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RESUMO 

O trabalho em questão investiga o conceito de estrutura enquanto representação 

icônica de idéias simples e complexas (na forma dos elementos das histórias em 

quadrinhos) e sua ocorrência em cartilhas de treinamento vertidas nessa linguagem 

gráfica. A pesquisa busca elucidar se haveria na linguagem dos quadrinhos um 

conjunto de unidades visuais mínimas de significação cujo caráter universal permitiria 

uma decifração intuitiva dos seus códigos, tornando a comunicação das cartilhas de 

treinamento mais eficaz. 

O referencial teórico se baseia nas perspectivas das ciências da linguagem (lingüística, 

Semiótica e Semiologia visual), das teorias da comunicação, da teoria do design e das 

ciências humanas aplicadas.  

O objeto deste estudo é uma cartilha de treinamento sobre coleta seletiva e consciência 

ambiental, elaborada no formato de histórias em quadrinhos e destinada principalmente 

a trabalhadores operacionais, mas também às suas famílias e sociedade em geral.  

O estudo concluiu que apesar da existência de um conjunto de signos icônicos 

elementares e universais, às vezes a operação desses signos depende da sua 

articulação com outros signos mais complexos e do auxílio do texto verbal para maior 

precisão, além da posse de certo repertório prévio.  

 

Palavras-chave: iconicidade, cartilhas, quadrinização, estruturas. 



ABSTRACT 

The present work refers to the study of the concept of structure while the iconic 

representation of ideas, simple and complex, (by the visual elements of comics) and 

their presence in training manuals turned into this graphic language. The research seeks 

to confirm if there is such kind of thing as a set of minimal units of signification in comics 

which universal features would allow intuitive interpretation of its codes, making 

communication via manuals more efficacious. 

The theorical reference is based upon the perspectives of sciences of language 

(linguistics, semiotics and visual semiology), the theories of communication, design 

theory and on applied human sciences. 

The object of this study is a training manual about environmental education and 

recycling published as a comic book and planned for the use of operational employees 

but also for their families and community. 

The study has concluded that, although the existence of a collection of elementary and 

universal  iconic signs, sometimes handling this signs depends on the articulation with 

more complex signs and on the help of verbal text for means of higher precision, 

besides the possession of a certain previous background.  

 

Key-words: iconicity, training manuals, cartoonization, structures. 
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INTRODUÇÃO. 

 
O objetivo deste trabalho é buscar respostas para a indagação sobre a possível 

existência de unidades mínimas de significação visual estruturadas para fazer a 

síntese de conceitos complexos, especificamente nas histórias em quadrinhos. 

  

Muito embora essas estruturas possam estar presentes em qualquer linguagem, 

optou-se pelas histórias em quadrinhos dado o fato que elas são ricas em elementos 

icônicos, categoria de signo que, a nosso ver, melhor representa o conceito de 

estrutura estudado. 

 

Por se tratar de linguagem eminentemente icônica, articulada para comunicar 

objetivamente determinados conteúdos, embora lançando mão da metalinguagem 

muitas vezes, as histórias em quadrinhos conseguem fazer a representação 

econômica e concisa de uma gama de fenômenos, indo do traço simbólico ao mais 

realista, possibilitando retratar objetos, vestimentas, pessoas, animais, espaços 

naturais ou construídos, lugares geográficos, estados de espírito, passagens de 

tempo, seres reais ou fictícios.  

 

Levou-se em conta, na análise, histórias em quadrinhos publicadas na forma de 

cartilhas de treinamento pelo seu compromisso com uma mensagem pontual, 

objetiva e mais livre de ruídos (em vez de qualquer tipo de histórias em quadrinhos, 

comumente ligadas ao entretenimento) e por possuírem um vocabulário visual 

próprio e de leitura mais ou menos intuitiva em detrimento do signo verbal, dado o 

fim ao qual se destina, que é o de mediar a transmissão de instruções precisas e de 

informações complexas. 
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Tendo por referencial teórico as perspectivas das ciências da linguagem (Linguística, 

Semiótica e Semiologia visual, das teorias da comunicação, da teoria do design e 

das ciências humanas aplicadas), investigamos a existência de estruturas icônicas 

de natureza básica e determinante (posto que essenciais e estanques), que 

contivessem a essência de certos conceitos, e que se prestassem a fazer a síntese 

visual e econômica de “tipos” ou ideias complexas; signos visuais de Primeiridade 

(usando um termo de Peirce) que funcionariam como a primeira percepção de uma 

ideia e que seriam identificáveis sempre (consciente ou inconscientemente) pela 

mente humana, como a equivalência visual de um dado conceito ou ideia, 

representando a sua face mais exterior.  

 

No Capítulo 1 o estudo focou-se em indagações sobre o conceito das estruturas, 

com questões do tipo: o que tornaria um “A” reconhecível como “A”; por que as 

diversas formas de grafar a letra “A” são entendidas como “A”? Qual seria a 

estrutura mínima de representação que tornaria a ideia de letra “A” reconhecível 

independente da fonte (Helvetica, Arial, Tahoma etc), e quais dispositivos internos e 

externos cooperariam para esta leitura?  

 

Por analogia, a proposta deste estudo foi investigar se e de que forma as estruturas 

icônicas presentes na linguagem das histórias em quadrinhos seriam articuladas 

como uma espécie de “gramática visual”: por que o desenho de um olho de 

personagem de quadrinhos é sempre lido como um olho, independentemente do 

estilo e da técnica utilizada pelo autor? Qual o elemento estrutural icônico presente 
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em diferentes desenhos de olho que opera o conceito “olho” de forma mais ou 

menos constante? 

 

No Capítulo 2, buscamos apresentar também um breve panorama sobre a evolução 

da  linguagem dos quadrinhos do ponto de vista histórico e sobre sua importância 

enquanto produto da cultura de massa, e sua transição de status de arte de menor 

valor, associada ao lazer e à infância, ao de meio de comunicação dirigida.   

 

Ainda no mesmo capítulo procuramos demonstrar as interfaces entre quadrinhos e 

design gráfico, analisando como os signos icônicos dos quadrinhos “encapsulam” 

conceitos complexos para transmiti-los de forma eficiente, e questionando se sua 

decodificação se dá de forma mais ou menos intuitiva, por conta de um suposto 

caráter universal da imagem (em detrimento do código verbal), na forma de uma 

espécie de koiné visual, como parte do seu funcionamento enquanto linguagem 

engendrada (engajada) e enquanto objeto do design gráfico. Buscamos analisar 

também como isso influi na compreensão da mensagem por parte do leitor, 

presumindo sua adesão ao conteúdo veiculado. 

 

No Capítulo 3, abordamos o uso das histórias em quadrinhos como meio válido na 

comunicação das organizações, especificamente para a educação e a instrução. 

Avaliamos o nível de impacto e influência que a linguagem visual pode ter sobre a 

visão de mundo de determinado grupo humano, representando um papel importante 

na transmissão de conhecimento e compartilhamento de valores e ideias. A 

pesquisa focou-se na modalidade de quadrinhos utilizada em cartilhas de 

treinamento exatamente por requererem certo nível de verossimilhança e  
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objetividade da mensagem veiculada, enquanto que os quadrinhos comerciais de 

entretenimento, apesar de terem também uma meta clara, operam com um viés mais 

autoral e subjetivo.  

 

 No caso das cartilhas de treinamento quadrinizadas isso é essencial levando-se em 

conta seu compromisso com mudanças de atitude, transmissão de informação 

prática e muitas vezes  de caráter  ideológico. Fizemos também uma rápida 

consideração nesse sentido, sobre como o discurso ideológico influencia o arranjo 

das estruturas icônicas das cartilhas de treinamento quadrinizadas, inclusive com 

um breve contraponto à imprensa sindical.  

 

No Capítulo 4 nos debruçamos sobre o objeto de nosso estudo que é uma cartilha 

de treinamento sobre coleta seletiva e consciência ambiental, elaborada no formato 

de histórias em quadrinhos e destinada principalmente a trabalhadores operacionais, 

mas possivelmente também às suas famílias e sociedade em geral, ilustrada pelo 

cartunista Gilmar Barbosa e editada pela editora Nova Sipat.   

 

A análise da cartilha buscou comprovar a existência das unidades visuais mínimas 

de significação citadas e sua estruturação através de signos icônicos. Também 

procurou evidenciar possíveis respostas práticas para as questões apontadas de 

modo a validar ou não os conceitos abstraídos dos textos consultados. 

 

Por fim, um dos objetivos deste estudo também foi verificar se de fato a informação 

assim estruturada pode ser eficazmente resgatada espontaneamente pelo leitor 

através da mediação da imagem, levando em consideração o fato de não estarmos 
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tratando aqui de histórias de quadrinhos convencionais de entretenimento, mas de 

linguagem que foi adaptada para veicular conteúdos tidos como sérios e de 

relevância para um determinado público. 
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1. A QUESTÃO DAS ESTRUTURAS 

O objetivo deste capítulo é fazer uma breve consideração sobre a percepção do mundo 

e sua representação através do fenômeno das estruturas, ou seja, entender como a 

mente humana, com a ajuda dos sentidos (no caso que nos interessa a visão) organiza 

sua experiência de mundo e sistematiza essa experiência de modo a construir 

conhecimento. Ao que parece, essa dinâmica de estruturação dos estímulos advindos 

do mundo exterior está na base do desenvolvimento do fenômeno da linguagem nas 

suas diversas facetas, posto que não é apenas atividade para dentro, interna ao 

cérebro e à mente, mas que se projeta para fora veiculada pelos signos da 

comunicação e da cultura. Como escreve Santaella (2003a, p. 220) “[...] através do 

gesto e da fala, suas crias sígnicas, tais como a escrita, desenho, pintura, o cérebro foi 

se estendendo para fora do corpo, amplificando sua capacidade sensória e intelectiva”. 

 

 De qualquer forma, não é intenção esgotar o assunto, mesmo porque ele é entendido 

como pertinente às questões das neurociências mais do que das ciências da linguagem 

em si.  

 

Como já dito, no nosso caso a compreensão do conceito de estrutura se prestará a dar 

sustentação ao estudo da linguagem visual (e icônica) das histórias em quadrinhos. 

Para tanto, é preciso entender primeiro o que é estrutura. Mesmo por que é necessário 

esclarecer que, quando utilizamos o termo estrutura, ele se aplica aqui ao conceito, 

pensamento ou ideia representado por um signo icônico (e consequentemente visual). 
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Segundo Cunha (1982,p. 335), estrutura é "disposição e ordem das partes dum todo", 

ou seja, mais do que um ente físico e visível, o conceito de estrutura parece abranger 

as ideias de sentido, direção e orientação. A estrutura poderia ser comparada também 

a uma moldura que dá visibilidade a um pensamento ou ideia.  

 

No entanto, essa estrutura (posto que delimitadora da extensão e da intensidade da 

experiência dos sentidos com uma certa ideia ou pensamento), não seria de fato 

estanque e rígida, mas suficientemente plástica para ser moldada pelo contexto 

imediato e variável. A estrutura é o arcabouço onde a mente sistematiza a percepção 

das diferentes formas em que se organiza a informação, permitindo diferenciar umas 

das outras.  

 

Segundo Munari (2001a, p. 11), percebemos visualmente os diferentes níveis e arranjos 

da informação visual pelo grau de contraste que suas estruturas apresentam: 

Uma folha de papel branco apresenta uma superfície pouco interessante se é 
lisa, mais interessante se é rugosa, ainda mais interessante se as rugosidades 
têm uma progressão estrutural reconhecível [...].Tudo o que o olho vê tem uma 
estrutura superficial própria, e cada tipo de sinal, de grão, de serrilhado, tem 
um significado bem claro (tanto é que um copo com superfície de crocodilo não 
nos pareceria normal).  

 
 
Como escreve também Décio Pignatari (1965a, p. 40), a capacidade de identificar e 

diferenciar as qualidades das ideias (qualidades no sentido de características 

específicas e emblemáticas) se deve à própria dinâmica de seleção que permeia o 

conceito de informação:  

A ideia de informação está sempre ligada à ideia de seleção e escolha. 
Informação aqui, se refere, não a que 'espécie de informação', mas a 'quanta 
informação'. Só pode haver informação onde há dúvida e dúvida implica na 
existência de alternativas - donde escolha, seleção, discriminação.  
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Ainda segundo Pignatari (1965b, p. 28), contraste é o que determina a dicotomia entre 

texto e contexto, sendo que  informação é a configuração, o recorte da ideia num certo 

espaço-tempo, destacando-se do contexto e tornando-se objeto de interesse: "[...] o 

texto se move como uma estrutura sintática, a que comumente chamamos de 'forma'." 

 

Pignatari entende então que a informação só se torna inteligível quando estruturada 

dentro de um contexto; num jogo de oposições que permite a percepção de um dado 

conteúdo que se destaca. A ausência da estruturação de ideias pelo contraste nivela e 

anula a informação, gerando o que poderíamos dar o nome de "incomunicação".  Ele 

entende que uma comunicação total, sem contraste, sem a organização das ideias em 

estruturas diferenciadoras seria algo impensável: 

Com razão Jackson Pollock suspeitava, em suas últimas obras, que ali havia 
algo que não era comunicação. Se todos se comunicassem totalmente com 
todos, teríamos a homogeneidade total do caos humano: tudo previsível. A 
morte ao vivo. (PIGNATARI, 1965c, p. 58)  

 

Eco torna evidente a importância da estrutura como elemento sobre o qual se articula a 

linguagem, através da dinâmica do signo e pela função do código, elementos 

essenciais ao processo de comunicação. Usando nomenclatura da Semiologia de 

Saussure, enfatiza a importância de entendermos a questão das estruturas no tocante à 

comunicação pois 

Uma pesquisa sobre os modelos da comunicação leva-nos a empregar grades 
estruturais para definirmos tanto a forma das mensagens quanto a natureza 
sistemática dos códigos (sem que a assunção sincrônica, útil para 'enformar' o 
código considerado e reportá-lo a outros códigos opostos ou complementares, 
exclua uma subsequente investigação diacrônica, capaz de explicar a evolução 
dos códigos sob a influência das mensagens e dos processos de decodificação 
que ocorrem ao longo da história). (ECO, 2005a, p. 251).  
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Ele argumenta que, na maior parte dos casos, uma língua (ou linguagem) seria regida 

por duas articulações fixas que serviriam para dar mobilidade às estruturas das ideias: 

Na língua, articulam-se entre si unidades de primeira articulação, unidades 
essas dotadas de significado (a linguística europeia chama-as ‘monemas’ e a 
linguística norte-americana, ‘morfemas’) e identificáveis, embora nem sempre, 
com a palavra [...]. Tais unidades combinam-se entre si e formam unidades 
mais vastas chamadas ‘sintagmas’.[...] Mas as unidades de primeira 
articulação, que podem ser numerosíssimas no interior de uma língua, como o 
demonstram os dicionários, constroem-se combinando entre si unidades de 
segunda articulação, os fonemas, dotados de valor diferencial uns em relação 
aos outros, mas desprovidos de significado.[...] O fonema é a unidade mínima 
dotada de características sonoras distintivas; seu valor é estabelecido por uma 
posição por uma diferença em relação aos demais elementos. (ECO, 2005b, p. 
32). 

  

Ele defende ainda que essas duas articulações permitiriam à linguagem sua cota de 

contraste e diferenciação, o que possibilitaria distinguir texto de contexto e de fato 

tornar patente a ideia de significado pertinente ao sistema articulado. 

  

Eco parece querer dizer que só se apreende de fato o sentido de uma determinada 

construção linguística (ou de linguagem) quando o arranjo dessas unidades permite a 

percepção de contraste em relação ao todo, dando visibilidade a uma determinada 

estrutura através do signo que a representa, o que ele chama de variantes facultativas 

[grifo nosso] de acordo com o uso específico e com o contexto:  

Ora, o mesmo critério diferencial e oposicional funciona ao nível das unidades 
dotadas de significado. Com efeito, no âmbito de um código, uma palavra tem 
um significado na medida em que não existe outra carregada de significado 
aproximado, mas diferente. [...] É, portanto, o sistema, a estrutura relacional 
entre os termos que, tirando de um o que é trazido pelo outro, diferencia o 
valor significante desses termos. (ECO, 2005c, p. 33). 

 

Assim, parece-nos que a estrutura seria o arcabouço de uma ideia original, que define e 

dá existência a um conceito no momento que ele surge em nossa consciência 

(articulado na forma de signos que o representam, de acordo com o contexto e as 
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circunstâncias), mas que tende a ser identificado com um ou outro signo, fixado pelo 

uso de determinado código dentro de um dado universo cultural, num certo recorte 

temporal. 

 

Segundo Eco o conceito de estrutura funcionaria como elemento modelizante de uma 

ideia. Ele usa uma ilustração bastante didática para definir estrutura como um modelo 

de ideia que contém o conjunto de características teóricas mínimas e consubstanciais 

que permitiria diferenciar um conceito de outro conceito, dando-lhe natureza e 

identidade:   

Observo vários seres humanos. E estabeleço que, para individuar algumas 
características comuns, que me permitam falar de vários fenômenos usando 
instrumentos homogêneos, devo proceder a uma simplificação. Posso, assim, 
reduzir o corpo humano a uma rede de relações, que identifico no esqueleto, e 
dar ao esqueleto uma representação graficamente simplificada. Individuei, 
destarte, uma estrutura comum ao maior número de seres humanos, um 
sistema de relações, de posições e de diferenças entre elementos discretos, 
representáveis em linhas de diferente comprimento e posição. Está claro que 
essa estrutura já é um código; um sistema de regras a que um corpo se deve 
submeter, mesmo através das variações individuais, para que eu possa 
entendê-lo como corpo humano. (ECO, 2005d, p. 35). 

 

Assim, estrutura seria a essência de uma ideia, mas essência essa percebida por um 

determinado ponto de vista, a partir de uma experiência. Essa experiência permitiria 

estabelecer uma estrutura que funcionaria como referência para a percepção de 

fenômenos diferentes: 

Mas também está claro que minha estrutura não é só uma simplificação, um 
empobrecimento da realidade: é uma simplificação que nasce de um ponto de 
vista.[...] Uma estrutura é um modelo construído segundo certas operações 
simplificadoras que me permitem uniformar fenômenos diferentes com base 
num único ponto de vista. (ECO, 2005e, p. 36). 
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Visando demonstrar a aplicação desta afirmativa, e ainda utilizando o exemplo do 

esqueleto humano simplificado, Eco (2005f, p. 36) propõe identificar o mesmo princípio 

de simplificação na representação de uma árvore: 

Se depois eu quisesse falar do homem e da árvore segundo a mesma 
perspectiva operacional (tendo, por exemplo, que comparar situações 
humanas e situações vegetais, para estudar a relação de altura e número entre 
homens e árvores num dado habitat, poderia recorrer a ulteriores 
simplificações estruturais [...], um código comum à árvore e ao corpo humano, 
uma estrutura homóloga que posso reconhecer em ambos (e que dificilmente 
reconheceria numa serpente; e esse modelo servir-me-ia para realizar algumas 
operações de confronto sob determinado ângulo.   

 
 

Poderíamos entender então que a estrutura é um recurso do qual a mente humana 

lança mão para dar sentido a uma experiência e utilizá-la como unidade de medida para 

se referenciar no tocante a experiência com outros fenômenos: "A estrutura é um 

modelo por mim elaborado para poder nomear de maneira homogênea coisas 

diferentes". (ECO, 2005g, p. 37). 

 

Ao expandir seu raciocínio, Eco (2005h, p. 38) indaga se a comprovação da existência 

da estrutura original de uma ideia não seria também a chave lógica para a 

compreensão de praticamente toda uma gama de fenômenos: 

 
Devo perguntar-me se não existe uma estrutura daquela estrutura, um código, 
que me permita ampliar a área de predicabilidade a uma ordem mais vasta de 
fenômenos [...] e tal sistema não poderá ser comparado ao de outra língua, 
através de um código que dê conta de ambos. E, feito isso, se não existirá um 
código que permita comparar as relações no interior de uma língua com as que 
regem os sistemas de parentesco [...].  

 

Ou parece que a estrutura é de fato a base ontológica para a decifração dos fenômenos 

da linguagem, pois seria ela a base lógica que codifica a experiência e que serve como 



 

 

26 

referência para a codificação e decodificação de outras experiências, através dos eixos 

paradigmáticos e sintagmáticos. 

  

Uma vez identificados a estrutura de um conceito e seu conjunto de características 

definidoras e diferenciadoras, pode-se operar sua articulação através do repertório de 

signos que estão na sua órbita. É exatamente a essa dinâmica que Eco dá o nome de 

código. 

 

Assim, poderíamos deduzir que a estrutura seria um artifício da mente para 

“encapsular” um conjunto de informações mínimas necessárias para nomear e dar 

identidade a um conceito, diferenciando-o de outros conceitos, mas que não é definitiva 

de todo, permitindo variações e adequações de acordo com o contexto. 

 

Do ponto de vista da possibilidade do vir a ser, Douglas Hofstadter reforça a ideia da 

existência do conceito de estrutura, mas lhe dá o nome de tema e, como Eco, vislumbra 

nela uma tendência a variação.  

 

Falando sobre o Cubo Mágico (brinquedo famoso nos anos 80, com faces móveis de 

cores diferentes, cujo desafio era agrupar as suas partes em faces de mesma cor), ele 

indaga o porque de algumas pessoas enxergarem outras configurações do jogo não 

imaginadas ou não visíveis objetivamente: “how is it that, in looking directly at something 

solid and real on a table, people can see far beyond that solidity and reality – can see an 

‘essence’ [...] a ‘theme’ upon which to devise variations?”. (HOFSTADTER, 1985a, p. 

232). 
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Ele argumenta que a ocorrência de temas (e suas variações) estaria, inclusive, na raiz 

de todo o processo criativo. Não nos interessa aqui particularmente a questão da 

criatividade, mas sim a figura do tema enquanto estrutura constitutiva de conceitos, e 

sua capacidade de ser modulada em outras possibilidades e configurações, sem perder 

o fio de ligação com a ideia que lhe deu origem. 

 

Como Umberto Eco, Hofstadter sustenta que conceitos são estruturas flexíveis (apesar 

de definidas) e que sua mutação em outros conceitos derivados se dá pelo fenômeno 

que ele chama de “deslizamento” (slipping). Ele afirma que variações de uma ideia são 

formas espontâneas de deslizamento de um conceito estrutural original para outras 

formas de ver o mesmo tema, e que deslizamentos não deliberados, posto que também 

não acidentais, fazem parte integrante de nossos processos mentais. “However, 

sometimes a slippage can be nonaccidental yet still come from the unconscious mind. 

By ‘non accidental’ here, I do not mean to imply that the slip is deliberate.” 

(HOFSTADTER, 1985b, p. 237). 

 

O deslizamento acabaria então por criar redes conceituais a partir de uma ideia original 

reconhecível no arcabouço de outras ideias derivadas.  

There is a way that concepts have of ‘slipping’ from one into another, following 
a quite unpredictable path. Careful observation and theorizing about such 
slippages affords us perhaps our best chance to probe deeply into the hidden 
murk of our conceptual networks. (HOFSTADTER , 1985c, p. 237). 

 
 

Ainda que sejam aparentemente bem diferentes do conceito matriz, a estrutura base 

que subjaz ao conceito derivado remete à sua origem. Por isso as estruturas seriam 
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identificáveis apesar das variações. De fato, o que caracteriza a percepção de um 

conceito como tal ou suas variações é o contexto que o emoldura: 

Context contributes an unexpected quality to the knobs that are perceived on a 
given concept. The knobs are not displayed in a nice, neat little control panel, 
forevermore unchangeable. lnstead, changing the context is like taking a tour 
around the concept, and as you get to see it from various angles, more and 
more of its knobs are revealed. (HOFSTADTER, 1985d, p. 239). 

 

Esse fenômeno se daria em diversas áreas da vida humana, como os idiomas, as 

ideologias, as religiões, as artes etc., como parte da própria evolução das linguagens, 

instrumento para a construção das culturas: “nondeliberate yet non accidental slippage 

permeates our mental processes, and is the very crux of fluid thought”. (HOFSTADTER, 

1985e, p. 237). 

 

Hofstadter cita como exemplos um painel de fotos de rostos humanos, de homens e 

mulheres, jovens e velhos, a partir da coleção do diretor italiano de cinema Federico 

Fellini, e um quadro comparativo da letra “A” em diversos tipos de fontes. Em ambos os 

exemplos a variação de formas, tamanhos, volume e de outras dimensões está 

subordinada a uma estrutura formal que traduz e representa os conceitos “rosto” e “A” 

(figura 1 1). 

 

Esta estrutura funcionaria como uma espécie de unidade mínima de significação e 

diferenciação, designando de maneira única a ideia-matriz, materializando-a e dando-

lhe visibilidade: 

                                                 
1 HOFSTADTER, Douglas R. Metamagical Themas: Questing for the Essence of Mind and Pattern – An 
Interlocked Collection of Literary, Scientific and Artistic Studies.  Londres: Pinguin Books. 1982. página 
243. 
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It may still be tempting to think that for each well-defined concept, there must 
be an 'ultimate' or 'definitive' set of knobs such that the abstract space traced 
out by all possible combinations of the knobs yields all possible instantiations of 
the concept. (HOFSTADTER, 1985f, p. 239-240). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hofstadter chama a atenção para a questão de como um “A” em fontes tão diferentes 

entre si como “Sinaloa”, “Block Up” e “Masquerade” pode, ainda assim, ser reconhecido 

como “A”, da mesma forma como expressões fisionômicas tão distintas podem ser 

entendidas como variações da mesma estrutura de rosto humano.  

 

Fig. 1: Variações 
no alfabeto latino 

para a letra A.. 
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Ele sugere que a mesma dinâmica exista num sistema de escrita diferente do ocidental 

ao citar o ideograma chinês para a palavra “preto” (figura 2 2) e suas diversas variações 

formais. Apesar da distância cultural aqui também a ocorrência de uma mesma 

estrutura básica designadora da ideia central pode ser percebida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar de um ocidental não alfabetizado em mandarim não conseguir identificar o 

conceito “preto” no ideograma chinês (nem entender porque aquela forma quer dizer 

                                                 
2  HOFSTADTER, Douglas R. Metamagical Themas: Questing for the Essence of Mind and Pattern – An 
Interlocked Collection of Literary, Scientific and Artistic Studies. Londres: Pinguin Books. 1982. página 
244. 
 
 

Fig. 2: 
Ideograma 

chinês para 
“preto” e 

suas 
variações . 
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preto), no entanto, se observar atentamente, perceberá tratar-se da mesma estrutura. 

Existe aqui o que Hofstadter denomina unidade estilística.   

 

Ele afirma que os diferentes contextos onde o conceito passa a existir contribuem para 

o processo de “deslizamento” da ideia original para as suas variações, porque é o 

contexto que vai agregar outras informações ao conceito original, não alterando sua 

programação inicial, mas encaixando sua configuração em outras molduras de 

representação e percepção. 

 

Segundo o mesmo autor, seria próprio da dinâmica da mente humana intuir ou imaginar 

estados alterados para situações atuais, como variações destes. A essa capacidade de 

imaginar outras possibilidades a partir de uma ideia original, um tema, de ir 

“escorregando” de uma variação a outra, é exatamente o que ele chama de 

deslizamento. Um dado tema seria então circundado por um ambiente, (contexto) que 

ele chama de “implicosfera”, um campo onde as possibilidades ou variações hipotéticas 

de uma ideia residiriam com todas as sua implicações. Um exemplo disso é a nossa 

tendência a encadear um pensamento em outro até chegarmos a um momento onde 

não mais sabemos ao certo onde começou o processo de deslizamento de uma ideia a 

outra. Isso ocorreria muito também nas conversas prolongadas : 

I have concocted a playful name for this imaginary sphere: I call it the 
implicosphere, which slands for implicit counter factual sphere, referring to 
things that never were but that we cannot help seeing anyway. (The word can 
also be taken as referring to the sphere of implications surrounding any given 
idea)[...]. (HOFSTADTER, 1985g, p. 247). 
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De qualquer forma, se buscarmos fazer uma análise reversa perceberemos que todas 

as ideias derivadas do tema inicial na verdade guardam similaridade estrutural e 

identidade com o conceito original. Um conceito só estaria solidificado na mente quando 

encontrado na origem de uma série de variações rastreadas de forma inversa. Isso 

explica porque conseguimos eventualmente encontrar afinidade em assuntos 

aparentemente diferentes, mas que são na verdade variações de um mesmo tema. A 

esse conceito inicial ele chama de “esqueleto conceitual”, a ideia geratriz de um 

processo de variações que flutuam na implicosfera. Da mesma forma, uma ideia pode 

estar construída sob uma montanha de outras ideias associadas a um conceito original: 

Both of the cited instances of this conceptual skeleton—in itself nameless, 
majestically nonverbalizable—are floating about in the implicosphere that 
surrounds it, along with numerous other examples that I am unaware of, not yet 
having twiddled enough knobs on that concept. I don't yet even know which 
knobs it has! But I may eventually find out. The point is that the concept itself 
has been reified — this much is proven by the fact that it acts as a point of 
immediate reference; that my memory mechanisms are capable of using it as 
an "address" (a key for retrieval) under the proper circumstances. The vast 
majority of our concepts are wordless in this way, although we can certainly 
make stabs at verbalizing them when we need to. (HOFSTADTER, 1985h, p. 
249).  

 

Na verdade, essas ideias não são totalmente estanques e uma ideia ao deslizar do 

conceito original, dentro da implicosfera, traz consigo elementos da origem que são 

compartilhados com a ideia surgida a seguir, criando um todo conceitual integrado e 

compartilhado, uma rede de conceitos cuja estrutura básica é comum: 

One way to imagine how slippability might be realized in the mind is to suppose 
that each new concept begins life as a compound of previous concepts, and 
that from the slippability of those concepts, it inherits a certain amount of 
slippability. That is, since any of its constituents can slip in various ways, this 
induces modes of slippage in the whole. Generally, letting a constituent concept 
slip in its simplest ways is enough, since when more than one of these is done 
at a time, that can already create many unexpected effects. Gradually, as the 
space of possibilities of the new concept — the implicosphere — is traced out, 
the most common and useful of those slippages become more closely and 
directly associated with the new concept itself, rather than having to be derived 
over and over from its constituents. This way, the new concept's implicosphere 
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becomes more and more explicitly explored, and eventually the new concept 
becomes old and reaches the point where it too can be used as a constituent of 
fresh new young concepts. (HOFSTADTER, 1985i, p. 247).  

 

Hoftstadter argumenta que ideias novas vêm emolduradas em conceitos familiares, 

guarnecidos de pontos de contato gerais e variáveis, porém reconhecíveis e 

associáveis ao conceito original (a TV derivou em forma do rádio, imitando sua 

configuração em termos de disposição de botões e tela, mais ou menos seguindo a 

programação visual daquele; o aparelho de micro-ondas derivou sua configuração 

formal dos aparelhos de TV). 

 

O autor busca identificar a dinâmica da construção do processo criativo a partir do 

pressuposto de que todo conceito (tema), ao ser submetido a um determinado contexto 

(implicosfera) e em contato com outros conceitos e informações, sofre um processo de 

“deslizamento” e acaba por compartilhar elementos do contexto e das outras ideias 

gerando variações do conceito original, identificadas entre si e cuja origem pode ser 

rastreada e reconhecida. A mente humana naturalmente tende a desmembrar um 

conceito em diversas possibilidades de configuração derivadas, a partir de um todo 

integrado e coeso, a estrutura. O que certa forma corrobora e se identifica com as 

afirmações de Eco.  

 

Como já dissemos, não nos interessa particularmente esmiuçar as questões ligadas à 

dinâmica da mente em si no que tange ao desenvolvimento da linguagem, mas sim 

comprovar a relevância do conceito das estruturas no que toca à percepção visual, e 
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seu papel na gênese de unidades de significação mínima na linguagem icônica das 

histórias em quadrinhos.  

 

1.1. A ESTRUTURA E A CONFIGURAÇÃO FORMAL DO CONCEIT O PERCEBIDO. 

Até aqui entendemos a estrutura como sistema criado pela mente para organização da 

informação que se apreende do mundo, tornando-a acessível e operável. É através da 

estrutura que a mente traz os fenômenos à consciência e os identifica e discrimina 

enquanto entes independentes. A estrutura nos permite designar um repertório de 

fenômenos básicos ("temas") de nossa experiência imediata, a partir dos quais vamos 

elaborando e sedimentando nosso estar-no-mundo, gerando variações dos temas de 

acordo com cada contexto no tempo e no espaço.  

A estrutura, no entanto, enquanto abstração pura não nos interessa de todo. Nos é 

mais importante aqui a maneira como ela passa a ter expressão através do signo 

icônico e como ela gera sentido visual. 

 

No que tange a dimensão visual da estrutura, Arnheim argumenta que ela faz parte da 

base de nossa percepção de mundo, sendo uma maneira primitiva de aprendizado da 

forma: 

Supunha-se que a percepção começa com o registro de casos individuais, 
cujas propriedades comuns podiam ser entendidas apenas por criaturas 
capazes de formar conceitos intelectualmente. [...] Ao contrário, tornou-se 
evidente que as características estruturais globais são os dados primários da 
percepção, de modo que a triangularidade não é um produto posterior à 
abstração intelectual, mas uma experiência direta e mais elementar do que o 
registro de detalhe individual. A criança pequena vê 'o caráter canino' antes 
mesmo de ser capaz de diferenciar um cão de outro. (ARNHEIM, 1989a, p. 
38).  
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São essas formas essenciais e gerais que dariam o conjunto de "molduras" que 

permeariam nossa percepção visual do mundo e nos levariam a intuir o sentido das 

coisas a partir da comparação de formas semelhantes. Essa comparação (exercício 

primeiro da dinâmica de seleção preconizado pela Teoria da Informação) é a base para 

se identificar aquilo que é aposto de diferente sobre a mesma estrutura, levando, 

porém, a variações que terminam por gerar traços distintivos entre uma coisa e outra, 

de acordo com o contexto: 

As características estruturais globais das quais se supõe consistir a percepção 
não são obviamente produzidas de maneira explícita por nenhum padrão de 
estímulo determinado. Se se pode ver redonda, por exemplo, uma cabeça 
humana — ou várias cabeças — essa redondez não é uma parte do estímulo. 
Toda cabeça tem seu contorno complexo particular, que se aproxima da 
redondez. Se essa redondez não for concebida intelectualmente mas 
realmente vista, como passa a fazer parte do percebido? Uma resposta 
plausível é que a configuração de estímulos entra no processo perceptivo 
apenas no sentido de que desperta no, cérebro um padrão específico de 
categorias sensórias gerais. (ARNHEIM, 1989b, p. 38).  

 
 

Assim, as formas percebidas seriam, em princípio, indícios visíveis e elementares das 

qualidades e características da ideia representada: 

O máximo que a percepção pode se aproximar do estímulo ‘maçã’ consiste em 
representá-la por meio de um padrão específico de qualidades sensoriais 
gerais como rotundidade, peso, sabor de fruta e cor. (ARNHEIM , 1989c, p. 
38).  

 
 

Por conta disso, poderíamos deduzir que, ao reconhecermos características distintivas 

e identificadoras de uma ideia na forma percebida em contraste a outra, acabamos 

também por determinar o "molde" original (estrutura ou tema) aonde se encaixaria uma 

série de conceitos semelhantes.  

 

Arnheim entende que, como conceito sugere a ideia de algo abstrato, realmente falar 

de um conceito que se possa ver poderia soar um pouco anacrônico. Entretanto, é 
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exatamente a visualidade da ideia através da forma percebida que dá corpo à estrutura 

de conceito. Como prossegue: 

Se essa descrição for válida, somos forçados a admitir que a percepção 
consiste na formação de 'conceitos perceptivos'. Conforme os padrões 
tradicionais esta terminologia é incômoda, porque se supõe que os sentidos se 
limitam ao concreto enquanto os conceitos tratam do abstrato. O processo 
visual conforme descrito acima, contudo, parece encontrar as condições de 
formulação de conceitos. A visão atua no material bruto da experiência criando 
um esquema correlato de formas gerais, que são aplicáveis não somente a um 
caso individual mas a um número indeterminado de outros casos semelhantes 
também. (ARNHEIM, 1989d, p. 39).  

 
 

Ele justifica o uso da palavra conceito para o produto da percepção da forma ao 

entendê-la como, na verdade, parte do processo interno de abstração do cérebro, que 

dá sentido à estrutura percebida e que se encontra estreitamente ligada aos outros 

processos mentais que operam pensamentos mais abstratos, que não são 

necessariamente imagens de coisas vistas: 

O uso da palavra 'conceito' não pretende de modo algum sugerir que a 
percepção seja uma operação intelectiva. Os processos em questão devem ser 
considerados como se ocorressem dentro do setor visual do sistema nervoso. 
Mas o termo conceito tem a intenção de sugerir uma similaridade notável entre 
as atividades elementares dos sentidos e as mais elevadas do pensamento ou 
do raciocínio. (ARNHEIM, 1989e, p. 39).  
 

Isso ocorre porque ele entende que também é através da percepção visual da forma e 

da estrutura da informação (e sua posterior incorporação aos processos mentais), que o 

ser humano constrói conhecimento e aprende. Mais de quarenta por cento de nossa 

percepção de mundo se dá através do sentido da visão. E isso não é pouco: talvez 

esteja nossa forma de funcionar enquanto seres diretamente ligada à supervalorização 

do visual na nossa forma de sentir, na nossa evolução, na nossa maneira de entender o 

mundo e na nossa maneira de construir conhecimento. Talvez a realidade não seja de 

fato o que imaginamos que seja, uma vez que não usamos todos os sentidos de forma 
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total e idêntica.  De fato, um dos sentidos acaba suplantando os demais e impondo sua 

linguagem como padrão. 

  

De qualquer forma, ao transformar a informação percebida visualmente em forma 

processada no conjunto de dados que vai armazenando no cérebro, o homem 

estabelece estreito contato entre o conceito visual o conjunto de dados que dispõe para 

conduzir-se em relação ao mundo externo.  

 

Isso talvez equivalha a dizer que o conceito visual que construímos a respeito das 

coisas que vemos influencia a formação de outros conceitos mais abstratos pertinentes 

a essas mesmas coisas: 

O ato de ver de todo homem antecipa de um modo modesto a capacidade, tão 
admirada no artista, de produzir padrões que validamente interpretam a 
experiência por meio da forma organizada. O ver é compreender. (ARNHEIM, 
1989f, p. 39).  
 

Por assim dizer, talvez a leitura visual do mundo prescinda de um aprendizado da 

leitura das estruturas visuais que o organizam enquanto objeto de nossa consciência. 

Como tal pressupõe o aprendizado da linguagem visual para que se possa abstrair 

conhecimento para a construção de conceitos. No dizer de Arnheim: "o esqueleto de 

forças visuais [...] pode por sua vez influir na maneira como as mesmas são vistas”. 

(ARNHEIM, 1989g, p. 40). 

 

A leitura da estrutura visual da forma percebida não é feita, entretanto, de maneira 

segmentada como pareceria à primeira vista. Por conta da dinâmica da sistemização da 

informação e o processo de seleção que leva a diferenciar determinado sistema de 
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outro, a imagem visual é percebida enquanto todo integrado e coeso e está 

intimamente ligada ao conjunto de imagens que vamos acumulando durante a nossa 

experiência de vida. Como escreve Munari (1997b, p. 10), "cada um vê o que conhece".  

 

Assim, a leitura da forma pré-entende o aprendizado da configuração visual das 

estruturas sob as quais se organiza a informação. Parece que é nesse repertório prévio 

que vamos buscar o referencial para ler cada novo objeto que se nos apresenta 

visualmente à consciência: “Estritamente falando, a imagem é determinada pela 

totalidade das experiências visuais que tivemos com aquele objeto ou com aquele tipo 

de objeto durante toda a nossa vida". (ARNHEIM, 1989h, p. 40). 

 
 
De qualquer forma, esse conjunto de experiências não é de todo suficiente para operar 

a informação num certo momento e só conseguimos de fato precisar o conceito que se 

nos apresenta visualmente, recorrendo não só à memória visual, mas também ao 

contexto imediato: "Toda experiência visual é inserida num contexto de espaço e 

tempo. Da mesma maneira que a aparência dos objetos sofre influência dos objetos 

vizinhos no espaço, assim também recebe a influência do que viu antes". (ARNHEIM, 

1989i, p. 41). Citando Caetano Kanizsa Arnheim escreve:  

Somos capazes de nos familiarizar com as coisas de nosso ambiente 
precisamente porque elas se constituem para nós através das forças da 
organização perceptiva agindo a priori, e independente da experiência, 
permitindo-nos, por isso, experimentá-la. [...], a interação entre a configuração 
do objeto presente e a das coisas vistas no passado não é automática e 
ubíqua, mas dependente do fato de uma relação ser ou não percebida entre 
elas. (ARNHEIM, 1989j, p. 41).  
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Isso de uma certa maneira reforça o que já comentamos sobre a afirmação de Eco 

sobre o compartilhamento de uma estrutura por conceitos diferentes (como "homem" e 

"árvore").  Vejamos o que diz Arnheim: 

O efeito ocorre porque uma semelhança estrutural suficientemente forte 
mantém as figuras unidas. [...] A descrição verbal suscita em nós o traço da 
memória visual que assemelha ao desenho o suficiente para estabelecer 
contacto com ele. (ARNHEIM, 1989k, p. 41).  

 

Contudo, apesar da estrutura da forma funcionar como gatilho para o resgate de nosso 

repertório visual prévio e nos levar a associar imagens conhecidas a conceitos novos,é 

através da nomeação verbal do contexto que se determina o real significado da forma. 

No dizer de Arnheim (1989l, p. 42): "[...] a percepção e reprodução de formas ambíguas 

estão sujeitas à influência da instrução verbal", 

 

Apesar do poder da memória em influenciar nosso juízo e a interpretação das formas 

visuais Arnheim, no entanto, não acredita que: 

[...] o que vemos seja determinado inteiramente pelo que já vimos antes, sem 
considerar que tal determinação acontece por meio da linguagem [...] traços e 
objetos familiares retidos na memória podem influenciar a forma que 
percebemos, [...] e elas podem fazê-la parecer-nos de maneiras 
completamente diferentes se sua estrutura permitir. A maioria dos padrões de 
estímulo são de certo modo ambíguos. (ARNHEIM, 1989m, p. 42).  

 

A influência da memória é aumentada quando intensa necessidade pessoal faz o 

observador desejar ver objetos com certas propriedades perceptivas. Arnheim (1989n, 

p. 43) escreve, citando Gombrich: "Quanto maior for a importância biológica que um 

objeto tem para nós, mais estaremos capacitados a reconhecê-lo — e mais tolerante 

será portanto nosso padrão de correspondência formal”. 
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Como já comentado, nossa memória visual opera a percepção e a compreensão do 

objeto visualizado de forma integrada e coesa, porém isso não é de fato um processo 

complexo. A síntese da ideia representada pelo objeto de nossa observação se traduz 

num conceito visual que se baseia na simplicidade. A mente realiza uma operação de 

tradução da informação sistematizada na estrutura, (que originalmente seria decifrada 

dado a dado) de modo a encapsulá-la para melhor assimilá-la: 

Os fenômenos deste tipo encontram sua explicação naquilo que os psicólogos 
da Gestalt descrevem como a lei básica da percepção visual: qualquer padrão 
de estímulo tende a ser visto de tal modo que a estrutura resultante é tão 
simples quanto as condições dadas permitem. (ARNHEIM , 1989o, p. 47).  

Assim, muito embora o conceito seja composto de dados de informação combinados na 

estrutura da forma, sua percepção é feita num todo integrado. Como comenta também 

Arnheim (1989p, p. 59) "[...] parece que as coisas que vemos se comportam como 

totalidades.” 

 

Os conceitos visuais são construídos a partir de uma gama mínima de estruturas que 

por variação e contexto se aplicariam à percepção de mais de um fenômeno por 

estrutura. Como comenta Arnheim (1989q, p. 59) "[...] qualquer interação física que 

ocorra no mundo que vemos não tem necessariamente um correspondente visual", ou 

seja, alguns conceitos são variações de outros e compartilham da mesma estrutura, 

sendo diferenciados por cada contexto em particular. Os esqueletos estruturais 

identificam as combinações essenciais mínimas de informação que caracterizam um 

conjunto básico de conceitos que é utilizado pela mente e pelo sentido da visão para 

elencar um sem número de outros conceitos novos e semelhantes (ou totalmente 

diferentes) desenvolvidos conforme nossa interação com o mundo físico e a evolução 
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de nossa cultura material e visual. No dizer de Arnheim (1989r, p. 86)[...] "o esqueleto 

estrutural consiste, em primeiro lugar, do esquema axial, e os eixos criam 

correspondências características". 

 

Pela recorrência de um fenômeno e sua associação a uma dada estrutura, 

eventualmente essa estrutura poderá acabar se tornando uma espécie de código:"É 

surpreendente a prontidão para reconhecer o corpo humano na figura de bastão mais 

primitiva ou a paráfrase mais elaborada se apenas os eixos básicos e correspondências 

são respeitados". (ARNHEIM, 1989s, p. 86).  

 

Citando a figura da cruz, independente da forma externa que ela tenha, Arnheim 

entende que ela terá sempre dois eixos, o horizontal e o vertical, que lhe dão a 

conotação de cruz: "o par de eixos, embora não coincidente com os limites físicos reais, 

determina o caráter e a identidade da configuração". (ARNHEIM, 1989t, p. 84).  

 

Concluindo nossa análise da estrutura e da configuração da forma visual de conceitos 

percebidos, entendemos que muito da nossa maneira de dar sentido ao que vemos é, 

em partes, resultado de um processo contínuo de adestramento da visão e da atividade 

cerebral ligada a ela: 

Ver significa captar algumas características proeminentes dos objetos [...] 
Umas simples linhas e pontos são de imediato reconhecidos como 'um rosto', 
não apenas pelos civilizados ocidentais, que podem ser suspeitos por estarem 
de acordo com o propósito dessa 'linguagem de signos', mas também por 
bebês, selvagens e animais. Kohler aterrorizou seus chimpanzés mostrando-
lhes os 'mais primitivos brinquedos de pano' com botões pretos no lugar dos 
olhos. Um hábil caricaturista pode criar a semelhança expressiva de uma 
pessoa por meio de algumas linhas bem escolhidas. Identificamos um 
conhecido a grande distância unicamente pelas proporções e movimentos mais 
elementares. (ARNHEIM, 1989u, p. 36).  



 

 

42 

 

Esse treinamento da visão se dá sobre faculdades naturais e intrínsecas do cérebro 

que são aperfeiçoadas pelo uso e pela memória e parece estar no próprio cerne do 

processo de desenvolvimento da cultura, via atribuição de signos que prolongariam e 

ampliariam as funções cerebrais, funcionando como espécie de prótese mental. O 

desenvolvimento dos signos e da linguagem seriam formas de ampliar a capacidade 

mental de processar informação.  No dizer de Santaella: 

A emergência hipermediadora do neocórtex coincidiu com a posição bípede 
que liberou as mãos para a sutileza dos gestos [...]. A sutileza das mãos, a 
gestualidade tão específica do humano, também muito cedo encontrou suas 
formas de extrojeção na pintura dos corpos e nos primeiros artefatos voltados 
para a sobrevivência física, esta logo seguida da produção de objetos, 
vestimentas, arquitetura, marcas que o intelecto humano foi crescentemente 
imprimindo sobre a natureza. (SANTAELLA, 2003b, p. 220).  

 

As estruturas e a configuração da forma, no caso dos signos visuais, seriam espécie de 

artifício humano para o processamento da informação percebida.  

 
 
1.2. A ESTRUTURA E O SIGNO ICÔNICO. 

Como já vimos nos tópicos anteriores, entendemos que a mente humana organiza a 

informação em estruturas ou unidades mínimas de significação. Vimos que as 

estruturas poderiam também ser chamadas de temas (ou padrões), o que no que diz 

respeito à linguagem visual soa particularmente adequado, muito embora outras 

linguagens também apontam para a ocorrência de temas em diversas instâncias e 

contextos. 

 

A estrutura, no entanto, parece ser fenômeno que configura a informação, mas não lhe 

dá visibilidade ou existência até lhe que seja atribuído um signo que o represente. 
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Como escreve Umberto Eco, entendendo também a estrutura como sistema filosófico, 

citando Kroeber e Hjelmslev: 

Fala-se, então, num termo que define ao mesmo tempo um conjunto, as partes 
desse conjunto e as relações dessas partes entre si; em 'entidade autônoma 
de dependências internas', num todo formado de elementos solidários de tal 
modo que cada um dependa dos demais e não ser o que é senão em virtude 
da sua relação com eles [...]. (ECO, 2005i, p. 251).  

 

Essa manifestação da estrutura de conceito à consciência pode se dar por qualquer um 

dos tipos de signo preconizados pelos vários autores que estudaram as ciências das 

linguagens (Semiologia e Semiótica), dos quais julgamos mais adequada ao nosso 

trabalho a nomenclatura de Charles Sanders Peirce. Quanto às relações do signo com 

o objeto de sua representação, Peirce estabelecia três categorias de signo: ícone, 

índice e símbolo.   Dos três, no caso das histórias em quadrinhos, o ícone é categoria 

de signo que melhor opera as particularidades e demandas desse tipo de linguagem, 

que justapõe textos verbais e não-verbais, como veremos mais à frente. 

 

Mas o que de fato seria o signo icônico? Segundo Peirce (2008a, p. 63): 

Um Signo,ou Representâmen, é um Primeiro que se coloca numa relação 
triádica genuína tal com um Segundo, denominado seu Objeto, que é capaz de 
determinar um Terceiro, denominado  seu Interpretante, que assuma a mesma 
relação triádica com seu Objeto na qual ele próprio está em relação com o 
mesmo Objeto.  

 

A rigor, signo é tudo o que está no lugar de outra coisa, representando e dando 

visibilidade, percepção e presença a um objeto, conceito ou ideia. No caso do ícone o 

nível dessa relação está condicionado a capacidade do signo em representar aspectos 

do objeto por similaridade formal: 

Um Ícone é um Representâmen cuja Qualidade Representativa é uma sua 
Primeiridade como Primeiro. Ou seja, a qualidade que ele tem qua coisa o 
torna apto a ser um representâmen. Assim qualquer coisa é capaz de ser um 
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Substituto para qualquer coisa com a qual se assemelhe. (A concepção de 
"substituto" envolve a de um propósito e, com sso a de Terceiridade genuína) 
(...) Um Representâmen apenas por Primeiridade somente pode ter um Objeto 
similar. Assim, um Signo por Contraste denota seu objeto apenas por força de 
um contraste, ou Secundidade, entre duas qualidades. Um signo por 
Primeiridade é uma imagem de seu objeto e, em termos mais estreitos, só 
pode ser uma ideia, pois deve produzir uma ideia Interpretante, e um objeto 
externo excita uma ideia através de uma reação sobre o cérebro. (PEIRCE, 
2008b, p. 64).   

 
Eco comenta a abrangência da análise de Peirce ao se ater à questão do ícone: 

Se tornarmos a examinar as distinções triádicas do signo propostas por Peirce 
[...], observaremos que a cada uma das definições do signo pode corresponder 
um fenômeno de comunicação visual. [...] Peirce definia os ícones como 
aqueles signos que têm certa nativa semelhança com o objeto a que se 
reportam. (ECO, 2005j, p. 98). 

 

No entanto, sem deixar de reconhecer o que de válido há nas afirmações de Peirce, a 

seguir Eco questiona se de fato a definição de Peirce é suficiente para explicar de 

forma precisa o conceito de ícone e para tanto contrapõe aquela à de Charles Morris: 

A definição de signo icônico gozou de certo favor e foi retomada por Morris (a 
quem se deve sua difusão, mesmo porque constitui uma das tentativas mais 
cômodas e aparentemente satisfatórias para definir-se semanticamente uma 
imagem). Para Morris, é icônico o signo que possui algumas propriedades do 
objeto representado, ou melhor, que "tem as propriedades dos seus denotata. 
(ECO, 2005k, p. 100).  

 

Ainda citando Charles Morris: 

[...] o retrato de uma pessoa é icônico até certo ponto, mas não o é 
completamente, porque a tela pintada não tem a estrutura da pele, nem a 
faculdade de falar e mexer--se que tem a pessoa retratada. Uma película 
cinematográfica é mais icônica, mas ainda não o é completamente. (ECO, 
2005l, p. 100).  

 

Eco deduz então que iconicidade é uma questão de grau e está ligada ao tipo de 

experiência com o conceito representado: ao comentar um anúncio publicitário de 

cerveja, Eco analisa que o simulacro nos leva à percepção da ideia de cerveja gelada e 

espumante, mais do que sentir de fato o objeto copo de cerveja. Sentem-se sim os 

estímulos visuais das cores, das relações espaciais e da dinâmica da luz na fotografia, 
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estímulos estes que, como escreve (ECO, 2005q, p. 101): “os coordeno (numa 

complexa operação transativa) até gerar-se uma estrutura percebida que,  baseada  em  

experiências  adquiridas,  provoca uma série de sinestesias e me permite pensar em  

'cerveja gelada num copo' ". Ampliando seu raciocínio, prossegue: 

Coisa semelhante me acontece com o desenho: percebo alguns estímulos 
visuais e os coordeno em estrutura percebida.  Trabalho sobre os dados da 
experiência fornecidos pelo desenho do mesmo modo que trabalho sobre os 
dados da experiência fornecidos pela sensação: seleciono-os e estruturo-os 
baseado em sistemas de expectativas e assunções oriundas da experiência 
precedente, e portanto com base em técnicas apreendidas, com base em 
códigos. (ECO, 2005r, p. 101).  

 

Eco conclui então que de fato os ícones não possuem propriedades do objeto que 

representam, mas reproduzem aspectos da nossa experiência com a estrutura que dá 

sentido àquele objeto: 

Selecionamos os aspectos fundamentais do perceptum com base em códigos 
de reconhecimento: quando, no jardim zoológico, vemos uma zebra de longe, 
os elementos que reconhecemos imediatamente (e que retemos na memória) 
são as listras, e não o perfil que se assemelha vagamente ao do asno ou do 
mulo. (ECO, 2005s, p. 104).  

 

Sendo assim, os ícones operariam a visualização e o resgate da memória de nossa 

experiência com aspectos estruturais essenciais e traços identificadores do conceito 

objeto de nossa observação: 

Um signo pode denotar globalmente um perceptum, reduzido a uma 
convenção gráfica simplificada [...], esse fenômeno de redução se verifica em 
quase todos os signos icônicos; mas aparece de um mais maciço quando nos 
encontramos diante de estereótipos, de emblemas, de abstrações heráldicas. 
A silhueta menino correndo com os livros debaixo do braço, que há poucos 
anos indicava a presença de uma escola quando aparecia em placa de 
trânsito, denotava, por via icônica, escolar. Mas posteriormente continuamos a 
identificá-la com a representação de um escolar ainda que de há muito 
meninos já não usassem a boina à marinheira e calções como os que 
apareciam na placa. (ECO, 2005t, p. 109).   
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Mais à frente Eco argumenta que apesar do caráter intuitivo que o ícone aparentemente 

tem em representar sua estrutura, também isso pode ser uma espécie de convenção; o 

estabelecimento de uma relação de código entre o signo icônico e a ideia que 

representa é feito pelo aprendizado do signo via experiência com sua estrutura: 

Era comum pensar-se que os desenhos dos comics (como os personagens de 
Walt Disney ou de Jacovitti) sacrificavam muitos elementos realistas por 
visarem ao máximo da expressividade; e que essa expressividade era 
imediata, de modo que a garotada, melhor do que os adultos, captava as 
várias expressões de alegria, medo, fome, ira, hilaridade, etc., uma espécie de 
nativa participação. Mas a experiência mostrou, pelo contrário, que a 
capacidade de compreensão das expressões cresce com a idade e o grau de 
maturidade, sendo reduzida na criança pequena. Sinal, portanto, de que, 
também nesse caso, a capacidade de reconhecer a expressão do medo ou de 
cupidez estava ligada a um sistema de expectativas, a um código cultural, 
indubitavelmente vinculado a códigos da expressividade elaborados em outras 
épocas das artes figurativas. (ECO, 2005u, p. 111).  

 
  

Gombrich, no entanto, entende que existe sim um aspecto intuitivo na leitura do signo 

icônico ao comentar o poder de síntese da caricatura e do desenho de humor em geral:  

Pode ser melhor, então, começar pelo fim (como convém) e demonstrar a 
destilação final de expressão nos singelos trabalhos dos ilustradores ou 
desenhistas de livros para crianças, num desenho — por exemplo — desse 
adorável criador das histórias de Babar, Jean de Brunhoff. Com meia dúzia de 
rabiscos e pingos, Brunhoff conseguia dar a expressão que desejasse até a um 
‘rosto’ de elefante; e conseguia quase que fazer suas figuras falarem, pelo 
simples artifício de mexer com os sinais convencionais que servem de olhos 
nos livros para crianças. (GOMBRICH, 2007a, p. 283).  

 
 
Eco, por seu turno, argumenta que é aparente a constatação de que a leitura do signo 

icônico seja totalmente espontânea e automática, pelo reconhecimento imediato, uma 

vez que em muitos casos sua compreensão pode ser confirmada pela combinação com 

signos verbais, numa espécie de redundância que auxilia a desfazer a ambiguidade da 

qual parece estar saturada. Uma vez que o signo icônico tende a denotar significados 

gerais e universais, o texto verbal funcionaria como elemento de precisão referencial, 
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desfazendo dúvidas quanto à interpretação do signo icônico em seu papel de espelhar 

aspectos da estrutura que representa: 

No continuum icônico, não se recortam traços pertinentes discretos e 
catalogáveis de uma vez por todas, mas os aspectos pertinentes variam: ora 
são grandes configurações reconhecíveis por convenção, ora até mesmo 
pequenos segmentos de linha, pontos, espaços brancos, como acontece num 
desenho de perfil humano, onde um ponto representa o olho, um semicírculo, a 
pálpebra; quando sabemos que em outro contexto, o mesmo tipo de ponto e o 
mesmo semicírculo representam, pelo contrário, digamos, uma banana e um 
bago de uva. (ECO, 2005v, p. 114).  

 
  

Tanto Gombrich como Eco parecem ter razão, mas devem ser entendidos como vendo 

isoladamente aspectos do signo icônico que são de fato complementares.  

Pelo fato de representarem aspectos gerais de ideia facilmente reconhecíveis, mas 

imprecisos em termos de significação pontual, os signos icônicos podem depender do 

contexto e do repertório do observador para que sua compreensão seja eficaz: 

Seu valor posicional varia conforme a convenção que o tipo de desenho 
institui, e que pode variar nas mãos de outro desenhista, ou no momento em 
que o mesmo adota outro estilo. Encontramo-nos, portanto, diante de uma 
ciranda de idioletos, alguns dos quais reconhecíveis por muitos, outros 
privadíssimos, onde as variantes facultativas superam de longe os traços 
pertinentes, ou melhor, onde as variantes facultativas se fazem traços 
pertinentes e vice-versa, segundo o código adotado pelo desenhista (o qual 
põe em crise, com extrema liberdade, um código preexistente, e constrói um 
novo com os detritos do outro ou de outros). Eis em que sentido os códigos 
icônicos, se é que existem, são códigos fracos. (ECO, 2005w, p. 114).  

 

Gombrich não vê nisso um problema em si mesmo, mas uma constatação.  Aliás, 

expressando-se de uma forma diferente, acaba quase tocando no tema das estruturas 

e sua manifestação via signo icônico como maneiras de representar a essência dos 

fenômenos (através do desenho cômico) ao escrever: 

Atribuo a duas condições esse sucesso em criar a ilusão de vida [...]: uma é a 
experiência de gerações de artistas com o efeito de pinturas; outra é a 
disposição por parte do público de aceitar o grotesco e a simplificação, em 
parte porque a falta de elaboração garante a ausência de indicações 
contraditórias. (GOMBRICH, 2007b, p. 284).  
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Assim, o ícone é signo que representa a percepção de uma determinada ideia ou 

conceito a partir da experiência recente ou prévia com o objeto do conceito, dentro de 

um certo contexto e, no nosso caso, a partir de um repertório visual que opere a 

decifração do código visual inerente ao ícone em questão.  Um exemplo disso seria o 

aparelho de comunicação remota paciente-enfermaria (ilustrado na figura 3 3) 

encontrado em alguns hospitais de São Paulo.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Num dos botões do meio, vermelho, há uma figura estilizada simbolizando “enfermeira”: 

um círculo branco com um segmento de círculo que o circunda, à guisa de chapéu de 

enfermeira americana dos anos 40 e 50 (icônico por semelhança, mas quase simbólico 

e emblemático da atividade), onde se insere uma pequena cruz branca. Por algum 

motivo perpetuado pelo uso, o tema "enfermeira" surgiu e se consolidou nesta estrutura 

                                                 
3 Equipamento de comunicação em quarto de hospital, para chamar enfermeiros em caso de urgência. 
Foto de acervo pessoal do autor feita no Hospital Paulistano, em São Paulo, SP. 
 

Fig. 3: Equipamento 
de comunicação de 

hospital. 
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gráfica que remete a um signo arbitrariamente instituído para a função, por recorrência 

da analogia entre a atividade e alguns símbolos dela, sintetizados no ícone do botão.  

 

Em resumo o caráter da função icônica da estrutura não seria intuído de forma 

espontânea pelo observador, mas seria fruto da institucionalização do signo pelo seu 

repetido uso dentro de um certo contexto no tempo e no espaço (como a ampulheta 

conotando tempo, o telefone de disco conotando telefone - e agora o celular etc.). 

Quase a simbolização do ícone. 

 
1.3. A ESTRUTURA ICÔNICA E OS CÓDIGOS VISUAIS NAS H ISTÓRIAS EM 

QUADRINHOS. 

Nos quadrinhos, a linguagem do desenho evidencia-se eminentemente icônica por 

conta do seu caráter reprodutor de aspectos e características físicas e formais da ideia 

representada. A afirmação poderia supor uma falsa ausência de codificação, por conta 

da leitura intuitiva do signo icônico, se tomada sem o cuidado de se considerar além do 

signo em si, também o contexto que regula e opera a sua leitura; seja do ponto de vista 

do seu sentido primeiro ou do arranjo formal com outros signos que lhe dão outras 

conotações. Como bem enfatiza Almeida (1996a, p. 25).: 

O caráter analógico da representação icônica fez com que não se percebesse 
sua face codificada. Tornada muito discreta, durante muito tempo esta 
codificação passou despercebida sob o manto da analogia e do 
reconhecimento, e só recentemente se tornou objeto de investigação mais 
sistemática.  

 
 
Eco por sua vez, acaba entendendo código do ponto de vista do símbolo, por seu 

caráter arbitrário e convencionado, mas não o separa da questão da estrutura, por 
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entender também que o código deve estar calçado sobre eixos de significação que lhe 

dão mobilidade dentro de um certo contexto:  

 
O código é o modelo de uma série de convenções comunicacionais que se 
postula existente como tal, para explicar a possibilidade de comunicação de 
certas mensagens [...]. Estabelece-se um código assumindo que quem 
comunica tem à disposição um repertório de símbolos dados, entre os quais 
escolhe os que quer combinar e combina, obedecendo a certas regras. 
Estabelece-se, assim, uma espécie de ossatura de cada código representável 
por meio de dois eixos, um vertical e outro horizontal, que são os eixos do 
paradigma e do sintagma. O do paradigma é o eixo do repertório de símbolos e 
regras (o eixo da seleção), o eixo do sintagma é o eixo da combinação dos 
símbolos em cadeias sintagmáticas sempre complexas que constituem o 
discurso propriamente dito. (ECO, 2005x, p. 39).   

 

Umberto Eco afirma que na verdade o código nada mais é que a transformação de uma 

estrutura em base dinâmica para a combinação de um repertório de signos, que 

operam o conceito original de acordo com um contexto: 

[...] um código é uma estrutura elaborada sob forma de modelo e postulada 
como regra subjacente a uma série de mensagens concretas e individuais que 
a ela se adequam e só em relação a ela se tornam comunicativas. Todo código 
pode ser comparado com outros códigos mediante a elaboração de um código 
comum, mais esquelético e abrangente. [...] Um repertório prevê uma lista de 
símbolos, e eventualmente fixa a equivalência entre eles e determinados 
significados. Um código erige esses símbolos num sistema de diferenças e 
oposições e fixa-lhes as regras de combinação. (ECO, 2005y, p. 39, 40).  

 

Umberto Eco entende, no tocante a questão das estruturas (quando são códigos 

visuais), a definição de ícone como sendo a que melhor opera as questões da 

estruturação desses códigos. 

 

Eco apõe ao conceito de estrutura também o de código, entendendo possivelmente 

aqui código como elemento de nivelação e ponto de contato e reconhecimento comum 

entre ideias diferentes. Ao comparar homens e árvores, no que diz respeito a uma certa 

estrutura tomada como referência, procura demonstrar que há uma estrutura-base que 
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codifica ambas as ideias, mas que se desloca em direções diferentes numa e na outra. 

Ou seja, o que de semelhante há na já citada estrutura que codifica “homem” e “árvore” 

é também o que nos permite identificar o que os difere: 

Vimos que passei de uma estrutura-código válida para muitos homens a uma 
estrutura-código válida para muitos homens e muitas árvores. Em ambos os 
casos eu tinha uma estrutura, mas a segunda resulta de uma simplificação da 
primeira. (ECO 2005z, p. 38).  

 

Como escreve Almeida (1999b, p. 26): 

A linguagem icônica, por sua vez, flexibiliza a articulação do signo visual. Ó 
significante não é identificação a uma estrutura formal rígida, composta por 
unidades mínimas isoláveis. As próprias características articulatórias mais 
evidentes dos significantes visuais (comprimento, espessura, nitidez, contraste, 
cor etc.) não são objeto de um consenso como os fonemas. Não se 
estabelece, a partir delas, um jogo de oposições binárias ou radicais (espesso 
X não-espesso; comprido X não-comprido); não oscilam apenas entre o sim e 
o não. Ao contrário, deslocam-se do mais para o menos e vice-versa. Não são, 
portanto, traços distintivos.  

 

No entanto essa mesma estrutura também garante a coerência entre o pensamento e o 

signo que lhe dá visibilidade. É ela que dá lastro e sustentação ao signo, 

potencializando e determinando seu significado de acordo com sua posição em relação 

aos outros signos, não perdendo seu significado original. Assim, embora uma estrutura 

tenha um significado original, e permita outras maneiras de representação de acordo 

com o contexto, é o uso (e isso seja uma forma de garantia da permanência do 

significado original) exatamente o que a determina enquanto estrutura, ou “conceito”. 

 

Apesar de representar a ideia e se assemelhar a ela, o signo icônico é simulacro do 

conceito que representa e não tem existência própria e independente do seu 

representamen. Ele só faz sentido se houver as condições para que a ideia codificada 
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no signo possa ser decodificada e entendida. Também o código só funciona enquanto o 

contexto que lhe dá sentido existir.  Como escreve Barbieri (1991a, p. 24): 

Decir que Ias imágenes no son Ia realidad es banal, todos Io sabemos. 
Explicar en que difieren de ella es mucho más difícil. Podríamos decir que Ias 
imágenes están sobre el papel y Ia realidad no, pero es fácil encontrar 
ejemplos de imágenes que no están sobre el papel (cine y televisión, por 
ejemplo). Podríamos entonces decir que Ias imágenes son bidimensionales, 
mientras que Ia realidad tiene três dimensiones. Pero Ias esculturas también 
son imágenes, como Ias holografías. Podríamos decir que Ias imágenes son 
inmóviles mientras que Ia realidad se desarrolla. Y el cine, entonces? Y que 
decir del teatro, representado por actores, absolutamente reales, que nos 
proporcionan, con Ia situación real de Ia escena, Ia imagen de otra situación 
que es, justamente, imaginaria! He llevado el problema mucho más allá; pero 
esto me puede ayudar a dar una idea de Io que separa verdaderamente una 
imagen de Ia realidad. No es que Ia imagen sea en si menos real que Ia 
realidad (Ia hoja de papel y Ia tinta, y Ias formas así compuestas son 
absolutamente reales), sino que Ia imagen es un signo de Ia realidad, es una 
realidad que remite a otra realidad. Esta y solo esta es Ia diferencia 
fundamental; pero de esta diferencia fundamental dependen muchísimas 
consecuencias. Por mucho que se le parezca, un signo no es el objeto del que 
el signo, es, de todos modos, algo diferente, es, de todos modos, otra cosa. Y 
por más semejanzas que haya, Ia imagen sustentará muchas cosas menos 
que su objeto, y también algunas cosas más.  

 

Seria através da natureza do código utilizado e sua inserção num certo universo cultural 

e temporal, que uma ideia ou conceito acaba por ligar-se a um determinado signo. 

 

Dissecada essa representação, o que restaria seria a estrutura que subjaz ao ícone.  

Como escreve Almeida (1999b, p. 27), muito do que é lido o é a partir do enunciado que 

o contexto atribui ao ícone: 

A expressão icônica de uma mensagem deve-se mais à relação que os 
elementos gráficos estabelecem entre si dentro do enunciado do que ao 
reconhecimento de uma estrutura previamente definida. Traços pontiagudos 
podem sugerir dentes afiados num enunciado e uma superfície coberta de 
grama ou um penteado escovinha em outro.  

 

Como já visto, a estrutura não é o ícone, mas não é possível ver a estrutura porque ela 

só pode ser percebida por um signo, no caso, um signo icônico, que lhe empresta forma 

e sentido. Poderíamos então inferir que a estrutura também não é o conceito, a ideia ou 
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pensamento que se torna consciente à mente no momento da experiência, mas a sua 

configuração da experiência humana consciente com ela na forma de um arcabouço de 

imagem visual, mental ou gráfica. 

É verdade que o discurso icônico pode ser sequenciado, como nas histórias 
em quadrinhos (HQ) e no cinema; mas o enunciado icônico se oferece por 
inteiro, de uma só vez. Os signos que o compõem são concomitantes dentro 
de uma mesma superfície. Sua organização formal, não é sintagmática ou 
distribucional, mas reflexiva: a significação se efetiva de acordo com as 
relações que eles estabelecem entre si. Neste sentido, os signos icônicos se 
autorregulam a cada mensagem, a cada discurso. (ALMEIDA, 1999c, p. 30). 

 

De qualquer forma, essa transposição da estrutura em ícone e posteriormente em 

código não parece ser natural, automática ou intuitiva, mas produto do aprendizado 

direto ou indireto do processo de significar. Assim também, a decifração da estrutura 

icônica tornada em código seria tarefa aprendida de forma convencionada, resvalando 

talvez para a ideia de símbolo e amparada eventualmente por outros códigos, como os 

signos verbais, no caso, o texto nos quadrinhos. 

O receptor da mensagem icônica, o leitor, recebe a mensagem na medida em 
que percebe a representação dada e consegue fazer diversos 
relacionamentos, Este trato com os signos gráficos ern busca do significado 
dependerá de diversos contextos. (CAGNIN, 1975a, p. 46). 

 

Assim, as estruturas icônicas não seriam, num primeiro momento, totalmente 

autossuficientes no que refere à capacidade de comunicar ideias de maneira eficaz. 

Ainda no dizer do professor Cagnin (1975b, p. 46): 

A conclusão que se pode tirar destas observações iniciais sobre a percepção 
visual é que, ao receber um estímulo vindo diretamente de um objeto ou de 
uma imagem gráfica, podemos perceber o objeto real e receber outras 
informações acessórias, se houver capacidade de organizar as sensações 
recebidas e de as relacionar com os dados que envolvem ou antecedem a 
comunicação visual; estes dados formam o que chamamos de contexto.  
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O ícone, no caso o desenho, envolve a tradução de um signo a outro, por conta da 

mediação humana, via código e contexto, ao contrário da fotografia que parte da 

premissa da significação direta do referente: 

A imagem dos quadrinhos é o desenho manual. A elaboração manual revela a 
intencionalidade do desenhista na emissão do ato sêmico e transforma o 
desenho em mensagem icônica, carregando em si, além das ideias, a arte, o 
estilo do emissor. Em contraposição com a fotografia, cujo estatuto primeiro é o 
de ser documento, registro, já a imagem desenhada visa ao público 
consumidor das HQ, a comunicação com mensagens codificadas. [...] O 
desenho não reproduz tudo; e muito frequentemente reproduz pouquíssimas 
coisas, sem deixar, no entanto, de ser uma mensagem forte [...]. (CAGNIN, 
1975c, p. 33). 

 

Por ser a estrutura a configuração primeira de um conceito ou ideia e por ser ela 

portadora de uma identidade, posto que seja possível discernir e diferenciar um 

conceito de outro conceito (cada ideia com seu referente), é possível também identificar 

a mesma ideia codificada através de ícones diferentes, de acordo com o estilo e 

técnicas utilizadas por cada desenhista. Ocorre também que o contexto influirá tanto na 

codificação da estrutura em questão quanto na forma como será lida. Muito embora as 

estruturas sejam estanques, a representação da experiência de sua percepção pode 

variar de contexto a contexto.  

 

Citando um rosto simplificado e como simples alterações da posição dos traços que 

representam boca e sobrancelhas podem alterar o sentido da composição, Cagnin 

observa (1975d, p. 47).: 

O círculo passa a representar a cabeça (não só por causa da forma, mas por 
causa do relacionamento com os outros sinais); os traços, as duas 
sobrancelhas e a boca; os pontos, os dois olhos. Um elemento faz o outro 
significar e recebe do outro o seu significado; ou melhor dizendo, o conjunto é 
que é significante. Esta implicação significativa é tão forte que a mudança de 
um deles tem como consequência a alteração da significação do conjunto.  
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De fato, não só a questão da configuração da forma plástica é determinadora da 

maneira como se lê visualmente o signo icônico, mas sua decodificação é dada também 

pelo repertório de signos compartilhados pelo leitor e pelo desenhista. 

 

Como já visto, o desenho não é capaz de exprimir tudo, por isso o artista por vezes 

necessita escolher os aspectos estruturais mais eficazes para reproduzir o conceito que 

quer transmitir, em detrimento de outros elementos que não são de fato essenciais, 

determinando assim uma hierarquia: 

Para decirlo brevemente, a Io que queremos llegar es a que el dibujo, como 
cualquier otra técnica de producción de imágenes, se vê obligado a hacer una 
selección de Ias características del objeto que quiere representar. No todas Ias 
características son igualmente eficaces para dar Ia idea del objeto, sea porque 
son perceptivamente, irrelevantes, sea porque son impossíbles de reproducir 
con el dibujo (por ejemplo, olores y sonidos característicos del objeto), pero 
muchas de estas características pueden ser utilizadas más o menos con Ia 
misma eficácia. Dibujar es pues, elegir entre Ias características útiles, aquellas 
a privilegiar para representar el objeto. Cada dibujo es así el resultado de una 
selección de características consideradas importantes en detrimento de otras. 
(BARBIERI, 1991b, p. 25). 

 

O grande mérito da imagem talvez seja o de encerrar em si, de forma sintética, uma 

quantidade muito grande de informação em oposição ao texto escrito, que requer 

múltiplas decodificações. Entretanto, a imagem, como signo não-verbal, é um meio frio, 

(utilizando uma nomenclatura de McLuhan), como escreve Lucrecia Ferrara (1997a, p. 

14): 

O signo não-verbal é de baixa definição, ou seja, é um meio frio, visto que a 
informação dele decorrente pode ser rica, porém pouco saturada em relação à 
precisão dos seus dados; em consequência, árdua e diversificada é a tarefa do 
seu receptor.  

 

Antes, no mesmo texto, citando Marshall MacLuhan, Ferrara escreve (1997b, p. 14):  

Um meio quente é aquele que prolonga um único de nossos sentidos e em alta 
definição [...] Alta definição se refere a um estado de alta saturação de dados 
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[...] De outro lado, os meios quentes não deixam muita coisa a ser preenchida 
ou completada pela audiência.  

 

Assim, ao combinar meios quentes e frios, os quadrinhos introduzem uma modalidade 

de comunicação que Aluízio Ramos Trinta (1987a, p. 43) chama de  

[...] pluricódiga (segundo uma dimensão de convencionalidade, e multicanal 
(segundo uma dimensão de generalidade), cujo fim precípuo é o de permitir 
fácil percepção e pronto entendimento. A carga informativa (semântica e 
estética) das HQ é imediatamente acessível; e, portanto, de baixo custo 
informacional. E a isto deve ser somado um imperativo básico: clareza, antes 
de mais nada. Por tudo que dissemos, as HQ apresentam um discurso 
semioticamente rico - como, por exemplo, o evidência a concorrência, na sua 
textura, de códigos analógicos (baseados na imagem) e digitais (com base na 
palavra impressa).  

 

Concluímos então que a estruturação icônica dos códigos visuais nas histórias em 

quadrinhos opera a associação de meios quentes e frios e acaba por combinar o 

melhor de dois mundos, permitindo que um se adapte e se integre ao outro.  
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2. HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: BREVE HISTÓRICO. 

As histórias em quadrinhos são uma forma de narrativa gráfica que utiliza quadros que 

devem ser vistos numa sequência integrada e sucessiva, onde a compreensão de uma 

imagem depende do entendimento da anterior e do desfecho dado na seguinte. Cada 

um dos quadros da história recebe o nome de vinheta ou requadro e é sua unidade 

narrativa mínima.  

Os quadrinhos são um conjunto e uma sequência. O que faz do bloco de 
imagens uma série é o fato de que cada quadro ganha sentido depois de visto 
o anterior; a ação contínua estabelece a ligação entre as diferentes figuras. 
Existem cortes de tempo e espaço, mas estão ligados a uma rede de ações 
lógicas e coerentes. (RABAÇA; BARBOSA, 2002a, p. 365). 

 

Os quadrinhos incorporam também o texto escrito, na forma de títulos, legendas, 

narrações e falas dos personagens. Também completam a narrativa dos quadrinhos o 

uso de balões (onde se insere a fala dos protagonistas), as onomatopeias e as 

metáforas visuais. 

Para atingir sua finalidade básica - a rapidez da sua compreensão - as HQ 
lançam mão de símbolos, onomatopeias, códigos especiais e elementos 
pictóricos que lhes garantem uma universidade de sentido. (RABAÇA; 
BARBOSA, 2002b, p. 365). 

 

A produção de uma história em quadrinhos parte geralmente de um roteiro previamente 

escrito, onde estão indicados as falas e pensamentos dos personagens, legendas de 

narração, descrição dos movimentos e expressões e outros aspectos visuais a serem 

registrados em cada cena.  

É a sequencialidade, o desenvolvimento espaço-temporal, que marca 
fundamentalmente a narrativa em quadrinhos. A partir desta premissa, 
podemos situar a origem das HQ dentro da história da cinematografia, ou seja, 
‘a história dos esforços e dos métodos encontrados pelo homem para gravar 
(grafo, 'gravar') o movimento (kinematos,'movimento')’, segundo Jacyntho 
Brandão. (RABAÇA; BARBOSA, 2002c, p. 366). 
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Os formatos mais comuns de histórias em quadrinhos são a tira (de um a quatro 

quadros) ou a história de página inteira, que pode formar revistas ou álbuns 

encadernados como livros. 

 

Chamadas de comics nos países de língua inglesa, por trazerem histórias de humor nos 

seus primeiros tempos, também são conhecidas por fumetti em Italiano (em alusão à 

“nuvenzinha” do balão), bandes dessinées em francês e banda desenhada ou história 

aos quadradinhos em Portugal. 

 

Segundo Eisner (2005a, p. 10), narrativa gráfica é  “uma descrição genérica de 

qualquer narração que usa imagens para transmitir ideias. Os filmes e as histórias em 

quadrinhos se encaixam na categoria de narrativas gráficas”.  

 

Assim, narrativa gráfica é toda história contada através de imagens. Neste estudo nos 

ateremos apenas a sua vertente impressa, as histórias em quadrinhos, ou 

simplesmente HQ. 

 

O ato de contar histórias parece ser tão antigo quanto a Humanidade e ele faz parte do 

processo de transferência da cultura, da história, das crenças, das lendas e das 

informações úteis à sobrevivência da comunidade.  

 

Segundo alguns estudiosos, o conceito de histórias com imagens em sequência pode 

remontar a Pré-História, na arte rupestre, quando os homens desenhavam os animais 
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que queriam caçar ou as tribos inimigas que combatiam como forma mágica de dominá-

los e diminuir o medo que sentiam deles.  

 

Nestes tempos antigos, os contadores de histórias eram os depositários do saber da 

tribo e seu principal comunicador. A princípio utilizando métodos precários, como os 

gestos e formas rudimentares de dramatizações, com o passar do tempo o homem 

primitivo desenvolveu a habilidade da figuração, pelo desenho, de modo a melhor 

ilustrar suas histórias e registrá-las. As pinturas rupestres encontradas nas cavernas de 

Altamira (Espanha) e Lascaux (França), figura 4 1, são registros visuais de caçadas, 

danças e batalhas, onde se percebe uma sequência de imagens (tentando reproduzir 

de alguma forma o movimento) que conta uma história.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante toda a Antiguidade encontraremos no bojo da evolução das artes e das formas 

de registrar o conhecimento de diversos povos outros exemplos de narrativas que 

                                                 
1 História Geral da Arte – Pintura I. Madri:Ediciones del Prado. 1995. p. 23. 

Fig.4 : Bisão ferido 
atacando homem, 
Lascaux, França, 

20.000 a.C.  
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utilizam a imagem como meio (que em alguns casos está no cerne do processo de 

desenvolvimento da escrita), como os próprios hieróglifos egípcios, os ideogramas 

asiáticos, as inscrições das culturas da Mesopotâmia, a cerâmica grega e a arte de 

Roma, com a célebre Coluna de Trajano cuja narrativa sobe em espiral (figura 5 2) além 

de outros desenhos e gravações em muros e paredes contando sobre fatos e 

personalidades da época (figura 6 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Também não podemos deixar de citar o legado pictórico deixado pelas civilizações pré-

colombianas na América Central e Norte da América do Sul e África. 

                                                 
2 Foto do acervo pessoal do autor, julho de 2008. 
3 Foto do acervo pessoal do autor, julho de 2008. 

Fig. 5: Secção 
da Coluna de 

Trajano, em 
Roma, contando 
uma campanha 

militar .  
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Na França da Idade Média, a tapeçaria de Bayeux nos conta em setenta metros de 

sequências sucessivas de imagens a morte de Eduardo e a vitória de Haroldo na 

invasão normanda das Ilhas Britânicas. Durante a Idade Média, a Igreja utilizou as 

imagens da arte sacra, retratando passagens bíblicas (como a Via Crucis, contada em 

estações) cenas da vida de santos (figura 7 4), e os vitrais como poderoso instrumento 

didático e litúrgico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 Uffizi:The Great Masterpieces. Florença:Editorial Scala. 2004. p. 15. 

Fig. 6: Narrativas 
com imagens 

contando combates 
acontecidos no 

Coliseu de Roma.  
 

Fig. 7: Cena da vida 
de São Nicolau, por 

Ambrogio 
Lorenzetti,século XII 

(Galeria dos Uffizi, 
Florença). 
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A arte do Renascimento foi prolífera em contar histórias por imagens, inclusive de 

humor (como os bestiários), sendo Da Vinci e Holbein, além de pintores e gravuristas, 

também exímios caricaturistas (figura 8 5). Notórios foram os desenhos cômicos dos 

irmãos Ludovico e Annibale Carracci, de Bolonha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O uso de imagens para contar histórias se tornou importante meio de comunicação 

numa época em que poucos tinham acesso à leitura. Foi revalorizado e bastante 

desenvolvido por artistas da Idade Média, principalmente através da arquitetura e da 

escultura nas igrejas, em cujos vitrais se narrava a história da salvação de maneira 

facilmente compreensível pelos fiéis; e também através de histórias cômicas ou de 

aventuras, ilustradas por desenhos que acompanhavam o seu desenrolar. 

                                                 
5  Leonardo Da Vinci – Desenhos e Esboços. Colônia: Taschen GmbH. 2005. p. 73. 

Fig. 8: Caricatura 
de Dante Aleghieri 
feita por Leonardo 

da Vinci,Windsor 
Castle, Royal 

Library. 
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Durante a Reforma, os protestantes utilizaram-se de panfletos, com ilustrações cômicas 

e satíricas, que atacavam as posições da Igreja Católica e que eram distribuídas às 

populações iletradas do campo e das cidades da Alemanha e mesmo de outras regiões 

da Europa (figura 9 6). O próprio Lutero orientava artistas como Lucas Cranach na 

elaboração de cartuns com forte teor metafórico e sarcástico. Como escreveu Jean-

Baptist-Vincent Audin (1854, p. 65): 

Luther was aware of the power of pictorial representations, and he made use of 
them to popularize his doctrines, and excite the masses against Catholicism. 
Such ought to address themselves both to the understanding and the feelings; 
and he made of them coarse and biting caricatures. He generally supplied the 
designs, which Lucas Cranach or some other painter of the Nuremberg school, 
engraved on wood; and the picture explained or illustrated the page on which it 
was printed. When the work was done, copies were taken off separately, sold in 
the public places, exhibited in the windows of book-shops, and publicly vended 
in the fairs of Germany. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Enciclopédia Compacta de Conhecimentos Gerais. São Paulo: Editora Três. 1995. p. 222. 

Fig. 9 : Xilogravura 
francesa do século 

XVI caricaturando o 
Papa Alexandre 

VI(1492-1503) como 
o diabo . 
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Célebre é também o desenho que ilustra um folheto de Lutero de 1523 onde ele 

comenta a “descoberta” de um ser fantástico nas águas do rio Tibre, em Roma: o 

“Asno-Papa” (figura 10 7). Cada parte do seu corpo tem um significado alegórico de 

crítica à Igreja Católica: a cabeça de asno representando o próprio Papa, a mão direita 

de elefante, pesada; a mão esquerda humana, símbolo do poder temporal do papado, 

pés de touro e de grifo, representando os teólogos católicos e a influência da Igreja nas 

leis civis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Audin escreve (1854b, p. 66): “We cannot imagine the success which this portraiture of 

the papacy had in Germany, — a success which still lasts”. 

                                                 
7 Disponível em  www.wunderkabinett.co.uk. Acessada em 14 de abril de 2005. 

Fig.10: O “Asno-Papa” 
(Alemanha, 1523). 
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Os católicos, por seu turno, grandes conhecedores do uso da imagem como arma 

ideológica, contra-atacavam, como essa visão de Lutero como um instrumento do 

diabo, feita por Erhard Schön (figura 11 8). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Isso ocorreu na mesma Alemanha onde anos antes a invenção da imprensa por 

Gutenberg dera novo impulso à difusão do conhecimento através de diversas formas de 

registro gráfico, o que deu aos artistas da época e dos séculos seguintes um poderoso 

fator multiplicador para o impacto da narrativa gráfica no imaginário popular da Europa.  

 

A litografia foi técnica amplamente utilizada pelos gravuristas europeus dos séculos 

XVIII e XIX que produziam narrativas gráficas, também de humor, como as de William 

Hogarth, inglês (figura 12 9), e Honoré Daumier , francês (figura 13 10). 

                                                 
8 Disponível em http://www.scienzz.de/magazin/art7143.html.  Acessada em 12/07/2005. 

Fig. 11: “Lutero, o 
instrumento do diabo” 

(Alemanha,1535). 
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Na esteira da Revolução Industrial que começava já no século XVIII ,da modernização 

e do aumento da circulação de jornais e outras publicações, a narrativa gráfica se 

fortalece como forma de arte, entretenimento e crítica social eminentemente urbana e 

ligada ao conceito de indústria e de modernidade. Isso em função do crescimento de 

uma massa de leitores que começava a lotar as cidades inglesas em busca de trabalho 

                                                                                                                                                              
9 Disponível em  http:// web.ncf.ca/ek867/hogarth.balance.jpg. Acessada em 30/07/2005. 
10 Folheto da exposição “A Comédia Urbana – de Daumier a Porto-Alegre”. Fundação Armando Alvares 
Penteado, Museu de Arte Brasileira. São Paulo,26 de abril a 22 de junho de 2003. 

Fig. 13: Gravura de 
Honoré Daumier (ca.1836) 

Fig. 12: 
Gravura de 

Willian 
Hogarth 

(ca.1735) 
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nas fábricas. Surge aqui também o hábito de se comprar e se colecionar as gravuras de 

charges e de outros desenhos de humor. 

 

Foi em meados do século XIX, com o suíço Rodolphe Töpfer que o conceito de história 

ilustrada (composta por imagens seriadas e acompanhadas de textos), começou a 

ganhar a dinâmica de hoje, com a publicação em 1829 da série de gravuras cômicas 

“Le Docteur Festus”.  Junto com o alemão Wilhelm Busch (1832) e o francês Georges 

Colomb (1856), Töpfer é considerado precursor dos quadrinhos modernos (figura 14 11).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As HQ começam a se apresentar em sua forma atual no fim do século XIX, nas páginas 

dos jornais. Nos Estados Unidos, já em finais do século XIX e começo do século XX, a 

                                                 
11 CLARK,Alan; Laurel. Comics: Uma História Ilustrada da B.D. Sacavém: Distri Cultural Lda. 1991. p. 92. 

Fig. 14: 
Desenho de 

Rodolphe 
Töpfer, da série 

Le Docteur 
Festus (1846). 
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in dustrialização levará ao surgimento dos grandes diários que rivalizavam entre si 

justamente no uso de ilustrações.  

 

Os quadrinhos serviriam também para integrar à sociedade americana a massa de 

imigrantes que chegavam diariamente aos portos do país, através do aprendizado 

informal da língua inglesa pela leitura das histórias em quadrinhos. Nesse contexto, 

surge em 1895 nas páginas do jornal New York World o personagem Yellow Kid (“O 

Garoto Amarelo”, de Richard Fenton Outcault, figura 15 12), simpático chinesinho que é 

considerado o primeiro personagem de quadrinhos moderno.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A partir do sucesso das tiras seriadas diárias, dos suplementos dominicais e das 

páginas de quadrinhos, publicadas em jornais e revistas de vários países, surgiram por 

                                                 
12 CLARK,Alan; Laurel. op. cit. p. 48. 
 

Fig. 15: Yellow 
Kid em “A 

Inauguração 
do Clube 

Atlético de 
Hogan’s Alley” 
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volta de 1930 as primeiras publicações exclusivamente dedicadas ao gênero 

(conhecidas no Brasil como gibis, por serem consideradas leitura de criança, “gibi”), 

compostas inicialmente de remontagens das tiras de jornais ou de histórias inéditas.  Na 

verdade, as origens das revistas em quadrinhos como a conhecemos hoje parecem não 

ter sido como produto da indústria cultural em si mesma, mas como subproduto de uma 

iniciativa de comunicação de negócio, como escreve Agnelo Fedel: 

Em 1933, por uma estratégia da empresa Procter & Gamble, Max C. Gaines 
projetou a primeira revista de histórias em quadrinhos do mundo. Em formato 
8” X 11”, impressa em cores, a revista era distribuída gratuitamente entre as 
pessoas que enviavam cupons recortados das embalagens dos produtos 
alimentícios da P&G. Os primeiros dez mil exemplares da revista Funnies on 
Parade, como foi chamada, esgotaram-se rapidamente iniciando uma nova 
‘era’ na história dos quadrinhos, inicialmente vinculados a grandes 
patrocinadores como Milk-O-Malt, Canadá Dry e Kinney Shoes durante toda a 
década (FEDEL:2007, p. 45, 46). 
 

Desde o seu surgimento, a narrativa dos quadrinhos experimenta permanente 

evolução. Em sintonia com as linguagens do cinema e da televisão, experimentam-se 

novas concepções de montagem, de planos e de enquadramentos. Pesquisam-se 

novas formas que permitam o esquema tradicional e limitador dos quadros regulares, 

envolvidos por molduras retangulares, dispostos em sequência linear, da esquerda para 

a direita (sentido normal de leitura no Ocidente). As linhas que envolvem os quadros e 

os balões são eliminadas ou passam a intervir como elementos expressivos na ação, 

muitas vezes com funções metalinguísticas: 

Nos quadrinhos - e aqui nos reportamos aos quadrinhos publicados em 
revistas especializadas em histórias completas - as imagens podem ser 
retangulares, circulares, quadradas, triangulares, horizontalizadas 
(panorâmicas da esquerda para a direita), verticalizadas (panorâmicas de cima 
para baixo), indefinidas, podem ocupar meia página, página inteira, duas 
páginas centrais, podem depender do inferior, podem dispensar a cercadura, 
interferir em outra, esvaziar o espaço de sua localização etc. Verifica-se, pois, 
que o agenciamento refere-se à dimensão da revista (ou do álbum). Mas no 
âmbito da página todas as permutações estruturais são possíveis (Moacy 
Cirne). (RABAÇA; BARBOSA, 2002d, p. 367). 
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Essa evolução será sentida nos anos seguintes não só pela forma como os quadrinhos 

passam a experimentar, do ponto de vista gráfico, mas também por se tornarem parte 

da indústria cultural americana (e depois do mundo), influenciando e sendo 

influenciados por outras linguagens, como o cinema, a televisão, as artes plásticas (Pop 

Art) e o desenho industrial. 

 

A partir de meados do século XX, os quadrinhos deixam de ser apenas cômicos ou 

direcionados principalmente ao público infantojuvenil e passam a criar dentro da cultura 

popular norte-americana o que mais próximo seria de uma mitologia, com um panteão 

de heróis e super-heróis que vão povoar o imaginário do americano comum.  Passam a 

ser também reflexo da cultura e da sociedade contemporânea, inclusive participando de 

embates ideológicos e políticos, como no caso de Super Homem e do Capitão América, 

este tornado garoto-propaganda do exército americano na Segunda Guerra Mundial e 

depois na Guerra do Vietnã (figura 16 13).  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 CLARK,Alan; Laurel. op.cit. p. 67 

Fig. 16: Capitão 
América contra os 

nazistas (setembro 
de 1941), 

desenhado por 
Jack Kirby.  
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Assim, nos anos seguintes passariam a conviver nas páginas dos periódicos que 

publicam histórias em quadrinhos e dos jornais diários, personagens como o Fantasma, 

Mandrake, Flash Gordon, Dick Tracy, Homem Aranha, Batman e o Espírito, e também 

Luluzinha, Charlie Brown e o cachorrinho Snoopy, Recruta Zero, Mickey Mouse e toda a 

família Disney, para citar alguns (refletindo diversos segmentos desta indústria de 

entretenimento). Suas editoras os haviam transformado em rentáveis produtos de 

consumo de massa de disputadíssima clientela.  

 

Os anos 50 são particularmente pesados para a indústria americana dos quadrinhos 

por conta da cruzada moral instituída nas artes e na cultura pelo senador Joseph 

McCarthy, gerando um código de ética para as publicações, vetando alusões a sexo, 

violência, vício e comunismo. Enquanto isso, do outro lado do Atlântico floresciam na 

França os gauleses de Asterix (por Uderzo e Goscinny) e na Bélgica o jornalista-

explorador Tin-Tin (figura 17 14), de Georges Rémi, o  Hergé, que já era publicado 

desde 1930, grandes expoentes da arte na Europa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
14 The Adventures of Tintin. Nova York: Little,Brown & Company. 1990. p. 17. 

Fig. 17: Edição 
em inglês de 

”Tin-Tin na 
América”, da 

Editora 
Little,Brown & 

Company. 
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Também no Japão já desde 1814 se experimentava com os quadrinhos, a princípio 

influenciados pelo humor gráfico europeu, através do trabalho do artista Hokusai. Em 

1905, Rakuten Kitazawa  marcará definitivamente os quadrinhos japoneses ao 

popularizar o termo mangá  para designar a vertente oriental do gênero, criando a série 

de histórias ilustradas “Tagosaku to Mokube” (figura 18 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fenômeno de comunicação de massa não restrito ao dito Primeiro Mundo, também no 

Brasil as histórias em quadrinhos encontrarão solo para se desenvolver, primeiramente 

                                                 
15 CLARK,Alan; Laurel. op.cit. p. 125. 
 

Fig. 18: 
Tagosaku to 

Mokube 
publicado no 

“Tokyo 
Kembutsu.” 
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pela mão de artistas imigrantes, mas depois através do trabalho de sucessivas safras 

de talentos nacionais que fizeram história no meio. 

 

2.1. AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NO BRASIL. 

No Brasil a narrativa gráfica circula entre nós desde o Brasil Colônia nos desenhos dos 

viajantes e na arte religiosa. Alguns ex-votos ilustrados (ofertados aos santos como 

forma de gratidão) parecem relatar através de imagem e texto (e obedecendo uma certa 

linha narrativa) a obtenção de curas e o recebimento de graças (figura 19 16) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segundo Ronaldo Correia de Brito (2008, p. 3), os ex-votos acima fazem parte de 

                                                 
16 Ex-Votos – Memória e devoção. Folder de exposição realizada no Museu Oscar Niemeier, Curitiba, de 
25 de março a 08 de junho de 2008. 

Fig. 19: Ex-
votos com 
sequência 

identificada 
por números 

(Olinda,1709). 
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[...] três painéis votivos do século XVIII, datados de 1709, que retratam a 
Batalha do Monte das Tabocas, ocorrida em 1645, e as duas batalhas dos 
Montes Guararapes, de 1648 e 1649, quando os portugueses [sic] foram 
expulsos de Pernambuco. De grande importância artística e histórica, eles já 
pertenceram à Câmara do Senado de Olinda antes de serem doados ao 
Museu do Estado, e foram especialmente recuperados para a presente 
exposição. Neles, as batalhas pela Restauração Pernambucana são 
representadas em planos numerados, como numa revista em quadrinhos ou 
nas cenas de um filme.  

 

É de 1837 a primeira obra gráfica publicada no Brasil guardando traços de identidade 

com o que se chamaria depois de histórias em quadrinhos: uma charge sobre o 

controvertido jornalista brasileiro Justiniano José da Rocha, de autoria do pintor, 

arquiteto, autor dramático, poeta e diplomata Manoel de Araújo-Porto Alegre (figura 20 

17). 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Mas é do artista italiano radicado no Brasil, Angelo Agostini, a reputação de ser o 

pioneiro dos quadrinhos nacionais. Caricaturista, fundou os jornais satíricos “O Cabrião” 

e “Diabo Coxo”, ambos em São Paulo, atuando no período de 1864 a 1867. Depois foi 
                                                 
17LAGO,Pedro Corrêa (org.). Caricaturistas Brasileiros. Rio de Janeiro: Editora Sextante. 1999. p.18. 

Fig. 20: 
Charge de 

Araújo-Porto 
Alegre (1837). 
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para o Rio de Janeiro, onde publicou no jornal “Vida Fluminense”, a 30 de Janeiro de 

1869, a série “As Aventuas de Nhô-Quim”, tida como a primeira história em quadrinhos 

brasileira (produzida aqui e tratando de temas nacionais), e uma das mais antigas do 

mundo. Embora Agostini não usasse fios de delimitação dos quadros (figura 21 18) 

representasse os personagens sempre de corpo inteiro e ancorasse a narrativa nas 

legendas, a história era contada em enquadramentos fixos e sequenciados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

No entanto, a grande difusão das histórias em quadrinhos no Brasil se deu pelo viés da 

imprensa dirigida ao público infantil, através das páginas da Revista “O Tico-Tico”, 

lançada no Rio de Janeiro pela empresa editorial “O Malho” em 1905.  

 

A revista (misturando quadrinhos, passatempos, jogos e conteúdo educativo e de moral 

e civismo), circulou por 53 anos, sendo um fenômeno editorial que influenciou gerações 

                                                 
18 LAGO,Pedro Correia op. cit. p.31. 
 

Fig. 21: 
Sequência de  
desenhos de 

Agostini sobre 
“narizes 

ambulantes” 
publicada na 

“Revista 
Illustrada”, 

(1876). 
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de brasileiros. A princípio reproduzindo e adaptando quadrinhos estrangeiros 

(principalmente americanos) também teve a participação de inúmeros artistas 

brasileiros de peso, como o próprio Angelo Agostini (que criou o primeiro logotipo da 

revista) e J. Carlos, além de Luiz Sá, com o famoso trio de personagens: Reco-Reco, 

Bolão e Azeitona, (figura 22 19).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra publicação voltada a crianças que faria sucesso veiculando quadrinhos seria o 

“Suplemento Juvenil”, do jornal “A Nação”, lançado em 1934, tornando-se depois uma 

publicação independente, formato tabloide, circulando três vezes por semana. O 

                                                 
19  Folheto da exposição O Tico-Tico Lá e Cá – Uma Revista Impressa na Lembrança, Sesc Vila Mariana, 
11/10/2003 a 31/01/2004 

Fig. 22: Reco-
Reco, Bolão e 

Azeitona, de 
Luiz Sá, em “O 

Tico-Tico” de 
setembro de 

1953. 
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“Suplemento” também seguia a fórmula de misturar histórias importadas dos Estados 

Unidos e traduzidas aqui, com o trabalho de autores nacionais. 

 

Nos anos seguintes, a produção nacional de quadrinhos rivalizaria, com maior ou 

menor prevalência, com a importação de histórias de autores americanos, europeus e 

latino-americanos.  Sem ter heróis e super-heróis para concorrer com o material que 

chegava de fora a preços competitivos (pela força e eficiência de articulação dos 

distribuidores internacionais) os quadrinhos brasileiros acabaram se concentrando em 

títulos baseados no terror, no erotismo, nos temas nacionais (figura 23 20) e no 

tradicional público infantojuvenil, este último através do trabalho de Ziraldo e de 

Maurício de Sousa. 

 

 

 

 

 

 

 

Ainda nas décadas de 60 e 70, o humor tornou-se a grande guarida do talento gráfico 

nacional pelas páginas de “O Pasquim” (figura 24 21) , que funcionou como uma forma 

divertida, porém eficaz, de resistência à ditadura militar. 

 

                                                 
20 THOMAZ, Ailton. Desenho Cômico – Curso Completo. Rio de Janeiro: Tecnoprint. 1987. p. 83. 
21  LEMOS, Renato (org.). Uma História do Brasil através da Caricatura. Rio de Janeiro: Bom Texto 
Editora e Letras e Expressões . 2001.  p.96. 

Fig. 23: 
Desenho de 

Ailton Thomaz 
versando sobre 

tema regional 
brasileiro 
(c.1960). 
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Com a abertura política no início dos anos 80, o humor gráfico brasileiro assumiu de vez 

sua tendência centenária de crítico da sociedade e formador de opinião, com a 

proliferação de diversas publicações como “Circo” (figura 25 22)  e “Chiclete com 

Banana”, que deram exposição nacional a nomes como Angeli, Laerte e Glauco, entre 

outros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
22 Acervo do autor. 

Fig. 24: 
Desenho de 

Jaguar em 
“O Pasquim” 

de 
01/01/1970.  

Fig. 25 : Capa da 
revista “Circo” Nº 2, 

janeiro e fevereiro 
de 1987. 
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O final dos anos 80 e início dos anos 90 os quadrinhos nacionais (majoritariamente 

restritos ao público infantojuvenil e ao humor gráfico), viram chegar a internet e os 

games de última geração juntamente com o declínio das tiragens, além da concorrência 

com as graphic novels americanas (figura 26 23) e com os álbuns europeus 

encadernados como livros. Sem contar os mangás japoneses, que começavam a 

aportar aqui desde o final dos anos 80. 

 

Mesmo assim, nos anos 2000 as HQ brasileiras se beneficiarão do fenômeno das 

edições independentes, via investimento dos próprios autores que não conseguem 

editoras que os editem, algumas nascidas a partir dos fanzines (“magazine / revista de 

fã”,figura 27 24), e o surgimento dos webcomics (quadrinhos publicados para serem 

lidos na internet), o que demonstra a vocação do meio para se reciclar e se adaptar a 

cada nova época. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
23 MOYA, Álvaro. História da História em Quadrinhos. São Paulo: Editora Brasiliense. 1993. p. 194. 
24 Acervo do autor. 

Fig. 26: “Elektra”, 
graphic novel de 

Frank Miller e Bill 
Sienkiewicz, de 

1986, inovou ao dar 
um tratamento mais 
plástico e dramático 

à arte.  
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2.2. “PARENTES PRÓXIMOS”: CARTUM, CHARGE E CARICATU RA. 

Quando nos referimos ao conceito de histórias em quadrinhos, temos em mente 

também um conjunto de outros tipos de narrativa gráfica utilizando o desenho (ainda 

que não sequenciados ou justapostos como as HQ), “parentes próximos” que 

compartilham elementos de linguagem, como o uso dos enquadramentos, a 

iconicidade, a simplificação de traços, o balão, as onomatopeias etc. No âmbito 

impresso, vejamos quais são eles. 

 

2.2.1. CARTUM 

O cartum é uma anedota gráfica, obtida pelo jogo criativo de ideias ou pelo trocadilho 

visual. Geralmente com pouco ou nenhum texto (figura 28). É mais ou menos universal 

e é compreendido pela maioria das pessoas, independentemente de cultura, classe 

social , etnia ou país de origem, pois é calcado em situações e conceitos pertinentes ao 

gênero humano e no uso eminente de convenções icônicas difundidas pelo senso 

comum. O cartum não tem “data de validade”. 

 

Fig. 27: Fanzine 
“Subterrâneo” 
publicado em 
gráfica rápida 

numa única 
folha de sulfite 

A4 dobrada seis 
vezes, contendo 

histórias curtas 
de vários 
autores.  
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O termo cartum origina-se do inglês cartoon, ‘cartão, pequeno projeto em 
escala, desenhado em cartão para ser reproduzido depois em mural ou 
tapeçaria’. A expressão, com o sentido que tem hoje, nasceu em 1841 nas 
páginas da revista inglesa Punch, a mais antiga revista de humor do mundo. O 
Príncipe Albert encomendara a seus artistas uma série de cartoons para os 
novos murais do Palácio de Westminster. Os projetos dos artistas reais, 
expostos, foram alvo da critica e da mordacidade do povo inglês, Punch 
resolveu publicar seus próprios cartuns, parodiando a iniciativa da Corte. Em 
quase todas as línguas do mundo, a palavra cartoon, com esse sentido, não 
tem equivalente: franceses, alemães, mantendo inclusive a grafia original 
inglesa. No Brasil, foi a revista Pererê, de Ziraldo, edição de fevereiro de 1964, 
que lançou o neologismo cartum. (RABAÇA, BARBOSA, 2002e, p. 113). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.2. CHARGE. 

 

Portrait charge, ou apenas charge (“carga”, em francês) é desenho de humor com fins 

de comentar um fato do momento, geralmente político (figura 29). Ao contrário do 

cartum, a charge necessita de um contexto para ser entendida e está presa ao tempo e 

ao espaço. Em linhas gerais a charge pode ser definida como  

 

[...] cartum cujo objetivo é a critica humorística imediata de um fato ou 
acontecimento específico, em geral de natureza política. O conhecimento 
prévio, por parte do leitor é, quase sempre, fator essencial para sua 
compreensão. Uma boa charge, portanto, deve procurar um assunto 

Fig. 28: Cartum 
de Rômulo de 

Macedo 
Coutinho, 

selecionado 
para o 28º Salão 
Internacional de 

Humor de 
Piracicaba. 
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momentoso (o que em inglês se chama the talking of the town) e ir direto 
àonde estão centrados a atenção e o interesse do público leitor. A mensagem 
contida numa charge é eminentemente interpretativa e crítica, e, pelo seu 
poder de síntese, pode ter às vezes o peso de um editorial. Alguns jornais 
chegam mesmo a usar a charge como editorial, sendo ela, então, intérprete 
direta do pensamento do jornal que a publica. A charge usa, quase sempre, os 
elementos da caricatura na sua primeira acepção, coisa que nunca acontece 
com o cartum, onde os bonecos representam um tipo de ser humano e não 
uma pessoa específica.  (RABAÇA; BARBOSA , 2002f, p. 127). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A charge bem pensada e bem feita  pode substituir laudas de texto, uma vez que faz a 

síntese visual de conceitos complexos e apela ao repertório de uma determinada 

coletividade. 

 

2.2.3. CARICATURA. 

É representação, geralmente da figura humana, feita de forma cômica ou humorística 

(figura 30). Quase sempre distorcida ou exagerada. “Carregada”. Pode se fazer uma 

Fig. 29: Trabalho de 
José Antonio Costa 

(“Jota A”) vencedor  na 
categoria Charge do 

30º Salão 
Internacional de 

Humor de Piracicaba. 
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caricatura de qualquer coisa, mas o humano é sempre a referência mais forte para a 

caricatura.  

O termo caricatura provém do italiano, provavelmente do verbo caricare (fazer 
carga) e apareceu pela primeira vez numa série de desenhos dos irmãos 
Caracci, de Bolonha, Itália, em fins do século 16. A característica de exagerar 
as feições humanas, ridicularizá-las ou fazê-las cômicas, porém, vem de 
épocas imemoriais. Nas pinturas rupestres, estudiosos acreditam descobrir nos 
artistas das cavernas intenções de caricaturar as figuras com que 
representavam seus inimigos. As máscaras do teatro grego já eram 
caricaturais pelo seu exagero expressivo. (RABAÇA; BARBOSA, 2002g, p. 
107). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. QUADRINHOS VERSUS ILUSTRAÇÃO 

Ao contrário de um visual que busca comunicar algo essencialmente pelos códigos 

visuais, a ilustração complementa um texto, ajudando na sua compreensão, não 

Fig. 30: Caricatura 
de Adoniran 

Barbosa, feita por 
Baptistão,vencedo

ra do VIII Salão 
Internacional de 

Desenho para 
Imprensa de Porto 

Alegre. 
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rivalizando com ele (figura 31 25). A ilustração pode ser do tipo realista, simbólica ou 

feita com elementos do humor, não para fazer rir, mas para facilitar a compreensão de 

quem lê, ou mesmo para dar um tom crítico ao texto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eisner (1995b, p. 150) argumenta e aconselha ao aspirante a desenhista de quadrinhos 

[...] nas histórias em quadrinhos, os desenhos são visuais. Nos livros didáticos 
são ilustrações. Um visual substitui o texto. Uma ilustração o repete, amplia, ou 
estabelece um clima para o tom emocional. Pense na sua função mais como 
visualizador do que como ilustrador. 

 

                                                 
25 LEWIS, C.S. As Crônicas de Nárnia. São Paulo: Martins Fontes Editora. 2005. p. 259. 

Fig. 31: Ilustração 
feita por Pauline 

Baynes para o 
livro “As Crônicas 

de Nárnia” de C.S. 
Lewis. 
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2.4. OS QUADRINHOS COMO SISTEMA DE LINGUAGEM VISUAL . 

 

Apesar de receber influência de outras artes, as HQ são uma arte independente dotada 

de linguagem própria, com elementos tomados em empréstimo do cinema, seu 

contemporâneo, combinando códigos visuais não-verbais (imagem) e códigos verbais 

(texto): “para atingir sua finalidade básica - a rapidez da sua compreensão - as HQ 

lançam mão de símbolos, onomatopeias, códigos especiais e elementos pictóricos que 

lhes garantem uma universidade de sentido.” (RABAÇA; BARBOSA, 2002h, p. 365g). 

Os elementos básicos da linguagem das histórias em quadrinhos são vinheta, 

montagem, balão, letreiramento,títulos, elementos gráficos e onomatopéias além dos 

enquadramentos e planos de visão. 

 

2.4.1. VINHETA E MONTAGEM: O TEMPO NOS QUADRINHOS. 

 

Vinheta (ou requadro) é o nome dado a cada quadro de uma história em quadrinhos. A 

ordem e a disposição dos seus elementos determinam o sentido de leitura.  A forma ou 

ausência da vinheta pode ser proposital na composição da narrativa, funcionando como 

metalinguagem às vezes.  Ao espaço que separa uma vinheta da outra chama-se calha 

ou “sarjeta”, numa tradução direta do inglês gutter. 

 

Sequência ou montagem é como se denomina o conjunto de vinhetas que compõe um 

período narrativo. O número e a disposição das vinhetas na sequência determinam o 

ritmo da história (figura 32 26). 

                                                 
26 Almanaque do Cascão. São Paulo: Editora Abril. 1984. p. 34. 
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2.4.2. BALÃO, LETREIRAMENTO  E TÍTULOS. 

Podem funcionar como elementos constituintes da narrativa visual e também podem ter 

uma função metafórica ou de metalinguagem.  

 

O balão é bolha de texto ou imagens apontada para o personagem que fala, pensa ou 

sonha com seu conteúdo,uma evolução das legendas de antigas gravuras e 

descendente das filacteria, faixas com as falas dos personagens em ilutrações 

medievais.  O balão por vezes assume a forma do teor que expressa (figura 33 27). Em 

alguns casos nem utilizados, os balões tendem a ser arredondados ou ovalados, 

podendo mudar de formato para incorporar o nível, tom ou teor da fala do personagem. 

O balão em forma de nuvem com uma cadeia de balões menores ligando o balão maior 

ao personagem, remete à ideia de pensamento ou de solilóquio. O balão feito de linha 

interrompida conota voz baixa ou sussurro, enquanto o balão cheio de pontas cuja 

lâmina de ligação ao personagem lembra um raio conota a ideia de grito. Um balão sem 

forma definida ou de linhas sinuosas pode conotar choro (geralmente com gotículas que 

                                                 
27 Mickey Nº 776. São Paulo: Editora Abril. 2007. p.29. 

Fig. 32: Sequência 
de vinhetas de 

história do 
personagem 

Cascão. 
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o emolduram) ou languidez.  Sobre o balão escrevem os autores do livro “Como usar as 

Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula” :  

Ele apareceu timidamente nos quadrinhos no final do século XIX, em uma 
história do personagem Yellow Kid. Descoberto seu potencial, passou a ser 
utilizado de maneira regular nas histórias dos Katzenjatnmer Kids (Os 
Sobrinhos do Capitão) e Little Nemo in Slumberland, tornando-se depois uma 
marca característica dos quadrinhos. Sendo uma convenção, o código auditivo 
transmitido pelo balão passa geralmente despercebido ao leitor, a menos que 
um comentário textual chame a atenção ou que participe ativanente da 
narrativa, transformando-se em metalinguagem. (RAMA; VERGUEIRO , 2004a, 
p. 56). 

 

Aliado ao balão temos o letreiramento (texto que vai dentro do balão e das caixas de 

narração), que além de ser a âncora verbal do texto icônico na maior parte das vezes, 

pode reforçar a expressividade daquele ao emprestar ao signo verbal particularidades 

do icônico. Há também legendas e caixas de texto que fazem às vezes de “voz do 

narrador”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Geralmente o letreiramento tende a ser feito no mesmo padrão do balão de modo a ser 

coerente com a mensagem expressa e, de certa forma, chega a ser redundante para 

Fig. 33: Balões 
reproduzindo 

graficamente o 
teor das falas  e 

caixa de texto em 
história de Mickey 

Mouse, de Disney. 
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confirmar a intenção do autor. Eventualmente imagens podem estar dentro do balão, 

dispensando o uso de texto escrito. Por vezes, tanto a contaminação do letreiramento 

pela imagem quanto o formato do balão são recursos de retórica do não-verbal para 

simular uma dimensão que o gráfico não possui: a sonoridade. 

 

2.4.3. ELEMENTOS GRÁFICOS E ONOMATOPEIAS . 

Elementos gráficos são convenções visuais que completam ou expressam o que o texto 

por si só não é capaz. Gotículas de suor, fumaças, poeiras, “lâmpadas”, estrelas, sinais 

gráficos (interrogações, exclamações), linhas curvas ou retas ao redor do personagem, 

etc. As onomatopeias são a reprodução de ruídos e vozes de animais ou interjeições, 

reforçadas quase sempre pelo desenho das letras (figura 34 28): 

As onomatopeias são fartamente utilizadas na literatura, não sendo uma 
convenção específica das histórias em quadrinhos. No entanto, é específica 
dos quadrinhos a plasticidade e sugestão a que as onomatopeias neles 
assumiram, ocupando papel importante na linguagem, papel esse que 
aumentou consideravelmente nas últimas décadas, impondo um ritmo fremente 
às narrativas de ação e participando graficamente na diagramação das 
páginas. Nos mangás, por exemplo, as onomatopeias são integradas aos 
desenhos de uma tal forma que sua tradução e substituição pode quebrar a 
harmonia do conjunto visual.  (RAMA; VERGUEIRO, 2004b, p. 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Marvel Nº 18. São Paulo: Panini Comics.  
2006. p. 91. 

Fig. 34: Onomatopeia 
”BOOM”  reproduzindo 

em inglês o som de 
uma explosão; 

letreiramento do grito 
“Idiota!” reproduzindo 

a emoção do 
personagem. 
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2.4.4. ENQUADRAMENTOS.  

Composição da vinheta de acordo com o efeito psicológico que se deseje dar a cada 

momento da história e com a hierarquia de focos necessária à condução da narrativa. 

Emprestados do cinema, dentre outros, temos como os mais comuns os de figura 

inteira, de figura média e o close-up (ou plano de detalhe). Cada um busca dar um nível 

de dramaticidade ao aspecto da história ou ao trecho da narrativa abordado naquela 

vinheta ou sequência (figura 35 29). Também são usadas as câmeras subjetivas, 

tecnicamente chamadas de plongé (onde a cena é vista de cima para baixo) e contre-

plongé (a visão é de baixo para cima).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5. LINGUAGEM E METALINGUAGEM. 

Como já analisado anteriormente, nos quadrinhos, pela convivência de signos verbais e 

não-verbais, em função das necessidades da narrativa gráfica, é inevitável a 

contaminação do texto escrito pela imagem e vice-versa (figura 36). 
                                                 
29 Mickey Nº 776. São Paulo: Editora Abril. 2007. p.41. 

Fig. 35: Mudanças de 
enquadramento de 
uma vinheta para a 

outra são recurso da 
narrativa gráfica 

visando conduzir o 
olhar por momentos e 

aspectos diferentes 
em importância na 

história.  
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Tanto o texto verbal incorpora em si características formais da imagem como o texto 

não-verbal passa a ostentar códigos verbais. É a linguagem além da linguagem, a 

metalinguagem. Não é sem razão que Pignatari (1999a, p. 40) afirma que “toda 

metalinguagem é marcadamente sintática, formal, estrutural”, posto que é na estrutura 

formal da mensagem que a metalinguagem vai se dar. 

   

Um exemplo disso são as onomatopeias ("buáá", "splash", "tóim!") que nos quadrinhos 

ganham uma dimensão plástica que vai além da reprodução do som propriamente dito, 

pois a redundância do tratamento gráfico dado à palavra acaba reforçando a sentido 

que se quis dar a ela.  

 

Isso também se aplica a placas, letreiros e outras sinalizações: nas histórias de Asterix, 

quando os godos falam, o letreiramento nos seus balões está em alfabético gótico 

(figura 37 30). 

 

                                                 
30 GOSCINNY:UDERZO. Asterix e os Godos, Rio de Janeiro, Editora Record, (S.d.) p.25. 

Fig. 36: Charge 
que faz um 

trocadilho visual 
com os “golden 

arcs” da rede 
americana de fast 
food McDonald’s 

(Ilustração do 
autor) .  
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Outra ocorrência similar nos quadrinhos diz respeito exatamente ao uso do já citado 

balão, no caso dos personagens, e nos retângulos que contém a voz do narrador. 

 

Outro elemento dos quadrinhos que prima pela metalinguagem é a própria vinheta ou 

requadro. Como já visto, é a menor unidade discursiva da narrativa gráfica e a que 

marca a passagem de um momento a outro, quase que marcando o próprio tempo. A 

vinheta por vezes assume uma forma que emoldura e reforça o fragmento de discurso 

contido nela. Se a vinheta tiver o formato de um pergaminho possivelmente será um 

índice de uma narrativa que se dá em algum tempo clássico. Se tiver o formato de uma 

nuvem, pode conotar que o que se transcorre é o conteúdo de um sonho ou 

pensamento. Por vezes a vinheta não tem formato definido se misturando com outras 

da sequência, ou mesmo sendo sangrada pelo conteúdo, ou mesmo inexistente, 

conotando uma certa fluidez na narrativa. Essas ocorrências podem ser consideradas 

metáforas visuais: 

[...] as metáforas visuais atuam no sentido de expressar ideias e sentimentos, 
reforçando, muitas vezes, o conteúdo verbal. Elas se constituem em signos ou 
convenções gráficas que têm relação direta ou indireta com expressões do 
senso comum, como, por exemplo, ‘ver estrelas’, ‘falar cobras e lagartos’, 
‘dormir como um tronco’ etc. As metáforas visuais possibilitam um rápido 
entendimento da ideia. Elas podem estar localizadas dentro ou fora dos balões 
[...] .(RAMA; VERGUEIRO, 2004c, p. 56). 

 

Fig. 37: 
Asterix e os 

Godos, de 
Uderzo e 

Goscinny. 
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A narrativa gráfica tende a seguir os códigos de leitura da cultura onde se insere e 

eventualmente elementos gráficos podem ter conotação diferente de uma cultura para 

outra. Enquanto no Ocidente o ato de dormir ou a sensação de sono são representados 

pelo uso de uma sequência de letras "Z", ou da imagem de um serrote cortando um 

tronco (para  conotar ronco), no mangá japonês a mesma ideia é representada por uma 

bolha que sai do nariz do personagem. O sentido de leitura das vinhetas também segue 

o sentido elegido culturalmente para a leitura do texto verbal.  

 

2.4.6. MOVIMENTO E ESPACIALIDADE NOS QUADRINHOS. 

Na narrativa gráfica, pelo fato de se transcorrer no espaço bidimensional, as questões 

pertinentes à representação de elementos do tridimensional (como o movimento) são 

resolvidas através de simulacros da realidade. 

 

Assim, além da função simbólica implícita, ocorre também o acúmulo da função indicial 

à linha ao representar movimento e trajetória de corpos, além das dinâmicas externas e 

internas do personagem (figura 38 31). 

 

Dessa maneira, quando o personagem efetua um deslocamento, esse movimento é 

representado por grafismos como linhas duplas ou triplas na direção para onde o 

personagem está indo, mas que se posicionam logo atrás dele, representando o ar 

deslocado nessa trajetória. Essas linhas também ocorrem quando ele move 

rapidamente um braço ou uma perna. Note-se que esse recurso se aplica quando há 

uma velocidade acima do normal envolvida. É comum também acrescentar uma 

                                                 
31  Superman in Action Comics. Nova York: DC Comics. 1997. p. 01. 
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pequena nuvem ao final das linhas de movimento para indicar que poeira foi removida 

no ato do deslocamento do personagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra aplicação da simulação de movimento é o uso da repetição da parte do corpo do 

personagem em movimento, como quando mexe a cabeça de um lado a outro para 

negar veementemente alguma coisa, ou para baixo afirmando algo com bastante 

convicção.  

 

A repetição do personagem inteiro em posições diferentes na mesma vinheta pode 

conotar a ideia de movimento intenso e simultâneo com pouca diferença de tempo entre 

uma posição e outra. 

 

Fig. 38:  Linhas de 
movimento dão 

dinamismo à cena. 
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À ocorrência desses elementos gráficos de movimento e sua significação e análise 

chamaremos aqui de cinésica, envolvendo as chamadas figuras cinéticas:  

[...] nas histórias em quadrinhos [...] as imagens são sempre fixas. Para dar a 
ideia ou ilusão de mobilidade, de deslocamento físico, o meio desenvolveu 
uma série de artifícios que permitem ao leitor apreender a velocidade relativa 
de distintos objetos ou corpos, genericamente conhecidos como figuras 
cinéticas. Ainda que seja impossível esgotar aqui todos os tipos possíveis de 
figuras, pois elas variam de acordo com a criatividade dos autores, as mais 
comuns são as que expressam trajetória linear (linhas ou pontos que 
assinalam o espaço percorrido), oscilação (traços curtos que rodeiam um 
personagem, indicando tremor ou vibração), impacto (estrela irregular em cujo 
centro se situa o objeto que produz o impacto ou o lugar onde ele ocorre), 
entre outras. (RAMA; VERGUEIRO, 2004d, p. 54). 

 

Poderíamos incluir aqui também os elementos gráficos que conotam emoções, 

sensações e outros sentimentos, como pequenas linhas segmentadas ao redor do 

personagem significando tremor, calor, medo ou torpor. Conotam ainda tremor a 

repetição de linhas gerais do personagem no mesmo eixo, expressando ligeira saída do 

centro. Podem expressar expansão ou explosão de emoções ou excitação as linhas 

que saem do personagem rodeando-o, como que irradiando algo. Em falando de 

radiação, linhas circulares que se ampliam como ondas, a partir de um centro, conotam 

a mesma ideia de radiação significando ondas de rádio ou de algum outro tipo de 

energia – linhas que no mundo real seriam invisíveis.  

 

A cinésica diz respeito também aos movimentos do corpo e sua linguagem:  

[...] no que tange aos movimentos do corpo, as HQ apresentam de um modo 
essencialmente dinâmico. É a cinésica – disciplina introduzida por R. 
Birdwhistell – que ensina serem as posturas corporais (socialmente) 
significantes, uma vez que são (culturalmente) aprendidas. Um movimento do 
corpo só pode ser significante se for facilmente realizado e percebido. Seu 
significado provirá, contrastivamente, de diferenças constatáveis em relação a 
outros movimentos. Esta linguagem do corpo (articulado) é contextualizada, 
visto que os movimentos corporais socialmente expressivos são codificados. 
(TRINTA, 1987b, p. 45, 46). 
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A ideia de corpo em movimento nos fala também de ocupação do espaço narrativo, 

através da “dança” dos protagonistas, cujo distanciamento e aproximação (aliados a 

forma como se movimentam) comunicam muito das características do personagem, seu 

papel e sua situação num dado momento da narrativa. Uma mudança de 

posicionamento pode representar uma total alteração no papel e no significado do 

personagem ou do elemento da narrativa no enredo geral da história.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilões e heróis estão em lados opostos na maior parte do tempo, e quando estão juntos 

estão em alguma forma de confronto (figura 3932). Pela necessidade de transmitir uma 

mensagem clara e pontual, a narrativa gráfica tende a deixar muito evidente os temas 

dos protagonistas expressos nas suas posições físicas: 

É a proxêmica, por via de trabalhos pioneiros de E.T. Hall, que se tem ocupado 
da avaliação científica das necessidades territoriais padronizadas pelas 
distintas culturas humanas. Trata-se, portanto, de uma análise descritiva de 

                                                 
32 Batman. Nova York: DC Comics. 2004. p. 14. 

Fig. 39 :  A 
posição dos 

personagens, 
além dos 

elementos visuais 
que completam a 

cena, demonstram 
a situação de 

oposição entre 
eles. 
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estruturações particulares de espaço comum. As informações obtidas pelo viés 
da observação rigorosa das distâncias interpessoais são prevalentemente 
indéxicas. Nas HQ, o espaço de ficção é uma projeção verossímel de um 
espaço (referencial) que faz parte de nossa cultura. Este ‘espaço instaurado’ 
raramente se mostra desabitado: os protagonistas mantém uma comunicação 
(verbal e não-verbal) permanente, cujas manifestações sensíveis se dão pelos 
canais auditivo, visual e tátil. As distâncias interpessoais predominantes são as 
de intimidade (próxima e distante) e pessoal (próxima e distante), assim como, 
em certos momentos, a social, segundo critérios proxêmicos de categorização 
espacial. (TRINTA, 1987c, p. 45). 

 

Assim, também se identifica o nível de relações entre personagens e sua hierarquia na 

narrativa pela forma como se posicionam fisicamente: herói e vilão geralmente têm ao 

seu redor ou ao seu lado aliados ou auxiliares. No humor gráfico a piada é montada 

com um personagem que funciona posicionado como “escada” para outro dar o 

desfecho da narrativa. As figuras de poder quase sempre estão no centro ótico da 

composição (geralmente obedecendo ao segmento áureo).  

 

2.5  A ECONOMIA DAS IMAGENS NAS HISTÓRIAS EM QUADRI NHOS. 

O termo economia aqui pressupõe - à semelhança do uso que tem nas finanças e no 

mercado de valores - uma ideia de fluxo de valores, de transação de valores num jogo 

de valoração dos elementos que compõe o jogo da narrativa gráfica. Do latim 

(oeconomia) via grego (oikonomía): “arte de bem administrar uma casa ou 

estabelecimento particular ou público” (CUNHA, 1994, p. 283). 

 

Sugerimos o termo economia das imagens, porque nos parece haver nos quadrinhos 

um jogo contínuo de valores dentro da “casa” que é o espaço narrativo, onde a imagem, 

apesar de ter um valor de si mesma (denotação), pode ter esse valor e significado 

alterado de acordo com o papel que desempenha. O valor da imagem é relacionado à 
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posição que ocupa no jogo (conotação). Muito semelhante ao que acontece nas 

palavras do texto verbal, também no texto não-verbal a importância e o significado da 

imagem estão ligados ao eixo pragmático, posto que lhes confere valor diferenciado ao 

uso dado à sua função original (semântica) e à sua forma (sintática). 

 

Assim a economia das imagens nos quadrinhos nos fala do processo de valoração das 

imagens em face de seu uso original e de sua utilização dentro de um contexto, ao qual 

sua leitura visual está intimamente ligada. Assim o signo "gota" (figuras 40 e 41) numa 

sequência de vinhetas de HQ pode significar num quadrinho a chuva que cai, o suor 

noutro e a saliva num terceiro, cada qual com seu valor e importância dentro do 

contexto de ação narrado em cada vinheta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como elementos de uma equação matemática, também os elementos visuais de uma 

narrativa gráfica vão se combinando e mudando de valor ao transporem certo ponto no 

tempo e no espaço gráfico. 

 

 

Fig. 40 e 41: 
Gotículas podem 
significar coisas 

diferentes 
dependendo do 

seu lugar na 
composição 

(ilustrações do 
autor). 
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Essa dança dos elementos gráficos parece funcionar mesmo como jogo, com regras 

definidas para decifração dos códigos visuais e sua atribuição de valores. Por exemplo: 

a forma de uma sobrancelha num personagem de cartum (figura 42) ganha um sentido 

ou outro, um valor ou outro, de acordo com a sua conformação (arqueada ou reta) e 

sua posição (arqueada para cima = surpresa ou medo, ou arqueada para baixo = ira) 

em relação ao rosto do personagem. 

 

Em resumo, as imagens nos quadrinhos estão sujeitas a um jogo de valores e de 

valoração de acordo com suas posições e importância dentro do tecido da narrativa 

gráfica e de sua estratégia de comunicação.  

 

A forma como lemos quadrinhos hoje é fruto da consolidação do meio no seio da 

cultura de massa no Ocidente durante o processo de industrialização, ocorrido em fins 

do século XIX e durante todo o século XX, tendo repercussões e versões próprias em 

outras partes do globo, com maior ou menor impacto cultural, como o mangá japonês.  

 

Fig. 42: A maneira 
como se articulam 
olhos, pálpebras, 

sobrancelhas e cílios 
comunica estados 

de espírito(ilustração 
do autor). 
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Aparentemente tanto desenhistas de quadrinhos como leitores foram desenvolvendo 

um contrato não-declarado de convenções de escrita e leitura de códigos verbais e não-

verbais, calcado num conjunto de elementos iconográficos mais ou menos inseridos no 

inconsciente coletivo. Na verdade, ninguém recebe instrução específica para a leitura 

de uma história em quadrinhos: a criança mesmo antes de ser alfabetizada já esboça 

tentativas de tirar sentido na sequência de imagens. Em contrapartida, desenhistas de 

quadrinhos geralmente começam a desenhar de forma intuitiva, aprimorando depois 

sua técnica via treinamento e estudo formal da linguagem.  

 

Comentando a questão da linguagem e sua instrumentalidade na construção e 

articulação da cultura (e das culturas) dentro de um determinado grupo humano e sua 

época, escreve Roman Jakobson (1969a, p. 18): 

 

[...] Não há igualdade entre os diferentes sistemas de símbolos e [...] o sistema 
semiótico mais importante, a base de todo o restante, é a linguagem: a 
linguagem é de fato o próprio fundamento da cultura. Em relação à linguagem, 
todos os outros sistemas de símbolos são acessórios ou derivados. O 
instrumento principal da comunicação informativa é a linguagem.[...] A língua é 
uma instituição social [...] é uma convenção e a natureza do signo que se 
convencionou é indiferente.  

 
Citando Peirce, Jakobson também escreve(1969 b, p. 117) : 
 

 [...] O valor de um símbolo é servir para tornar racionais o pensamento e a 
conduta e permitir-nos predizer o futuro. [...] Tudo aquilo que é 
verdadeiramente geral relaciona-se com o futuro indeterminado, porque o 
passado contém apenas uma coleção de casos particulares que efetivamente 
se realizaram. O passado é de fato puro. Mas uma lei geral não se pode 
realizar plenamente. É uma potencialidade; e seu modo de ser é esse in futuro.  

 

No caso dos quadrinhos, temos a ocorrência da organização de um sistema de signos 

que fazem a tradução visual e a síntese de conceitos e significados que são 

compartilhados por uma gama ampla de indivíduos de várias classes e origens sociais, 
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muitas vezes deduzidos de forma espontânea, posto que são mais ou menos 

constantes e invariáveis.  Como escreve Jakobson (1969c, p. 92): 

As equações bilíngues, mas antes e acima de tudo, a interpretação dos 
conceitos através de expressões equivalentes, eis exatamente o que os 
linguistas entendem por ‘significado’ de um símbolo como sua ‘tradução em 
outros símbolos’.[...] toda significação linguística é diferencial.[...] Do mesmo 
modo, no nível semântico, encontram-se significações contextuais e 
significações situacionais. Mas só a existência de elementos invariáveis 
permite reconhecer as variações. Tanto no nível do sentido como no nível do 
som, o problema dos invariantes é um problema crucial para a análise de um 
determinado estágio de uma língua dada.[...] Informação é ‘aquilo que fica 
invariável através de todas as operações reversíveis de codificação ou 
tradução’.  

 

Ainda citando Saussure, Jakobson também escreve (1969d, p. 110) : “O espírito 

consegue introduzir um princípio de ordem e de regularidade em certas partes da 

massa dos signos”.  

 

Apesar da existência hoje de diversos tipos de quadrinhos, e suas subdivisões, 

entretanto todos eles compartilham de um conjunto de convenções visuais, 

desenvolvidas e validadas pelo uso.  

 
 

2.6  ESTRUTURAÇÃO E DINÂMICA VISUAL NOS QUADRINHOS.  

Nos quadrinhos a relação entre forma e função talvez seja o mais importante, uma vez 

que o desenho, a imagem desenhada, é responsável por quase a totalidade da entrega 

do conteúdo da mensagem comunicada. Nos quadrinhos, reproduzindo MacLuhan, o 

meio é a mensagem porque a forma da mensagem comunica de si mesma. 

Como escreve também Aicher (1994, p. 145):  

La forma non es solo imagen y contorno.La forma es también, en su dimensión 
temporal, presencia, gesto, conducta.Se parece lo que se es, y se representa 
lo que se es. Esta relación es tan firme, que también vale lo inverso:se adopta 
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el carácter del próprio aparecer, y uno deviene la imagen que tiene de si 
mismo.  

 

Como já analisado nos capítulos anteriores, nas histórias em quadrinhos a forma da 

imagem e a imagem da forma são mais que simples roupagem externa da ideia 

expressa, mas a forma e a imagem são o que são porque o conteúdo que expressam 

assim o determina. A forma aqui funciona como representação da ideia expressa e tem 

de ser pontual e exata, para que não haja confusão ou interpretação equivocada. Uma 

caricatura, ainda que retrato distorcido, tem de espelhar na sua forma índices 

inconfundíveis da pessoa retratada: um nariz maior que o normal, o sorriso, formato dos 

olhos etc. 

A arte do caricaturista -observou Bergson - é a de apreender aquele 
movimento imperceptível em que se esboça uma deformação preferida, 
tornando possível a todos os olhos, por aumentá-lo, esse ponto em que se 
rompe o equilíbrio duma face ou duma atitude. O caricaturista adivinha, sob as 
harmonias superficiais da forma, as revoltas profundas da matéria, diz ele. 
(RABAÇA; BARBOSA, 2002k, p. 107). 

 

A forma aqui tem mais a ver com exatidão da mensagem, do que com beleza plástica 

em si, sem perder, no entanto, a característica de todo harmônico. Isso às vezes pode 

implicar em redução ou economia de traços para permitir que o conteúdo seja lido com 

maior rapidez e clareza. O desenho do cartunista Glauco (figura 43) prima exatamente 

por uma linha simplificada, de traços muito econômicos, mas que contém grande 

impacto iconográfico e poder de comunicação 

Já as caricaturas do cartunista Angeli (figura 44) são mais bonecos que lembram o 

personagem caricaturado por semelhança da forma geral e por conta de elementos 

emblemáticos apostos a ele (barba, bigode, cabelo, uniforme ou vestimenta) do que 

caricaturas de fato, como retratos distorcidos.  
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A forma funciona como moldura do pensamento, mas que coopera e se mistura com ele 

para o fazer mais bem entendido. Nem sempre a forma representa literalmente a ideia 

Fig. 43: Charge 
de Glauco 

(publicada na 
Folha de São 

Paulo em 
02/10/1992) 

também usa a 
linha de forma 

econômica , 
porém 

expressiva.  

Fig. 44: Ex-
presidente 

Itamar 
Franco, por 

Angeli 
(Folha de 

São Paulo, 
26/04/1993).  
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retratada. No caso das caricaturas de Loredano (figura 45 33), muitas vezes apenas o 

nariz e um olho são desenhados, mas a síntese é tão poderosa - exatamente por estar 

ali o traço de fisionomia ou personalidade mais expressivo e marcante - que o resto é 

intuído, não por ser dispensável, mas porque é automaticamente resgatado pelo olhar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma é também elemento distintivo na narrativa gráfica. Os personagens se 

distinguem pela diferença de suas formas, ou se agrupam em "famílias" de 

                                                 
33 LAGO,Pedro Corrêa. op. cit. p.199. 

 

Fig. 45: Décio de 
Almeida Prado 

(1917-2000) 
Crítico teatral, 

ensaísta e 
professor; por 

Loredano. 
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personagens por semelhança mórfica: Mickey Mouse e Pateta são muito diferentes 

entre si, e suas formas físicas, roupas e outros elementos servem para comunicar suas 

espécies, personalidades, caráter, idiossincrasias e posição ocupada no jogo da 

narrativa. Pateta é um cão, mas sua antropomorfidade o diferencia de Pluto, o cão de 

estimação de Mickey (figura 46 34), que é um rato (!). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O Pato Donald e os demais patos (inclusive a cidade chama-se Patópolis) formam uma 

família de personagens cujas características formais os identificam como sendo da 

mesma espécie, mas cada qual com traços de personalidade e caráter expressos na 

maneira como as mesmas formas se combinam com funções diferentes. Na mesma 

                                                 
34 Classici Disney. Milão: The Walt Disney Company Italy. 2005. 

 

Fig. 46: Capa 
de coletânea 

Disney editada 
na Itália, onde 

aparecem 
Pateta e Mickey 

Mouse 
(“Topolino”) 
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Patópolis convivem outros animais com características emprestadas dos humanos, mas 

que os distinguem enquanto animais diferentes entre si: os irmãos Metralha são 

cachorros, Clarabela é uma vaca, Horácio é um cavalo e o Professor Pardal, como o 

nome já diz, é um pardal.  

 

A forma pode ser indicadora também de estados de espírito, variações de humor, 

emoções e sentimentos. Os olhos muito grandes, tendo centralizado o ponto que 

representa a íris, podem conotar espanto, terror ou uma dor interna muito grande. As 

duas íris deslocadas em sentidos opostos, ou em alturas diferentes podem representar 

estado de consciência alterada, loucura ou emoção forte. Já um "X" no local da íris 

pode conotar a ideia de morte ou inconsciência profunda. Corações em lugar das íris 

podem simbolizar que o personagem está apaixonado ou de que gosta muito de algo. 

Da mesma forma, cifrões saltando dos olhos esbugalhados têm a conotação de cobiça 

por dinheiro.  

 

Entendemos então que nos quadrinhos a forma guarda estreita ligação não só plástica, 

mas funcional com a ideia que expressa, sendo quase impossível dissociar uma coisa 

da outra. A forma do personagem e seu desenho também podem eventualmente evoluir 

ou se transformar, conforme alterações no contexto cultural, evoluções ou mudanças no 

estilo do desenhista, demandas do público leitor ou mesmo a ideologia vigente na 

época. Tanto Mickey quanto o Pica-Pau, e a Mônica de Maurício de Sousa eram 

personagens mais esguios e angulares. Hoje são mais arredondados e ostentam um 

traço mais "comercial", em função da indústria de entretenimento da qual fazem parte e 

dos processos de reprodutibilidade industrial de produtos licenciados: têxteis, 
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brinquedos, papelaria e alimentícios. Aqui também a forma acompanha a função e 

ganha um forte componente de design. 

 

2.7. A LEITURA VISUAL DOS QUADRINHOS E A CONDUÇÃO D O OLHAR. 

A massa de informações criada no seio dos quadrinhos, à semelhança do que acontece 

em outras formas de artes visuais, deve ser organizada e combinada de acordo com 

certas regras, de modo a se processar de maneira útil e eficiente no ato comunicativo. 

 

Nos quadrinhos, o sentido de leitura visual e a maneira como os elementos gráficos são 

posicionados na composição servem como fio condutor do olhar. 

 

Como o guia numa exposição ou num passeio, a imagem vai conduzindo o olhar do 

observador de modo a levá-lo a explorar o sentido que o autor quis dar à obra, de 

acordo com uma hierarquia de instâncias visuais relevantes para a compreensão do 

conteúdo e a obtenção de determinadas reações e sensações. 

 

Assim, os enquadramentos, os planos e ângulos de visão (à semelhança do cinema), 

além do posicionamento dos protagonistas entre si, bem como o posicionamento de 

textos complementares e dos balões e onomatopeias, dos elementos gráficos e o uso 

das cores e suas combinações, enfatizam um certo “engrenamento” das imagens, onde 

cada unidade da narrativa visual e suas funções se conectam às outras, criando um 

todo harmônico e integrado. 
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Essa estrutura gráfica e a forma como a história é montada, em termos de distribuição 

dos quadrinhos na página e o número de páginas, determinam não só a direção do 

olhar na narrativa, mas também simulam o ritmo da passagem do tempo, dão o timing 

da narrativa e a velocidade de leitura, bem como o nível de atenção e concentração 

necessários à sua leitura, de acordo com o “contrato” firmado entre o artista e o leitor. 

Como escreve Eisner (1995f, p. 40): 

Na arte sequencial, o artista tem, desde o início, de prender a atenção do leitor 
e ditar a sequência que ele seguirá na narrativa. As limitações inerentes à 
tecnologia são simultaneamente um obstáculo e um trunfo na tentativa de 
realizar isso. O obstáculo mais importante a ser superado é a tendência do 
olhar do leitor a se desviar. Em qualquer página, por exemplo, não há modo 
algum pelo qual o artista possa impedir a leitura do último quadrinho antes da 
leitura do primeiro. O virar das páginas força mecanicamente um certo 
controle, mas não de modo tão absoluto como ocorre no cinema. O espectador 
de um filme é impedido de ver o quadro seguinte antes que o criador o permita, 
porque esses quadros, impressos nos fotogramas, são exibidos um por vez. 
Assim, o filme, que é uma extensão das tiras de quadrinhos, tem absoluto 
controle sobre sua leitura — vantagem de que o teatro também desfruta. Num 
teatro fechado, o arco do proscênio e a profundidade do palco formam um 
único quadro, e a plateia, sentada numa posição fixa, vê a ação contida nele. 
Sem essas vantagens técnicas, resta ao artista sequencial apenas a 
cooperação tácita do leitor. Esta se limita à convenção da leitura (da esquerda 
para a direita, etc.) e à disciplina comum de cognição. Na verdade, é essa 
cooperação voluntária, tão exclusiva das histórias em quadrinhos, que está na 
base do contrato entre o artista e o público. 

 

A linguagem visual dos quadrinhos pode ser usada como síntese poderosa e 

veiculação rápida e barata de conceitos complexos e de difícil decodificação, como 

escreve Roxana Marcocci (2007, p. 10), ao falar de artistas que têm utilizado elementos 

das histórias em quadrinhos em suas produções para provocar a sociedade à reflexão: 

What does it mean to confront politics with humor? How might comics serve as 
an effective medium for tackling difficult issues? One answer is that humor 
empowers through subterfuges. Playing with comic motifs in art is not unlike 
making a joke: both acts aim to perturb, insinuate, tease and demystify 
assumptions. [...] It also underscores the way popular imagery – so deeply 
imprinted in our collective consciousness -  carries an extreme visual potency 
even when totally abstract.  
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 Não desejando esgotar o tema nem ser repetitivo, já concluímos que os quadrinhos 

são passíveis de uma abordagem pelo design gráfico. Podemos acrescentar que 

enquanto solução de comunicação, a narrativa gráfica é tão eficaz e válida quanto 

qualquer outro tipo de linguagem visual.   

 

Verificamos que a narrativa gráfica faz uso tanto de uma gramática própria (não-verbal) 

como de auxílios da linguagem verbal (escrita) para consolidar seu discurso, e que este 

se faz na integração imagem-texto, através da aplicação de leis e regras de 

composição e de programação visual.  

 

Por fim, observamos também que esta estrutura narrativa visa dialogar com o leitor-

observador com fins de informar, comunicar ou de gerar algum tipo de reação lúdica ou 

de entretenimento, ou mesmo estimular reações ou mudanças de comportamento. 
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3. AS CARTILHAS DE TREINAMENTO QUADRINIZADAS. 

Como já vimos, desde a Pré-História a imagem tem tido um papel importante no seio 

das comunidades humanas enquanto meio de comunicar seus valores, crenças e 

história, sendo o desenhista-contador de histórias talvez o primeiro tipo de profissional 

especializado a se destacar na protoeconomia das eras primitivas. Era ele quem 

transformava a memória oral do clã em imagem e fixava os fatos e auxiliava as novas 

gerações no aprendizado da história e das práticas da tribo. Como já pontuamos em 

outro capítulo, alguns autores entendem isso como uma das origens para as histórias 

em quadrinhos. 

 

3.1. A IMAGEM COMO INSTRUMENTO DIDÁTICO. 

Durante toda a Antiguidade, encontramos iniciativas no tocante a usar as imagens 

como meio de instrução e transmissão de conhecimento útil a determinado fim prático, 

muito embora de forma localizada e estanque. 

 

Contudo, com o advento do Cristianismo e sua oficialização como religião do Império 

Romano, a necessidade de difundir a fé e propagá-la (daí o termo propaganda) bem 

como fixá-la, motivou o uso da arte da Antiguidade e toda sua herança no esforço de 

conquistar corações, mentes e almas dos pagãos. 

 

Além da arte sacra propriamente dita, também o espaço de culto passa a ser moldado 

para o fim de inculcar no fiel as verdades da fé, levando em conta as limitações 
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intelectuais (e até mesmo se aproveitando delas) da grande massa. Um exemplo disso 

é o vitral nas catedrais medievais (figura 47 1). 

 

Assim como o vidro, o vitral surgiu no Oriente e foi trazido para o Ocidente via Bizâncio. 

Na Europa passa por franco desenvolvimento tendo seu apogeu na Alta Idade Média, 

principalmente na Inglaterra, na França e na Alemanha. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A descoberta de novos materiais e formas de colorir o vidro incrementou a atividade. A 

grande expansão da arte do vitral surgiu marginalmente, como consequência da 

evolução arquitetônica na construção de catedrais, que teve lugar sensivelmente a 

partir de meados do século XII, numa transição que assinala a passagem do estilo 

românico para o gótico. A Igreja Católica no Ocidente dará aos vitrais uma utilização 

didática e devocional, além do aspecto ornamental. 

                                                 
1 Disponível em  http://www.fflch.usp.br/citrat/arquivos_traducao.htm. Acessada em 10/06/2008. 

Fig. 47: Vitral 
medieval    na 

Catedral de 
Chartres, França  
(primeiro quartel 

do século XII). 
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Os vitrais, junto com as pinturas sacras e a música, funcionavam como elementos 

audiovisuais que complementavam a liturgia, incutindo no fiel uma atmosfera diáfona e 

mística, pela filtragem colorida da luz no interior do templo. 

Mas apenas o vitral amplo e colorido, embutido na arquitetura dos templos talvez não 

bastasse ao trabalho de catequese e algo mais próximo da dimensão humana foi 

pensado, como escreve Manguel (2000a, p. 121, 123): 

 
[...] em algum momento do começo do século XIV, as imagens que São Nilo 
pretendia que os fiéis lessem nas paredes foram reduzidas em forma de livro. 
Nas regiões do baixo Reno, vários iluminadores e gravadores começaram a 
representar as imagens em pergaminho e papel. Os livros que criaram eram 
feitos quase exclusivamente de cenas justapostas, com poucas palavras, às 
vezes como legendas nas margens da página, às vezes saindo da boca das 
personagens em cártulas semelhantes a bandeiras, como os balões das 
histórias em quadrinhos de hoje.  

 
 
A transposição do suporte ambiental (que interagia com a própria arquitetura do 

espaço) para o suporte gráfico (figuras 482 e 493), possibilitaria a portabilidade da 

informação relevante e sua rápida assimilação por meio de imagem-texto 

convenientemente estruturados na página desenhada: 

 
No final do século XIV, esses livros de imagens já tinham se tornado muito 
populares e assim continuariam pelo restante da Idade Média, em vários 
formatos: volumes de desenhos de página inteira, miniaturas meticulosas, 
gravuras em madeira e, finalmente, no século XV, tomos impressos. O primeiro 
desses volumes que possuímos data de 1462. Com o tempo, esses livros 
extraordinários ficaram conhecidos como Bibliae pauperum, ou Bíblias dos 
pobres.  Em essência, essas 'bíblias' eram grandes livros de figuras nos quais 
cada página estava dividida para receber duas ou mais cenas (MANGUEL, 
2000b, pág, 123). 

 
Não que as Bíblias assim confeccionadas fossem economicamente acessíveis aos 

pobres, de modo que pudessem adquiri-las, mas como na sociedade medieval, a 

                                                 
2 Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Biblia_pauperum. Acessada em 23/01/2009. 
3 Disponível em http://en.wikipedia.org/wiki/Biblia_pauperum . Acessada em 23/01/2009. 
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maioria da população pobre era também analfabeta, esses livros acabaram sendo 

muito apreciados por pessoas que de outra forma não teriam acesso aos textos 

bíblicos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 48 
Página  

de Biblia pauperum, 
Alemanha 1455. 

Fig. 49, Página de 
Biblia pauperum, 

Biblioteca do 
Vaticano (s/d). 



 

 

113 

Entendemos então que as Bíblias dos pobres podem ser consideradas antepassados 

das cartilhas de treinamento quadrinizadas e um estágio intermediário na evolução da 

imagem narrativa em sua função comunicadora. 

 

3.1.1. AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS NA EDUCAÇÃO. 

Já vimos que os quadrinhos são uma linguagem engendrada, fazendo a síntese de 

códigos verbais e não-verbais, tendo como fim, via de regra, o entretenimento 

econômico e acessível a diversos estratos de público, tornando-se subproduto da 

cultura de massa e da indústria cultural. Por conta disso, o gênero foi por vezes visto 

com desconfiança por setores da sociedade mais ciosos do controle via informação, 

que entendiam os quadrinhos como literatura de qualidade inferior e até nociva, posto 

que o poder de persuasão por imagem e texto transcendia a lógica e a dinâmica dos 

meios utilizados até então. 

 

Assim, em meados do século XX, após sofrer perseguição por sistemas políticos, por 

educadores e pelas autoridades religiosas, principalmente nos Estados Unidos, mas 

também no Brasil e em outros países mais conservadores, os quadrinhos passam a 

chamar a atenção dos estudiosos da comunicação e vão gradualmente revertendo seu 

status.  

 

Por volta dos anos 30 e 40, primeiramente na Europa e depois nos Estados Unidos, os 

quadrinhos passam a ser consirados uma alternativa interessante e viável de 

ferramenta de educação e instrução, como escrevem Angela Rama e Waldomiro 

Vergueiro (2004e, p. 17): 
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[...] a percepção de que as histórias em quadrinhos podiam ser utilizadas de 
forma eficiente para a transmissão de conhecimentos específicos, ou seja, 
desempenhando uma função utilitária e não apenas de entretenimento, já era 
corrente no meio 'quadrinhístico' desde muito antes de seu 'descobrimento' 
pelos estudiosos da comunicação. As primeiras revistas de quadrinhos de 
caráter educacional publicadas nos Estados Unidos, tais como True Comics, 
Real Life Comics e Real Fact Comics, editadas durante a década de 40, 
traziam antologias de histórias em quadrinhos sobre personagens famosos da 
história, figuras literárias e eventos históricos.  

 

Do ponto de vista que mais nos interessa (o uso dos quadrinhos como ferramenta de 

instrução e treinamento), talvez a iniciativa mais emblemática tenha tido início 

exatamente do outro lado do mundo, durante a Revolução Cultural na China de Mao 

Tsé-Tung, reproduzindo o que já se fazia no Ocidente (Estados Unidos, Itália e também 

no Brasil) no tocante ao uso dos quadrinhos na educação religiosa, neste caso 

direcionado ao ensino da ideologia marxista: 

Nos anos 50, na China comunista o governo de Mao Tse-Tung utilizou 
fartamente a linguagem das histórias em quadrinhos em campanhas 
'educativas', utilizando-se do mesmo modelo de retratar 'vidas exemplares' 
explorado pelas revistas religiosas, mas enfocando representantes da nova 
sociedade que se pretendia estabelecer no país. As histórias podiam enfocar, 
por exemplo, a vida de um soldado que, a caminho de seu quartel, ao 
encontrar uma pobre velhinha sem forças para caminhar, desviava-se de seu 
caminho e a levava às costas até a sua casa, passando a imagem de 
'solidariedade' que o governo chinês pretendia vender à população. (RAMA; 
VERGUEIRO, 2004f, p. 18). 

 

Grandes cartunistas trabalharam e trabalham produzindo quadrinhos para comunicação 

de grandes organizações, como citam Patati e Braga (2006a, p. 16): 

No início do século XX, mídias como o cinema e a televisão ainda ensaiavam 
seus primeiríssimos passos. Havia muito a aprender com os quadrinhos, do 
ponto de vista da organização consistente de conteúdos específicos para 
divulgação visual em larga escala. Um reflexo desse dado pode ser constatado 
ainda nos nossos dias, quando diversos manuais do exército americano foram 
e continuam sendo feitos em quadrinhos, às vezes até mesmo por artistas de 
destaque, como Will Eisner, John Celardo e Russ Manning.  

 

Nos Estados Unidos, foi notório neste sentido o trabalho desenvolvido por Will Eisner 

ao servir o Exército durante a Segunda Guerra Mundial (e também durante as Guerras 
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da Coréia e do Vietnã) ilustrando revistas militares e material de instrução para tropas 

(figura 50 4).  Eisner prima principalmente pelo humor e um traço mais caricatural.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naquela época (assim como hoje, no Iraque e no Afeganistão) o soldado americano 

médio vinha dos grotões rurais e das periferias das cidades industriais, sem muito 

hábito com livros, mas conseguia ler e entender uma história em quadrinhos bem 

produzida (figura 51 5). 

                                                 
4 Disponível em http://dig.library.vcu.edu. Acessada em 12/05/2008. 
5 Disponível em http://www.diggerhistory.info/pages-recruits/comic01.htm . Acessada em 18/03/2008. 

Fig. 50: Capa da 
primeira edição da 

revista “The 
Preventive 

Maintenance Montlhy”. 
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Já na década de 50, a General Motors nos Estados Unidos, através do seu 

departamento de Recursos Humanos, distribuía aos seus empregados manuais 

Fig. 51: Página de 
manual sobre 

cortesia militar do 
Exército americano 

publicado em 
quadrinhos, cuja 

característica 
principal é um estilo 

mais realista e 
formal, mas não 

menos acessível. 
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ilustrados em quadrinhos que traziam informações desde sobre a importância do aço na 

indústria (figura 52 6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por ser basicamente icônico e por vezes metafórico, o desenho nos quadrinhos 

funciona como anteparo para o conteúdo sígnico e significante que representa, 

preservando sua integridade da superexposição. 

                                                 
6 Disponível em http://www.milehighcomics.com . Acessada em 12/03/2007. 

Fig. 52: Capa de revista em 
quadrinhos sobre o aço, publicada 
pela General Motors dos Estados 

Unidos. 
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Assim, as HQ têm sido utilizadas como meio eficiente, econômico e acessível para 

multiplicar conceitos e informações complexas e pontuais a um grande número de 

pessoas.  

 

No Brasil, a partir da industrialização nos anos 40 e 50, as histórias em quadrinhos 

começaram a aparecer de uma forma ou outra também na comunicação empresarial 

(figura 53 7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
7 Acervo pessoal do ex-empregado Milton Ananias de Matos. 

Fig. 53 : Última 
capa da revista da 

Volkswagen (1978) 
com história sobre 

segurança no 
trabalho. 



 

 

119 

No entanto, a partir da década de 90 seu uso ganhou uma importância estratégica na 

difusão de novos conceitos de gestão e qualidade (geralmente complexos) à grande 

massa de trabalhadores das empresas, de modo a tornar essas empresas mais 

modernas e competitivas no mercado globalizado. De acordo com Aidar e Alves (2006a, 

p. 208), isso se aconteceu  

[...] porque dentro das organizações, os repertórios individuais variam de 
acordo com o nível hierárquico de cada indivíduo, porque se referem a 
ambientes culturais diversos e estratificados. Assim, um dos problemas 
enfrentados por dirigentes de empresas na difusão de novos conceitos e novas 
filosofias administrativas é a ocorrência de barreiras de comunicação 
decorrentes da diferença entre o repertório dos gerentes e dos demais 
trabalhadores. No caso das organizações brasileiras, esta diferença se acentua 
devido à grande distância de poder entre os níveis hierárquicos, distância esta 
que é um reflexo da própria cultura nacional. Contudo, nem só problemas 
relativos a diferenças de repertório podem levar a ocorrências de barreiras de 
comunicação. Também o uso inadequado de meios de comunicação pode 
levar a isto, uma vez que alguns meios de comunicação de massa podem ser 
mais adequados a uma determinada cultura ou situação.  

 

Ainda segundo os autores (citando McLuhan) 

 [...] o próprio ambiente cultural que o homem cria torna-se um meio para 
definir seu papel nele. Seguindo este raciocínio, também a cultura de um grupo 
social pode ser classificada como ‘quente’ ou ‘fria’. Quando passou a utilizar a 
palavra impressa, o homem ocidental ‘esquentou’ a mensagem, utilizando um 
veículo mais denso do ponto de vista da quantidade de informações e que 
permite uma menor participação do receptor. Dessa forma, o europeu 
transformou-se em um ser mais racional e mais introspectivo, já que ‘a 
invenção da tipografia criou o pensamento linear ou, em sequência, separou o 
pensamento da ação’. Criou-se uma cultura ‘quente’. Já nas sociedades onde 
a tipografia não teve a mesma penetração, como no mundo árabe, na Ásia 
oriental, na África e nas Américas, as pessoas usam mais outros meios de 
comunicação, são mais voltadas para mensagens visuais e corporais. São, 
portanto, culturas ‘frias’. (AIDAR: ALVES, 2006b, p. 208). 

 

Sendo os quadrinhos um meio “frio”, e havendo no Brasil a prevalência histórica e 

cultural de meios “frios” (como a televisão), o discurso modernizador da mão de obra a 

partir dos anos 1990 requereu uso de formas não convencionais de comunicação 

empresarial, dentre elas os quadrinhos de treinamento. Esse fenômeno acabou por 

beneficiar com um nicho de mercado tanto jovens desenhistas como os veteranos: o 
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cartunista Ziraldo desenhou recentemente um conjunto de cartilhas para o Sebrae 

(figura 54 8) e há estúdios, como a Montandon & Dias, de São Paulo, cuja produção de 

histórias em quadrinhos se destina apenas ao público corporativo e ao segmento 

didático-instrucional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Entretanto, não se pense que o fato de os quadrinhos terem boa aceitação geral e 

maior penetração entre as camadas menos instruídas implicaria em avaliá-los como 

uma mídia de menor valor. O público das organizações traz consigo repertório e 

                                                 
8 Disponível em www.sebrae.com.br. Acessada em 30/01/2009 

Fig. 54 : Capa da revista em 
quadrinhos de Ziraldo sobre 

empreendedorismo.  
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padrões de qualidade de comunicação construídos a partir da mídia exógena que lhes 

permitem medir o nível de qualidade e eficácia das mídias corporativas.  

 

Por conta disso, não basta mais ao comunicador corporativo fazer apenas um simples 

quadro de avisos ou boletins em fotocópia, mas lançar mão da criatividade e das 

formas de linguagem que consigam criar abertura da percepção do público e captar-lhe 

a atenção. 

 

Não há de fato como concorrer com as mídias externas, por motivos vários e óbvios 

que não são necessários explicitar, mas, através do bom humor, de simpatia e do visual 

bem resolvido, é possível cavar um espaço no leque de interesses e na atenção do 

público interno. Aliando-se a isso um conteúdo consistente, a empresa pode trazer ao 

empregado sua cultura, seus valores, suas normas e todas aquelas mensagens que 

são importantes para o negócio. 

 

Porque, além de preencher um espaço vazio na relação com o empregado (que pode 

ser preenchido por outras forças quaisquer, positivas ou negativas) a empresa precisa 

ser ágil e trazer a informação que importa ao negócio (e que seja de interesse do 

empregado) de modo rápido, inteligente e acessível, se antecipando às mídias externas 

e a outros formadores de opinião (sindicatos, partidos, organizações de classe, 

concorrência). Como escrevem Aidar e Alves (2006c, p. 212): 

Buscando competir globalmente, um crescente número de empresas 
brasileiras vem adotando novas técnicas e programas gerenciais - muitos já 
consagrados nos países do primeiro mundo - que têm como fundamentos o 
compromisso da alta direção com as mudanças, a maior participação e 
envolvimento dos funcionários nas decisões da empresa, a redução dos níveis 
hierárquicos e a reestruturação de processos de trabalho, entre outras 
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medidas. De uma hora para outra, diretores e gerentes são flagrados lado a 
lado com funcionários de nível operacional, em salas de treinamento, 
participando de workshops ou ainda discutindo metodologias para solução de 
problemas nos times da qualidade, em um clima que, recomenda-se, seja 
bastante informal.  

 

A linguagem visual, e em grande parte o uso da linguagem das histórias em 

quadrinhos, passa a ser uma ferramenta de comunicação pela sua grande capacidade 

de síntese e sua facilidade de penetração em todos os níveis hierárquicos: 

 
O processo de compartilhamento de informações nas empresas brasileiras, no 
entanto, encontra frequentemente barreiras de natureza sociocultural. [...] Os 
jornais internos de muitas empresas brasileiras, ilustrados e com uma 
linguagem bastante simples, vêm servindo já há algum tempo como veículo de 
comunicação entre os funcionários, trazendo seções de "fofocas", 
curiosidades, últimas notícias, tiras de humor etc. Hoje, observa-se uma forte 
tendência da gerência utilizar cada vez mais este e outros recursos de 
comunicação de massa, como forma de disseminar e reforçar valores e 
diretrizes por toda a organização. (AIDAR; ALVES, 2006d, p. 212b). 

 

Não só as empresas se beneficiariam das possibilidades mediáticas do gênero, mas, 

como já dito, muito cedo os Governos, as organizações sem fins lucrativos, as igrejas, 

as sociedades de classe e outras agremiações passaram a perceber o poder dos 

quadrinhos enquanto forma de comunicação com seus membros e como ferramenta 

eficaz de interlocução também com a sociedade, na divulgação de suas ideias e no 

profundo e frutífero trabalho de educação e aculturação. 

 

É importante lembrar que o fenômeno do desenho de humor em organizações surge 

também espontaneamente como instrumento de registro das relações interpessoais, na 

forma de caricaturas e charges caseiras (casamentos, nascimentos, aniversários, fatos 

jocosos, críticas a desafetos etc.), feitas por indivíduos relativamente talentosos (ou 
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não) e que funcionam como forma de socialização e válvula de escape para a 

competitividade interna do grupo imediato. 

 

De uma certa forma também reproduzem o modelo social externo ao ambiente de 

trabalho. Também podem ser um elemento atenuador das tensões de classe e de 

hierarquia, facilitando a assimilação de informações e pontos de vista entre os 

interlocutores, até mesmo em reuniões de negócio, como cita Malcolm Kushner: 

Sei de um advogado, por exemplo, que tinha que dar uma palestra sobre o 
custo crescente da assistência médica nos Estados Unidos. Um de seus 
principais argumentos era o problema dos exames desnecessários. Ele 
comparou a situação a um cartoon que mostrava um esqueleto no consultório 
de um médico.’Bem, Sr. Jones’, diz o médico, ‘seus raios X já chegaram, mas 
infelizmente não mostram nada que já não sabíamos.’ A plateia, constituída de 
funcionários que atendem a reclamações e reivindicações, entendeu 
exatamente o que o advogado queria dizer. (KUSHNER, 1992a, p. 49). 

 
 

Ele ainda argumenta que o uso de cartuns como metáforas (mesmo os que saem na 

imprensa diária), é vantajoso pela variedade de estilos e tópicos e pela grande 

quantidade de sabedoria expressa de forma sintética na junção de imagem e texto: 

[...] Roger Smith, presidente da GM, usou um cartoon numa palestra sobre 
liderança: ‘[...] No mundo dos negócios, por outro lado, a atividade intelectual 
tem muito a ver com persuasão e aquiescência. As pessoas de fato discordam 
— e muitas vezes profundamente — quanto às medidas adequadas. Mas 
antes de partir para a ação, é preciso haver acordo entre indivíduos. E esses 
indivíduos muitas vezes vêm de disciplinas diferentes, cada um com sua 
orientação, cada um com seus critérios para tomar uma decisão. Vi um cartoon 
interessante no The Wall Street Journal recentemente. Mostra dois executivos 
sentados em poltronas elegantes com um copo de uísque na mão. Um deles 
diz para o outro, visivelmente indignado: ‘O que eu acho mais difícil de aceitar 
é que tudo tenha sempre dois lados.’ [...] Repare que Smith usou o cartoon 
como ponte para ligar um assunto a outro. Ele começa ilustrando a questão 
das diferentes orientações entre executivos e culmina na discussão sobre 
ambiguidade. (KUSHNER, 1992b, p49). 

 
Krushner (1992c, p. 50) cita também o uso de uma tira inteira de quadrinhos: 
 

[...] o congressista Dan Angel começou sua abordagem sobre responsabilidade 
pelo produto falando à Associação de Distribuidores de Atacado do Sudeste de 
Michigan: ‘Em agosto deste ano, um de meus personagens de quadrinhos 
preferidos, o Snoopy, apareceu na tira de Charles Schulz, Peanuts, jogando 
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tênis. O primeiro quadrinho mostrava Snoopy com uma raquete novinha em 
folha. No segundo, ele tinha cometido uma falta dupla e obviamente estava 
irritado. Nos quadrinhos seguintes ele espatifa a raquete na quadra, bate com 
ela no poste da rede, chuta e pisa em cima dela. Finalmente, no maior 
desespero, arranca as cordas da raquete enfiando-a no poste da rede. No 
último quadrinho, ele aparece escrevendo uma carta: Prezados senhores, 
estou enviando em anexo uma raquete de tênis que veio com defeito. Embora 
pretenda ser engraçado, ninguém me tira da cabeça que esse quadrinho do 
Snoopy nos ajuda a entender melhor o programa de responsabilidade pelo 
produto implementado nos últimos dois anos, tanto em nível nacional quanto 
no estado do Michigan’.  
 

Para Krushner (1992d, p. 51) “se uma imagem vale mil palavras, um cartoon (sic) vale 

duas mil”. 

 
 
3.2. TIPOS DE CARTILHAS DE TREINAMENTO QUADRINIZADA S. 
 
 
Como já vimos, os quadrinhos, antes combatidos como literatura menor, hoje veem seu 

uso como objeto de estudo, que tem sido amplamente divulgado e incentivado como 

auxílio didático no ensino oficial. Os quadrinhos ganharam status de arte (ao serem 

renovados nas graphic novels a partir dos anos 80) e são utilizados como recurso 

instrucional poderoso tanto por governos quanto por instituições privadas. Não é de 

hoje que estúdios (e desenhistas individualmente) atendem o Governo na preparação 

de histórias em quadrinhos com fins didáticos, sobre temas como saúde pública, 

trânsito e inclusão social, entre outros. Alguns cartunistas como Spacca e o 

quadrinhista Calazans também se especializaram em produzir quadrinhos para 

propaganda, marketing, treinamento e educação. 

 

Segundo Will Eisner (1995c, p. 137) o uso dos quadrinhos nas atividades de instrução e 

treinamento se faz para "embrulhar" e tornar mais assimilável informação que é por 

vezes árida: 
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No caso dos quadrinhos puramente de instrução, particularmente numa peça 
voltada para a indução de comportamentos e atitudes, os elementos 
específicos de informação são frequentemente enfeitados com humor 
(exagero) para atrair a atenção do leitor, dar destaques, estabelecer analogias 
visuais e situações reconhecíveis. Assim insere-se entretenimento numa obra 
'técnica'.  

 
 

Eisner divide as cartilhas de treinamento quadrinizadas em dois tipos: "técnicos" (ou de 

instruções técnicas) e as "condicionadoras de atitudes". As primeiras têm por objetivo 

comunicar dados pontuais e exatos, visando transmitir informação que será usada para 

a execução de uma tarefa, uma operação, um procedimento técnico, como no caso das 

instruções programadas e dos manuais de montagem usados em linhas de produção, 

oficinas ou em outras atividades onde há uma sequência de etapas a seguir. Podem ser 

considerados aqui os manuais de primeiros socorros e de procedimentos médicos e as 

cartilhas de saúde pública do tipo de prevenção de doenças sexualmente 

transmissíveis: 

Quadrinhos puramente técnicos, nos quais o procedimento a ser aprendido é 
mostrado do ponto de vista do leitor, dão instruções sobre as execuções de 
tarefas geralmente associadas à montagem e ao conserto de aparelhos. O 
desempenho dessas tarefas é, em si, de natureza sequencial, e o sucesso 
desta forma de arte [os quadrinhos] como ferramenta de ensino está no fato de 
que o leitor pode facilmente estabelecer uma relação com a experiência 
demonstrada. Por exemplo, a melhor maneira de expor um procedimento é 
fazê-lo a partir da perspectiva do leitor. A disposição dos quadrinhos, a posição 
dos balões e/ou a posição do texto explanatório na página - tudo é calculado 
de modo a envolver o leitor. Quando a execução é adequada, esses elementos 
devem se combinar para dar ao leitor uma familiaridade apoiada pela 
experiência, algo que a arte sequencial tem condições de fazer muito bem. 
(EISNER, 1995d, p. 141). 

 
  

Note-se que Eisner enfatiza a importância do repertório visual prévio do leitor e sua 

familiaridade com a tarefa a ser descrita como chaves para a correta leitura visual de 

uma cartilha de treinamento quadrinizada. Ou seja, as estruturas da forma das 

situações descritas só são plenamente decodificáveis se confrontadas com um universo 

previamente conhecido pelo leitor. Aqui, deve haver também uma certa verossimilhança 
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entre os objetos desenhados e os objetos da vivência real do leitor, que precisa 

reconhecer nos signos a representação dos elementos da sua experiência para que 

venha a bem desempenhar a tarefa focada na cartilha de instrução. Espera-se que o 

nível de iconicidade no desenho seja alto, como na figura 55 9, onde as situações, 

apesar de representadas na linguagem dos quadrinhos, guardam bastante semelhança 

com o mundo real.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O segundo tipo de cartilha de treinamento seria o voltado ao condicionamento de 

atitudes, ou seja, com um fim mais persuasivo do que instrutivo (figura 56 10). Enquanto 

o anterior enfatizava a adequada representação de instruções pontuais e sequenciais, o 

segundo tipo dá maior peso às questões mais subjetivas que envolvem mudança de 

                                                 
9 Acervo pessoal da Drª Sonia Bib Luyten. 
10 Cartilha Água e Energia Elétrica – Chega de Desperdício. São Paulo: Montandon & Dias Quadrinhos 
de Qualidade.2001. p. 7.   

 
Fig. 55: "Prudêncio", 

Nº 40, 
(Setembro/Outubro de 

1981), publicação da 
Villares sobre 

segurança no trabalho. 
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postura e a adesão a um determinado modelo de conduta. Não basta apenas 

desempenhar bem uma tarefa, mas executá-la de uma certa maneira : 

 

A própria relação ou a identificação evocada pela representação ou 
dramatização numa sequência de figuras é instrutiva. As pessoas aprendem 
por imitação, e nesse caso o leitor pode facilmente deduzir, a partir da sua 
própria experiência, as ações intermediárias ou de conexão. Nesse caso 
também não existe nenhuma pressão de tempo, como aconteceria num filme 
ou num desenho animado. O tempo de que o leitor dispõe para examinar, 
assimilar e imaginar o processo de desempenho ou adoção do papel ou atitude 
demonstrada é ilimitado. Há espaço para a aproximação e oportunidade para 
desempenhos específicos, que o leitor pode examinar sem pressão. Não tendo 
a rigidez da fotografia, a generalização ampla da obra de arte gráfica permite o 
exagero, que pode atingir o objetivo e influenciar o leitor com mais rapidez. 
(EISNER, 1995e, pág.141). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 56: Cartilha 

sobre uso 
consciente da 

água, publicada 
pela Montandon & 

Dias. 
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Novamente Eisner refere-se à experiência como um fator essencial no processo de 

decodificação e assimilação da mensagem visual via desenho. Como enfatiza Eisner, é 

importante que o leitor se reconheça e identifique elementos do seu repertório visual 

nas imagens desenhadas de modo a imitá-las e reproduzir o comportamento ou atitude 

esperados dele.  O nível de iconicidade aqui não é determinante, porque a caricatura 

das formas e um certo exagero no desenho pode ser um elemento de reforço para a 

fixação da ideia proposta. 

 

3.3. O DESIGN GRÁFICO E AS CARTILHAS DE TREINAMENTO  QUADRINIZADAS. 

 

Buscaremos agora investigar como a imagem acaba se tornando materialização do 

conceito que contém, no sentido forma e função, e de que maneira os vários códigos 

verbais e não-verbais das narrativas gráficas se prestam a fazer a entrega de 

conteúdos conceituais simples e complexos. Entrega essa que vem imbuída de forte 

caráter lúdico, quando pelo viés do humor, porque eivada de problematização, conflito 

(ainda que sutil) e de convite ao jogo da decifração. Os quadrinhos trazem de si a 

sedução da imagem e a surpresa do mistério. 

Devemos, no entanto, efetuar uma análise funcional dos mecanismos da linguagem 

visual contidos nos quadrinhos e de como essa estrutura se integra de modo inteligente 

a fim se obter um resultado, seja ele o simples entretenimento, a comunicação de uma 

mensagem ou ideia ou ainda algum tipo de persuasão. 

 

Como já comentado, muito tardiamente reconhecido como gênero artístico, expoente 

da linguagem visual e produto da indústria cultural, resta-nos indagar se e como os 
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quadrinhos poderiam ser objeto do design. Cabe-nos então primeiramente perguntar o 

que é design (no sentido que o termo ganhou nas últimas décadas) e o que é por 

consequência o design gráfico. Assim definem design Rabaça e Barbosa (RABAÇA; 

BARBOSA , 2002i, p. 220): 

Atividade que abrange o projeto e o desenvolvimento de produtos 
manufaturados, com ênfase nas características de uso e/ou perceptivas dos 
objetos. Em seu conjunto de técnicas, conceitos e procedimentos, o design 
considera os materiais utilizáveis, os meios de produção, as embalagens etc., 
tendo em vista não apenas as necessidades de produção em massa, mas 
também os aspectos funcional, estético e cultural. Como atividade artística, 
abrange todo o conjunto de estruturas e formas funcionais, seu 
interrelacionamento e seus aspectos comunicacionais. O design vale-se das 
diversas ciências, técnicas e métodos, dos interesses da indústria e do 
consumo, de modo a tornar o ambiente mais racional e adaptável, mediante a 
satisfação física e psicológica do homem. Instrumento ligado à arte cinética, à 
ecologia, à arquitetura e à informática, diretamente relacionado à produção 
industrial (tecnologia), à ampliação da produtividade (know-how) e também ao 
escoamento lucrativo dessa produção, com o atendimento dos desejos do 
consumidor (marketing).  

 

O conceito de design envolve, assim, mais do que a reprodutibilidade de um conceito, 

mas também a ideia de desenvolvimento, de geração de uma solução eficaz para um 

problema, de aspecto geral integrado e harmonioso. 

 

No que diz respeito ao design gráfico, o conceito de design está ainda mais fortemente 

ligado à ideia de composição bidimensional, uma vez que os elementos gráficos devem 

estar organizados no espaço de tal forma que conduzam o olhar pelo trajeto que o 

designer estabeleceu para obter o fim desejado: comunicar uma ideia, transmitir um 

conceito, informar ou persuadir. Permitindo pouca ou nenhuma interpretação diferente 

da esperada. Ainda segundo Rabaça e Barbosa (2002j, p. 220), design gráfico seria 

[...] projeto de representação visual de uma ideia ou mensagem, incluindo 
todos os aspectos de imagem final em relação ao produto desejado, tais como 
ilustrações, escolha da família e do corpo, do tipo, arranjo dos elementos na 
página, cores, papel, processo de impressão etc. Em produções gráficas 
ligadas ao marketing, p.ex., o design deve incorporar os objetivos e a 
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estratégia, a capacidade de produção e as limitações de orçamento. Serviços 
de design gráfico podem ser providos por estúdios especializados, birôs, 
artistas gráficos free-lance, agências de publicidade etc.  

 

Norberto Chaves (2004, p. 81) argumenta que o design gráfico é produto das 

necessidades da cultura de massa e da indústria cultural: 

El diseño gráfico no es una práctica culturalmente neutra; implica, de hecho, Ia 
inscripción en una cultura determinada. El diseño gráfico es la manifestación 
de Ia producción gráfica propia y específica de Ia cultura industrial. Todos los 
demás usos del término son meras extensiones metafóricas dei mismo. Para 
entendemos: el díptico que Moisés bajó dei Sinai no era una pieza de diseño 
gráfico. Todas Ias culturas practican alguna forma de producción gráfica, pêro 
solo una disena. Idêntica conclusión ha de hacerse con Ia gráfica popular, Ias 
artes gráficas, Ia ilustración y demás géneros artesanales relacionados con Ia 
producción de signos visuales predominantemente planos y 
predominantemente quietos.  

 

Assim, a forma como se estrutura a página de uma revista, um anúncio de jornal, a 

embalagem de um produto, uma peça publicitária, a criação de uma marca ou logotipo 

ou mesmo o desenvolvimento da identidade visual de uma empresa, tudo isso está 

dentro do escopo do design gráfico e do processo de engendrar sentido, forma-função 

e leitura visual de maneira integrada e harmoniosa. 

 

Não seria errado nem exagero afirmar que também os quadrinhos se incluem nessas 

afirmações e se enquadram na categoria de design gráfico por preencherem essas 

condições enquanto produto da indústria cultural. 

  

A construção da estrutura narrativa e seu funcionamento eficaz enquanto sistema se 

faz pelo respeito a leis básicas da linguagem visual, que envolvem trabalho de 

conceituação. 
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3.4. A ICONICIDADE DO DISCURSO IDEOLÓGICO NAS CARTI LHAS DE 

TREINAMENTO QUADRINIZADAS. 

Tradicionalmente os cartunistas têm tido papel importante nos movimentos sociais e 

políticos, alguns com prejuízo inclusive da própria liberdade. Os regimes totalitários em 

geral censuram a imprensa e por consequência os cartunistas. Subproduto do 

Humanismo nas artes do Renascimento e consolidada na rebelião protestante do 

século XVI, a atividade moderna do cartunista preconiza no seu ato criativo a 

“iconoclastia” da figura da liderança autoritária, satirizando sua imagem e desfazendo a 

aura de medo e terror que ela inspira. Isso é perigoso num sistema político que prima 

exatamente pelo medo. Em “O Nome da Rosa”, discutindo com William de Baskerville, 

o terrível Abade argumenta que o riso é um mal para a virtude e para a fé. Segundo o 

religioso, a fé se baseia no temor do objeto da fé. Rir é não ter medo, logo não ter 

condições para a fé: “l’animo è sereno solo quando contempla la verità e si diletta del 

bene compiuto, e della verità e del bene non si ride. Ecco perché Cristo non rideva. Il 

riso è fornite di dubbio” (ECO, 1984, p. 139). 

 

Assim como os artistas primitivos que desenhavam para conquistar o medo que tinham 

do desconhecido, o cartunista desenha para controlar o medo do outro, seja ele uma 

figura de poder. No Brasil foi particularmente importante o trabalho dos artistas de “O 

Pasquim”, como Jaguar, Millôr Fernandes e outros, que foram válvula de escape da 

pressão que a ditadura militar impôs à sociedade brasileira durante vinte anos. 

 

Como comentado pelo cartunista Ziraldo numa entrevista que deu certa vez a Antônio 

Abujamra, no programa de televisão “Provocações” (número 182, de 09/05/2004) da TV 
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Cultura de São Paulo, o cartunista é indivíduo que vê o futuro e o traz para o presente 

nas suas tintas: quando nem se pensava em ir à Lua, Alex Raymond já viajava pelo 

espaço com o personagem Flash Gordon.  

 

Segundo Ziraldo (nesta mesma entrevista) o cartunista é um visionário. E não é 

exatamente de uma visão e de uma imagem forte que as empresas precisam cada vez 

mais hoje? Os quadrinhos podem ajudar nisso. Como citam também Aidar e Alves 

(2006d, p. 204-205):  

Pode-se dizer que na sociedade pós-moderna a compreensão das 
organizações adquire uma forte dimensão simbólica [...]. Nas organizações 
complexas e extremamente descentralizadas, a falta de clareza dos objetivos e 
a necessidade de aumentar o significado do trabalho intensificam a 
necessidade do gerenciamento da imagem da organização. [...] A própria ideia 
de ‘gerenciamento da imagem’ fundamenta-se numa noção de distância, na 
qual o indivíduo não se relaciona diretamente com o objeto real (a organização 
objetiva), mas necessita de um quadro simplificado para sua compreensão. [...] 
A visão da organização, como estímulo propulsor da mudança, pode ser 
observada na definição de Whiteley (1992): ‘uma imagem viva de um estado 
futuro ambicioso e desejável, relacionado com o cliente, e superior, em algum 
aspecto importante, ao estado atual [...] Sem ela (a visão), os empregados têm 
pouca inspiração para fazer o melhor. [...] A partir desta nova dimensão 
simbólica, observa-se que a organização ganha uma dimensão mágica e 
sobre-humana, criando-se um descolamento entre a organização real e a 
imagem dela construída. Como bem observou Alvesson (1990), quando se tem 
muitas informações sobre um determinado objeto sem estar-se fortemente 
influenciado (positiva ou negativamente) por ele, seu conceito torna-se muito 
complexo e multifacetado para ser captado por meio de uma imagem. Quanto 
mais ambígua for uma determinada realidade, maior será a necessidade de se 
construir imagens em torno dela. Por outro lado, a própria imagem se faz 
presente de forma ambígua entre a imaginação e o sentido, entre a expectativa 
e a realidade. Embora a imagem seja construída de forma não espontânea, 
não se pode dizer que ela seja uma ‘falsificação’ da realidade objetiva. A 
transformação de eventos em notícias ou pseudoeventos faz parte da atividade 
que Alvesson (1990) chama de ‘gerenciamento da imagem’, e conta 
intensamente com a ajuda dos meios de comunicação de massa. Trazer este 
debate para a realidade cultural brasileira significa buscar uma maior 
compreensão de como vêm sendo transmitidos os novos exemplos de 
comportamentos, devoção a valores e formas de condutas, imagens de líderes 
e heróis. Todavia, o que parece tudo isto senão ingredientes de romance, 
histórias em quadrinhos, telenovelas e até literatura de cordel?  
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A ocorrência dos elementos visuais nos quadrinhos e sua organização no espaço 

narrativo implicam também no arranjo dos elementos de modo a significar coisas 

diferentes de acordo com a necessidade e o momento da narrativa: 

 
Todo signo linguístico implica em dois modos de arranjo. A combinação: todo 
signo é composto de signos constituintes e/ou aparece em combinação com 
outros signos. Isso significa que qualquer unidade linguística serve, ao mesmo 
tempo, de contexto para unidades mais simples e/ou encontra seu próprio 
contexto em uma unidade linguística mas complexa.[...] A seleção: uma 
seleção entre termos alternativos implica a possibilidade de substituir um pelo 
outro, equivalente ao primeiro num aspecto e diferente em outro. De fato, 
seleção e substituição são as duas faces de uma mesma operação.[...] A 
função poética projeta o princípio de equivalência do eixo de seleção sobre o 
eixo de combinação. (JAKOBSON, 1968f, p. 39, 40). 

 

Apesar de se referir à língua falada no seu texto, Jakobson (1968g, p. 41) nos traz 

valiosas percepções no tocante à dinâmica da comunicação não só no arranjo 

simbólico em serviço da narrativa, mas também na maneira como este arranjo se 

insere no contrato entre emissor e decodificador, que também está presente nas 

histórias em quadrinhos: 

Os constituintes de qualquer mensagem estão necessariamente ligados ao 
código por uma relação interna e à mensagem por uma relação externa. A 
linguagem, em seus diferentes aspectos, utiliza os dois modos de relação. 
Quer mensagens sejam trocadas ou a comunicação proceda de modo 
unilateral do remetente ao destinatário, é preciso que, de um modo ou de 
outro, uma forma de contiguidade exista entre os protagonistas do ato da fala 
para que a transmissão da mensagem seja assegurada. 

 

Assim, apesar da relativa universalidade de alguns códigos presentes nos 

quadrinhos e da força narrativa dos elementos visuais, no entanto, muitas vezes, a 

imagem sozinha parece não ser suficiente e eficiente de todo, necessitando de 

algum elemento outro que dê precisão à mensagem: 

A separação no espaço, e muitas vezes no tempo, de dois indivíduos, o 
remetente e o destinatário, é franqueada graças a uma relação interna: deve 
haver certa equivalência entre os símbolos utilizados pelo remetente e os que 
o destinatário conhece e interpreta. Sem tal equivalência, a mensagem se 
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torna infrutífera – mesmo quando atinge o receptor, não o afeta. (JAKOBSON, 
1968h, p. 41b). 

 

Esse elemento de precisão, de “desempate” parece ser o texto verbal, a palavra escrita. 

Observamos também que esta estrutura narrativa visa dialogar com o leitor-observador 

com fins de informar, comunicar ou de gerar algum tipo de reação lúdica ou de 

entretenimento, ou mesmo estimular reações ou mudanças de comportamento. 

 

A narrativa gráfica também é espelho onde a sociedade pode se olhar e de cujo reflexo 

se autoalimenta: as histórias de Mafalda de Quino (figura 57 11), apesar de serem uma 

visão de mundo a partir da criança, requerem uma leitura reflexiva, pois tratam de 

temas profundos e inerentes ao questionamento humano: 

 

 

 

 

 

 

 

Dilbert e Dogbert, do cartunista Scott Adams (figura 58 12) retratam o mundo corporativo 

de modo irônico, mas muito inteligente e crítico, e por vezes incomodamente real. 

Calvin, de Bill Waterson (figura 59 13), faz uma leitura crítica de mundo pelo viés de um 

menino de cinco anos, filho único, que tem por amigo o tigre de pelúcia Haroldo com 

                                                 
11  QUINO. 10 Años de Mafalda. Buenos Aires: Ediciones La Flor. 2004. 
12 Disponível em www.dilbert.com. Acessado em 26/11/2008. 
13 WATERSON, Bill. Yukon,Hei!. Rio de Janeiro: Cedibra. 1989. p. 56. 

Fig. 57: 
Mafalda é 

uma criança 
com 

indagações 
de adulto. 
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quem conversa. Interessante que quando visto por adultos, o tigre Haroldo é 

meramente um brinquedo em suas dimensões normais. Quando Calvin conversa com 

ele, Haroldo é do tamanho de um tigre mesmo, porém com características humanas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Luluzinha e Bolinha, os Peanuts (Schulz) e a Turma da Mônica (figura 60 14) falam-nos 

da vila, de valores simples e universais da infância. Os super-heróis de todas as épocas 

são frutos do contexto ideológico e social onde foram criados : como já dito no capítulo 

2, o Capitão América era garoto propaganda do Exército americano primeiro contra os 

nazistas, durante a Segunda Guerra Mundial, depois contra os vietcongs na Guerra do 

Vietnam. 

 

                                                 
14 : Disponível em www.monica.com.br. Acessada em 01/10/2006. 

 
Fig. 58: 

Dilbert e a 
comédia 

corporativa. 

Fig. 59: 
Calvin e 
seu tigre 
Haroldo 

(Hobbes), 
um amigo 

imaginário. 
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Como já citado, Flash Gordon, Buck Rogers assim como o Rocketeer e o próprio Tin-

Tin falavam de foguetes e da exploração espacial muito antes deles existirem, mas o 

faziam com os elementos de repertório das suas épocas: foguetes cuja fuselagem é 

rebitada como a de aviões e controles e mostradores de ponteiro. Os trajes reproduzem 

a indumentária dos aviadores da época.  

 

Podemos ter uma ideia dos usos e costumes de época ao folhear os jornais satíricos do 

Império brasileiro e do começo da República como “O Malho”, “Diabo Coxo”, “O 

Mosquito”, entre outros, e ter um retrato bem humorado (porém não menos sério) dos 

principais conflitos, problemas, inquietudes e mazelas de toda uma sociedade. 

 

Charges são preciosas fontes de referência para o estudo do cenário político, social e 

econômico de uma determinada época, e não raro são formas bem humoradas de 

Fig. 60: Capa da 
nova revista 
número 1 da 

Mônica quando 
passou a ser 

publicada pela 
Editora Panini. 
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questionamento e contestação do status quo: célebre é o cartum de Ziraldo sobre o 

elefante e as cobras (figura 61 15) , publicado durante a ditadura militar: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As cartilhas de treinamento também tendem a reproduzir na sua estética e configuração 

formal aspectos do status quo da organização que as publica, seja ela empresa, 

Governo, associação de classe ou entidade sócio-cultural e religiosa, espelhando sua 

ideologia e apresentando um certo padrão ou modelo que se espera seja seguido. 

Através da imagem e do texto escrito, a cartilha de treinamento funciona como 

elemento persuasivo e formador de opinião, quase sempre apresentando apenas um 

lado da questão e praticamente sem estimular conscientemente algum tipo de reflexão 

ou debate. A rigor, esse tipo de reação não é desejada, pois parte-se do pressuposto 

que a cartilha é uma das faces visíveis do discurso público da organização sobre 

                                                 
15 LAGO, Pedro Correa. Uma História do Brasil através da Caricatura. Rio de Janeiro: Bom Texto Editora e Letras e 
Expressões . 2001.  p.95. 

Fig. 61: cartum 
de Ziraldo sobre 
a tortura durante 

a ditadura 
militar. 
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aquele assunto específico do qual trata a cartilha.  A maneira como os elementos 

visuais são configurados e organizados no seio da cartilha visa a obter a adesão do 

leitor ao conteúdo que veicula (figura 62 16) . Desta forma, as estruturas icônicas 

existentes se prestam a veicular certas senhas por exemplo: ordem, arrumação, 

limpeza, higiene, obediência a procedimentos, qualidade, maior esforço produtivo, 

operosidade, etc.  Cada tema desses encapsulado numa estrutura icônica de modo a 

fazer sua entrega. Quase sempre está implícita uma promessa de recompensa e bem-

estar. Os comportamentos esperados do leitor quase sempre são demonstrados com 

imagens positivas, otimistas e estereótipos maniqueístas. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 Sesinho Nº 63. Brasília: Serviço Social da Indústria.2002. p. 19. 

Figura 62: 
Revista 

“Sesinho”  do 
Sesi (Serviço 

Social da 
Indústria), 

tratando sobre 
educação 
inclusiva.   
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No Livro “Semiótica Visual -os percursos do olhar”, o professor Antonio Vicente 

Pietroforte analisa, no capítulo “O Semi-Simbolismo Na História Em Quadrinhos”, a 

história em quadrinhos “Strike” do desenhista Marcatti (figura 63 17), publicada na 

revista “Porrada”, Nº 5, sobre o tema “Marcatti ao Ataque”. 

 

A história é sobre um jogo de boliche entre dois amigos, sendo um deles o tenente 

Miranda, que conta ao colega como se faz a repressão de movimentos grevistas.  Há 

um jogo de palavras e imagens na história, uma vez que “strike” em inglês quer dizer 

tanto “greve” quanto o clímax do jogo de boliche onde todos os pinos são derrubados 

pela bola, significando também ataque. A associação de palavras vai se tornando mais 

óbvia com a evolução da narrativa, sendo o movimento operário grevista associado aos 

pinos e a repressão com a bola que os derruba ao bater neles. A repressão deve atacar 

os participantes da greve (strike) da mesma forma que a bola ataca os pinos e causar 

um strike, a total derrubada dos pinos. 

 

O que nos interessa particularmente no texto do professor Pietroforte (2004a, p. 92) é a 

análise que ele faz das relações de forma e significado dos elementos visuais da 

narrativa e da forma como eles se relacionam na trama da narrativa para gerar sentido, 

lançando mão fortemente da metalinguagem e da metáfora visual. Nas suas palavras :  

Na análise do plano de expressão das histórias em quadrinhos o que se 
pretende determinar são os processos que organizam a composição plástica 
do texto, que ao contrário de incidirem sobre um único quadrinho, incidem 
sobre a totalidade da história. Com essa propriedade, esses processos 
garantem a coesão plástica entre os quadrinhos ao longo de sua leitura.  

 

                                                 
17 PIETROFORTE, Antonio. Semiótica Visual – Os Percursos do Olhar. São Paulo: Editora Contexto. 
2004. 
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Ele argumenta que, no tocante ao simbolismo das formas e sua associação ao discurso 

ideológico presente na narrativa: 

[...] a bola e os pinos são desenhados em padrões de orientação geométrica 
diferentes. A bola é circular enquanto os pinos são retilíneos, de modo que 
estabelece uma categoria de expressão circular versus retilíneo na formação 
das figuras. (PIETROFORTE, 2004b, p. 96) 

 

Antes disso, o autor já havia identificado uma outra categoria opressão versus 

liberdade, colocando em lados opostos repressão e grevistas. Aqui ele cria uma 

analogia entre forma redonda associada à repressão (opressão) e forma retilínea 

associado aos grevistas (liberdade). O autor cria os binômios circularidade-opressão e 

retiliniedade-liberdade, para elucidar os conceitos de coerência semisimbólica e 

coerência plástica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 63: “Strike” 
de Marcatti traz 

metáforas visuais e  
um jogo de 

imagens e palavras 
sobre luta de 

classes e 
repressão policial a 

movimentos 
operários.   
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Aqui, entende-se que a forma funcionando como elemento de simbolização num certo 

contexto ganha conotação própria e dá visibilidade a um conceito. Ele destaca que na 

história a coerência plástica permeia a narrativa não só na forma redonda da bola, mas 

também em elementos fisionômicos do personagem tenente Miranda, que também 

apresenta circularidade na construção do desenho da cabeça.  Aqui, o tenente, como 

agente de repressão posiciona-se na narrativa como representante da classe 

dominante, redonda, e os pinos do jogo de boliche, são símbolos da classe operária, 

dominada e retilínea. O final da narrativa é surpreendente porque ao serem atacados 

pela bola de boliche jogada pelo tenente, ao invés de caírem, os pinos resistem à bola 

causando a sua desintegração, como metáfora de resistência à opressão. Aqui 

semisimbolicamente os pinos destroem não só a bola, mas o símbolo de repressão que 

ela representa e o discurso ideológico do tenente. Citando o professor Fiorin, Pietroforte 

(2004c, p. 101) escreve: 

[...] é muito comum que, na iconografia do realismo socialista, os corpos dos 
capitalistas sejam gordos, enquanto dos comunistas sejam esbeltos. Trata-se 
de opor os porcos capitalistas, que se locupletam com a exploração do 
trabalho alheio, aos homens que governam sua vida por uma certa ascese 
revolucionária.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 64: o 
representante do 

“capital” é  retratado 
aqui como um 

indivíduo gordo, em 
contraponto à 

magreza 
da trabalhadora. 
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Aqui vemos a associação de uma forma a um conteúdo simbólico carregado de 

ideologia, construída a partir de uma constatação experiencial, do ponto de vista da 

vivência histórica da luta de classes e sua tradução na forma de signos visuais. Ainda 

segundo o professor Pietroforte( 2004d, p. 101):  

Os pinos e a bola/tenente Miranda estão de acordo com esse critério de gordo 
contrário ao esbelto. Além do mais, ao lado do porco capitalista, a expressão 
‘porco fardado’ é comumente usada para se referir a policiais corruptos e 
truculentos.  

 

Nos quadrinhos e charges da imprensa sindical, patrões, banqueiros e outras figuras de 

poder são desenhados com traços mais arredondados, quando não gordos, enquanto 

os operários são representados por figuras mais esguias, contrapondo a simbologia de 

gordura associada à exploração e ócio e a simbologia da magreza enquanto sinal de 

exploração e trabalho árduo (figura 64 18). Os patrões e banqueiros são normalmente 

representados usando cartolas (figura 65 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
18 Tribuna Metalúrgica – 20 Anos Ilustrada. São Bernardo do Campo: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 
1998. p.  
19 Tribuna Metalúrgica – op. cit. 

Fig. 65: é 
comum o uso da 

cartola como 
distintivo do 

capitalista. 
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Assim, demonstramos que certas estruturas formais ganham determinados significados 

quando são associadas à percepção de eventos ou fenômenos experimentados, e 

passam a ser a síntese visual de informações complexas pertinentes a estes, dentro de 

um certo contexto. 
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4. ANÁLISE DE CARTILHA DE TREINAMENTO QUADRINIZADA.  

A cartilha de treinamento quadrinizada analisada aqui versa sobre coleta seletiva e 

consciência ambiental e é destinada principalmente a trabalhadores operacionais de 

fábrica (figura 66 1). Lembrando mais uma vez que a estratégia de uso dos quadrinhos 

em questão visa a atender um estrato de pessoas que, por conta de uma série de 

fatores, prescinde de maior habilidade com o texto verbal e de teor técnico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Salvo onde haja outra indicação, neste capítulo as figuras foram extraídas da cartilha Coleta Seletiva e 
Reciclagem. Santo André: Nova Sipat. c.2004. 14 p.  

Fig. 66: Capa de 
cartilha sobre 

coleta seletiva e 
reciclagem. 
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Foi ilustrada pelo cartunista Gilmar Barbosa e publicada pela editora Nova Sipat, de 

Santo André-SP. Gilmar domina um estilo de desenho de quadrinhos que Barbieri 

classifica como “caricatura” por lançar mão da “deformação expressiva” cujo objetivo é 

obter uma certa dramaticidade, muito embora grande parte do desenho caricatural 

tenha de fato um uso mais cômico e humorístico (BARBIERI, 1991b, pág.75). 

 

A análise procurará ter como base três dimensões das estruturas icônicas percebidas 

nas histórias em quadrinhos, identificadas a partir de conceitos apresentados pelos 

autores, muito embora não na forma e com os termos que aparecem aqui. Julgamos 

adequado classificá-las em relações consigo mesmas, relações com outras estruturas 

icônicas e relações com o contexto, a saber: 

 

A - Relações consigo mesmas 

 

São relações de primeira instância onde se verifica a própria existência individual do 

signo icônico enquanto representação primeira do conceito que enseja. 

 

Poderíamos entender aqui a sua denotação, ou seja, o valor mesmo do signo enquanto 

objeto, sem outras conotações que lhe contaminem o significado original, seja por 

interrelação com outros signos ou com o contexto onde se insere, como veremos a 

seguir.  

 

Aqui cada elemento tem seu valor próprio e estaríamos bastante próximos do embrião 

de uma gramática visual dos quadrinhos, o que seria de certo modo um pouco 
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ambicioso demais para este caso uma vez que estaríamos de fato sempre 

condicionando nossa análise a um conjunto limitado de elementos, com a marca 

distintiva do gesto autoral. Ou seja, o conjunto de elementos cuja existência nos 

propomos a analisar, do ponto de vista de suas identidades primeiras, de fato está  

impregnado de informação no tempo-espaço onde nos propusermos a analisa-lo. Uma 

pretensa neutralidade neste caso só se sustenta enquanto tivermos como objeto de 

análise um dado conjunto de elementos desenhados por um determinado autor ou se 

tratar de um conjunto de figuras mínimas mais ou menos compartilhadas em grau de 

elaboração elementar por um grupo de autores. 

 

Na maioria das vezes o sentido original do signo icônico é pobre e despojado de outros 

adjetivos, sendo "aquecido" quando em contato com outros signos e com o contexto 

onde se insere. 

 

Nas relações consigo mesmo o signo icônico vale o que demonstra: o círculo é um 

círculo, um ponto é um ponto, uma forma mais ou menos orgânica é apenas uma forma 

isolada. Não há outros significados agregados. 

 

B - Relações com outras estruturas icônicas 

 

Aqui, a gama de relações está condicionada a uma espécie de simbiose entre 

elementos diferentes da composição, gerando diversas maneiras de interpretar cada 

elemento de acordo com a posição em relação aos demais elementos.   
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Assim, o significado original se transforma de acordo com a maior ou menor força do 

elemento observado em se combinar com outros elementos e dessa forma ter seu 

significado original alterado, enriquecido ou empobrecido, dependendo dos demais. 

 

C - Relações com o Contexto 

 
No que diz respeito às relações com o contexto, poderia haver uma certa confusão com 

o tópico anterior, uma vez que se poderia entender aqui por contexto também os outros 

signos icônicos que remetessem a uma posição ambiental.  

 

Na verdade, quando citamos contexto estamos nos referindo ao aspecto posicional do 

signo icônico na composição, alterando-lhe ou reforçando-lhe um significado dentro de 

um conjunto de elementos ou de construções. Refere-se ainda ao contexto sócio-

cultural no qual se inserem os leitores. Também diz respeito ao repertório prévio 

disponível pelo leitor que numa certa medida ajuda a precisar a leitura do signo icônico. 

 

4.1. RELAÇÕES DA ESTRUTURA CONSIGO MESMA. 

Os elementos gráficos mínimos que compõe a linguagem das histórias em quadrinhos 

(do ponto de vista plástico e sintático) são de per si uma espécie de vocabulário visual 

mínimo que é modulado de acordo com a necessidade de conteúdo e com o tipo de 

representação ensejado para uma determinada ideia. Neles residiria o valor inicial do 

signo, isoladamente, como se configura originalmente: o ponto, a linha (e suas 

variações), a forma, as massas e as áreas fechadas. Aqui parece haver alguma 

referência ao que Kandinsky escreve sobre "ponto e linha sobre plano".  Poderíamos 
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usar aqui o termo "denotação" (tomado em empréstimo da semiologia) para designar o 

significado original do signo icônico. 

 

É dispensável dizer que tudo o que descreveremos a seguir na verdade não passa de 

teorização sobre abstrações, já que o desenho é linguagem (logo sistema de signos) 

desenvolvida para dar visibilidade e representação (e certa sensação de materialidade) 

ao equivalente visual de conceitos que são frutos da atividade mental. 

 

4.1.1. O PONTO. 

O ponto é a primeira intervenção do desenhista na folha em branco de papel ou no 

campo pictórico. O ponto sensibiliza o plano e o torna objeto de interesse do olhar. 

  

Segundo Munari (2001b, p. 11), o ponto agrega valor ao espaço em branco, tornando-o 

foco de interesse da visão. O adensamento do espaço em branco com pontos e suas 

variações de tamanho e entre-espaço gera a textura.  

 

Pignatari entende o ponto como o princípio de toda "informação”, ou seja, o ponto é 

"forma" que ativamente se apresenta dentro ("in") do espaço em branco, transformando 

e alterando o jogo da composição. O campo pictórico em branco e totalmente vazio 

seria o "caos", posto que sem um princípio organizativo ou referências que lhe deem 

ordem, nem contraste que diferencie um valor tonal de outro a não ser o branco da 

folha. A folha de papel em branco é estéril sem a presença de pelo menos um ponto 

(MUNARI,2001c,p.11). 
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É no ponto que se começa a traçar uma trajetória e um caminho, e se inicia o processo 

de criar. O ponto não tem formato determinado, nem dimensões fixas, apesar de ser 

entendido pelo senso comum como redondo e pequeno.  

 

Através do ponto, sua variação e sua articulação no espaço da folha, o desenhista de 

quadrinhos pode criar signos diversos. Isoladamente o ponto pode ser um olho, uma 

pinta, um furo, um buraco. Um conjunto deles pode ser pimenta, poeira, sardas, a 

porosidade da casca de laranja, o bocal de um telefone, a textura de uma superfície. Na 

cartilha analisada, ele é a representação da pupila de um personagem. O tamanho e a 

posição do ponto pode conotar tanto “alienação” (figura 67, personagem masculino, à 

esquerda) como perplexidade (mesma figura, menina, à direita). É claro que o ponto 

não tem significado sozinho, a não ser o de ponto propriamente dito. Ele só ganha 

sentido em combinação com outros elementos visuais na composição. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 67: o 
ponto como 

estilização das 
pupilas do 

homem e da 
menina. 
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4.1.2. LINHA (TIPOS DE LINHAS POR ESTILO E APLICAÇÃ O REPRESENTATIVA). 

A linha é a ação do passar do tempo sobre o ponto. O ponto em movimento no tempo e 

no espaço gera a linha e suas variações. A linha é o resultado da trajetória do ponto 

que se repete no espaço determinando um limite e expressando a percepção de 

extensão, tamanho, posição, direção, sentido. A linha reta horizontal denota constância, 

planejamento, estabilidade, continuidade: 

O homem sempre se movimentou em superfícies horizontais. Por esse motivo, 
sua capacidade ótica orientou-se predominantemente para laterais, uma vez 
que a zona de perigo encontrava-se sobretudo ao redor. De um esforço 
milenar e hereditário, podemos hoje constatar que nosso campo de visão é 
muito mais extenso na dimensão horizontal do que na vertical (FRUTIGER, 
1999a, p. 9). 
 

Nos quadrinhos as alterações de espessura, continuidade, tipo de grafismo e extensão 

podem conotar estados de espírito, intensidade de emoções, valores tonais, movimento 

ou repouso, seriedade ou bom humor, tensão ou tranquilidade.  

 

A linha vertical nos dá outro sentido, voltado para o alto ou para baixo, direções 

ascendentes ou descendentes: 

O homem gosta de se comparar à vertical, que constitui o elemento ativo em 
determinado plano e o símbolo do ser vivo, que cresce para cima. A horizontal 
já existe, enquanto a vertical deve ser feita. O homem está habituado a 
confrontar sua atividade com a passividade. No mesmo sentido uma linha 
vertical existe apenas em comparação com determinada horizontal. Quando se 
aprende a escrever, traça-se, em primeiro lugar linhas horizontais que 
receberão as letras (FRUTIGER, 1999b, p. 9b). 
 

A linha diagonal é dinâmica e é o meio termo entre a linha horizontal e a linha vertical, 

acrescentando movimento à composição:  

Em vez da segurança e precisão que caracterizam a vertical, o ser humano vê 
a diagonal com certa ressonância de insegurança. Uma posição inclinada não 
pode ser assimilada com segurança, a não ser talvez ângulo de 45° que, com 
alguma precisão, pode ser avaliado pelo olho como uma posição entre a 
horizontal e a vertical” (FRUTIGER, 1999c, p. 9). 
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A linha é elemento básico do desenho e seu domínio, assim como a habilidade em 

modulá-la nos seus diversos tipos e espessuras, é parte do processo de comunicação 

dos quadrinhos. Como escreve Barbieri (1991c, p. 27): 

La línea está en Ia base de cualquier dibujo. No hay dibujo sin líneas.La 
psicologia de Ia percepción nos enseña a distinguir entre funciones diferentes 
de Ia línea (o del signo gráfico en general) en el dibujo: 
1) Ia línea (el signo) puede representar ella misma el cuerpo del objeto; como 
en el caso de una línea que represente una cuerda, o el brazo de una persona 
en un dibujo infantil; 
2) Ia línea (el signo) puede representar el contorno de un objeto; pensemos en 
un círculo que represente una pelota, o en Ia línea del perfil de un rostro; 
3) Ia línea (el signo) puede, en fin, ser usada para crear un relleno.  

 

Grande parte da personalidade e do tipo de mensagem que se deseja comunicar 

através do desenho está contida na forma como o autor executa a linha. A linha e sua 

articulação são meios expressivos e econômicos, como maior ou menor carga 

informativa. Na figura 68 vemos a linha curva e sinuosa, mais informativa, dinâmica e 

emocional (com humor), conotando o voleio do avião de papel sendo jogado pelo 

personagem masculino no contêiner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 68, linha 
curva 

representando a 
trajetória do 

papel. 
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Na figura 69, vemos a linha reta da estrutura dos contêineres, que apesar de agregar 

humor pela perspectiva propositalmente errada, passa uma mensagem mais austera de 

sobriedade e imobilidade do objeto inanimado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modulação e a acumulação da linha (assim como a sensibilização de um espaço pelo 

ponto) pode funcionar para gerar contraste gráfico ou conotar materiais e qualidades de 

superfícies, como veremos mais à frente no tópico específico. 

 

Talvez seja importante fazer um pequeno aparte aqui sobre as relações entre 

tecnologia, traço e estilo; o papel do original, a construção de sentido a partir do gesto e 

do traço e a modulação da linha atribuindo sentidos diferentes ao mesmo tema/objeto. 

 

Poderíamos afirmar que a tecnologia disponível à representação pode determinar o tipo 

de traço e o estilo desenvolvido por um artista de quadrinhos, ou então que seria parte 

do trabalho do artista colaborar no desenvolvimento de tecnologias que o possibilitem 

Fig. 69: Linha reta 
representando a 

estrutura dos 
contêineres . 
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executar a representação ou a expressão que seu impulso criativo demanda? Isso 

influiria na qualidade do processo de comunicação através do desenho? 

 

Uderzzo e Goscinny trabalhavam aparentemente com pincéis muito finos e produziram 

resultados muito semelhantes aos de Hergé em termos de verossimelhança aliada à 

personalidade do traço. Os estúdios Maurício de Sousa assim como Disney utilizam 

penas e canetas nanquim, priorizando as formas arredondadas visando à 

reprodutibilidade industrial. Charles Schulz desenhava seus “Peanuts” (Snoopy e 

Charlie Brown) com penas muito finas produzindo um traço elegantemente tremido e 

inconstante. 

  

Perguntamos se de fato esse resultado de linha seria proposital ou se ele é apenas 

fruto da indisponibilidade de tecnologias do desenho mais precisas. Seria parte da 

personalidade do traço oriunda da tecnologia de representação disponível, ou o gesto 

acaba buscando formas de registro que mais exprimam a personalidade do artista? 

 

Durante anos os desenhistas trabalharam com canetas nanquim e com penas e pincéis 

antes disso. Ainda hoje os mais puristas ou os que têm o tempo e a paciência para lidar 

com essas formas de desenho mais clássicas preferem recorrer a elas, talvez por 

conterem resquícios de algo artesanal e quem sabe por desejo de um registro de traço 

de características mais autógraficas. Sem dúvida é interessante observar originais a 

nanquim de desenhos de Alex Raymond, Disney ou Angeli.  
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Mas é igualmente interessante observar originais de Jaguar e Henfil que, feitos com 

caneta hidrográfica, lápis de cor ou mesmo caneta esferográfica, acabam por gerar um 

resultado onde o meio e a mensagem quase que se fundem e não se reconhece mais o 

limite entre um e o outro. São originais tão rudimentares que fica a dúvida se o que vale 

mais é a ideia por trás do traço ou se a plasticidade do traço feito num meio dito menos 

nobre acaba enriquecendo o conjunto da obra. Como afirmam Patati e Braga (2006b, p. 

200), Henfil  

[...] desenhava como quem rabisca, e abria mão da cara de criança dos 
personagens com olhos grandes e bonecos bem definidos, quase sem 
movimento, típicos do quadrinho de humor tradicional. O grande artista da HQ 
fez tudo ao contrário, e ainda por cima, ao seu modo muito pessoal, pensou ali, 
nos quadrinhos, com grande senso crítico, acerca de seu país, seu governo e 
seus semelhantes . 

 

Com o advento das canetas nanquim descartáveis e das hidrográficas indeléveis, 

associado ao encurtamento dos prazos de produção (seja pela necessidade de 

acompanhar o ritmo das redações e a velocidade da internet), precipitado também pelo 

surgimento de programas de computação gráfica cada vez mais eficazes (Photoshop, 

Illustrator, Corel), o original a traço tende a se tornar apenas suporte para o trabalho 

digital, onde erros poderão ser corrigidos ou alterações estruturais da composição 

visual poderão ser efetuadas após a digitalização. 

  

O ocaso total do original talvez esteja no barateamento e disseminação do uso do tablet 

e das mesas digitalizadoras, onde se desenha no monitor, interagindo diretamente com 

programa gráfico, seja ele em vetor ou em imagem, como se desenha a lápis.  
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Outro aspecto importante a ser considerado na questão do gesto, do traço e da linha no 

desenho de histórias em quadrinhos é a maneira como a modulação do traço gera 

outros sentidos ou variações de sentido no mesmo tema ou objeto. A maneira como o 

traço é executado pode levar a leituras diferentes de um mesmo tema. Um personagem 

desenhado com linhas arredondadas, detalhadas, "esculpidas" ganha peso visual e 

suscita uma leitura neutra, contida e "estéril". Já um desenho feito com traços fugidios, 

sem preocupação com proporção e sem compromisso com a realidade, onde a 

semelhança com o real é distante e sugerida por simbolismo, ganha conotação lúdica 

que resvala pra a comicidade e o irônico. O discurso contido num desenho de Henfil 

(figura 70 2) , apesar da extrema economia de linhas é notadamente mais forte no seu 

teor sarcástico do que se o mesmo tema fosse abordado por um personagem de 

Disney. Notadamente, cada autor e seu estilo de traço se presta a um tipo de discurso e 

uma forma de construir sentido de acordo com a mensagem que quer comunicar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Tribuna Metalúrgica – 20 Anos Ilustrada. São Bernardo do Campo: Sindicato dos Metalúrgicos do ABC. 
1998. 

Fig. 70: Charge de 
Henfil sobre o os 
anos de inflação 

galopante publicada 
na ”Tribuna 

Metalúrgica”. 
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Dificilmente um personagem de Maurício de Sousa conseguiria o mesmo impacto 

narrativo “cubista” que o Geraldão (figura 71 3) de Glauco. A força da linha reside na 

maneira como ela realiza o fechamento da forma e sua transformação em signo icônico, 

no caso da linha mais solta e descomprometida; muitas vezes quase uma metáfora.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

A mão de Geraldão ou de um dos Fradins não precisa necessariamente ter cinco 

dedos, basta apenas parecer mão, para servir de âncora para a anedota visual calcada 

às vezes no texto, às vezes no discurso mudo da composição, às vezes em ambos. 

 

E, no entanto, quaisquer que sejam o estilo e a técnica utilizada pelo desenhista, a 

estrutura do conceito se encontra por baixo do resultado gráfico visível.   

                                                 
3 Revista Circo Nº 2, janeiro e fevereiro de 1987. Acervo pessoal do autor. 

Fig. 71 : 
Geraldão: um 
personagem 

“cubista”. 
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4.1.3. FORMA.  

A forma é área delimitada pela linha criando um campo dentro do outro campo maior de 

nossa capacidade visual e ela advém de nossa tendência natural de organizar nossa 

percepção do espaço através da geometria e um certo senso matemático natural. São 

formas elementares as desenhadas pelo homem desde tempos imemoráveis: o círculo, 

o quadrado, o triângulo e suas combinações e variações. O círculo é intuído a partir da 

percepção do formato do sol e da lua, da barriga da mulher grávida, das pedras, dos 

ovos e da sensação de que a vida se dá em ciclos: nascimento, desenvolvimento e 

morte, manhã, tarde e noite, primavera, verão, outono e inverno: 

Tomando o círculo como ponto de partida, o observador encontra a linha com 
retorno eterno: ela não tem nem começo nem fim e circunda um centro 
invisível, porém muito preciso. É a ideia do curso do tempo, que não vem de 
nenhum lugar e não tem fim. Para os primitivos, o círculo certamente tinha uma 
grande importância simbólica, devido à associação com o Sol, a Lua e as 
estrelas. Hoje ele está associado à ideia de rodas e engrenagens de todo tipo 
(FRUTIGER, 1999d, p. 25). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 72: A forma 
circular e suas 

ocorrências. 
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Na figura 72 vemos a recorrência do círculo no desenho do Sol, nos seus olhos, nos 

olhos da personagem feminina e nos da árvore antropomórfica, no botão da flor, 

sempre conotando a ideia de movimento, de vida ou de ser vivo. 

 

O quadrado é o formato do campo onde se semeia, onde se constrói a casa e onde se 

travam as batalhas. Pode ser a primeira aplicação prática da geometria: 

Na época pré-histórica, representava a superfície da Terra, bem como os 
quatro pontos cardeais. No mundo simbólico chinês, as quatro arestas eram 
vistas como os pontos mais remotos da Terra.Tão logo o quadrado 
transformou-se em retângulo, perdeu seu caráter neutro e simbólico 
(FRUTIGER, 1999e, p. 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A forma quadrada e suas variações parecem estar sempre ligadas aos objetos criados 

pelo homem, como vemos na figura 73, tais como a caixa azul, o contêiner laranja e o 

quadro negro onde está escrito “coleta seletiva”.  É a forma da Razão.  

Fig. 73: A 
forma 

quadrada 
e a Razão. 
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O triângulo é resultado do giro do quadrado sobre seu próprio eixo e sua posterior 

divisão ao meio. As montanhas parecem ser triangulares. O mínimo para se criar um 

plano são três pontos. O triângulo é a forma mais primitiva: 

 
Com o quadrado apoiado sobre uma ponta, entramos no domínio das linhas 
diagonais. A imagem desse sinal é perturbadora; sua posição sobre uma ponta 
indica uma intenção.[...] Não é surpreendente que a imagem de um triângulo 
seja sempre analisada a partir de uma vertical ou de uma horizontal. Num 
quadrado apoiado em uma de suas arestas, a forma triangular torna-se 
presente, uma vez que o sinal é recortado vertical ou horizontalmente no 
subconsciente do observador (FRUTIGER, 1999f, p. 24). 

 

Na cartilha analisada o triângulo, ainda que não isoladamente, também vai ocorrer em 

contextos onde a geometria está envolvida na representação de objetos e arquiteturas, 

exceto aqui, no desenho da estalactite, formação rochosa associada à cristalização da 

água saturada de minerais dentro das cavernas, figura 74. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 74: O estalactite é 
triangular e o  vagão de 

minério é trapezoidal. 
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Esses elementos básicos da linguagem poderiam ser categorias de signos onde se 

acomodariam as diferentes amostras de elementos visuais dos quadrinhos. Na verdade, 

a geometrização é recurso utilizado por muitos desenhistas para estruturação do 

desenho de personagens.  

 

4.1.4. MASSAS. 

As massas são áreas gráficas adensadas de informação podendo produzir formas 

geométricas ou orgânicas. Nos quadrinhos, fazem parte do jogo de claro-escuro e do 

alto contraste, podendo muitas vezes ser continuação da linha de contorno e uma 

derivação desta, incorporada à configuração do desenho e atuando como parte dos 

elementos de construção da figura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 75 : Massas. 
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Na figura 75 vemos a ocorrência dessas massas no fundo da boca das personagens 

femininas, no colete que uma delas usa e nas listras da bermuda do personagem 

masculino. As massas podem ser entendidas como regiões mais robustas do contorno, 

ajudando a dar contraste e valor tonal a uma certa área do desenho. 

 

4.1.5. ÁREAS FECHADAS.  

As áreas fechadas são regiões do desenho delimitadas pela linha e suas variações, 

constituindo figuras não geométricas, sendo na maior parte das vezes formatos 

orgânicos ou formas não homogêneas executadas com linhas, de acordo com o estilo 

do autor. O tipo de linha também pode atribuir valor à área fechada, porém isto está 

condicionado na maior parte das vezes à relação que a figura tem com os demais 

signos icônicos na composição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 76 : 
Áreas 

fechadas. 



 

 

162 

Podemos identificar essas formas na figura 76, particularmente no desenho do cabelo 

do personagem masculino e das personagens femininas, assim como partes dos corpos 

e das vestimentas dos três. 

 

4.1.6.   MODULAÇÕES DA LINHA. 

Como já comentado, as modulações da linha se prestam a dar sentido e agregar maior 

ou menor quantidade de informação ao gestual do artista traduzido no traço.  

 

As variações de espessura, forma e direção, bem como a eventual acumulação de 

linhas, uma vez entendidas dentro de um contexto e em conjunto com os outros 

elementos icônicos servem, dentre outras coisas, para pontuar e sinalizar o percurso da 

leitura visual da composição.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 77 : Linhas 
intermitentes, 

conotando 
“pelos”. 
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Os tipos de linha se prestam também à construção das diversas figuras, cada estilo de 

linha se adequando e operando as características formais da figura desenhada, de 

acordo com a posição desta na hierarquia da composição. Na figura 77, a forma de 

executar a linha (intermitente) sugere a ideia de pelo e porosidade, mas de algo não 

macio, pois se trata de pelo de “rato mau”. 

 

Na figura 78 vemos exemplos de uso da linha para criar contrastes, padrões tonais e 

representações de materiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim, tanto do lado do desenhista como do leitor, a variação do tipo de linha se presta 

a comunicar ou representar sensações, percepções e qualidades de informação 

Fig. 78 : 
Linhas retas 

cruzadas e 
paralelas. 
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pertinentes a cada elemento icônico da composição.  Desenhista e leitor compartilham 

experiências similares de representação de conceitos diversos através da linha e suas 

variações. 

 

Apesar de não estarem ligados diretamente ao estudo das artes visuais e das ciências 

da linguagem, Werner e Kaplan defendem, com base em diversos experimentos com 

indivíduos, que a expressão de conceitos, abstratos ou concretos, via o que eles 

denominam de "símbolos gráficos lineares" (feitos apenas com linhas) e a associação 

de palavras a certas formas e desenhos que as representam, parece estar ligada a 

percepção de experiências reais envolvendo os objetos representados, ou a percepção 

intuitiva de qualidades destes, também com base na memória. Os sinais produzidos ou 

interpretados parecem resgatar a memória de experiências ou percepções envolvendo 

fatos, outros conceitos ou entes. Citando experiências com pessoas feitas por H. 

Lundholm, os autores (1984a, p. 338) escrevem: 

The physiognomic character of the linear ‘names’ produced by Lundholm's 
subjects is clearly indicated in their reports. For example, one subject, who 
used angular shapes to represent certain referents and curved shapes to 
represent others, remarked: 'Sharp angles are unpleasant— weakness can 
never be expressed through angles. The rapid interruption through angles gives 
the impression of furiosity. Angularity of a line suggests sharpness, impatient, 
hard-heartedness, a certain feeling of vigor and strength. Likewise, angularity 
implies absence of gentleness and grace..There is often very much movement 
in it, but of a jagged, broken, and hard sort. Curves suggest grace, 
serenity..The curving of a line gives it more maturity, it gives the poise and 
refinement of nature'.  

 

Estes sinais passariam a funcionar como estruturas originais de conceitos que seriam 

depois recombinadas para expressar outras ideias. 

Sharp angles imply the idea of pain, pricking pain, spitefulness, incongruity, 
instability, moodiness. Angles even imply sharpness and sudden transition, 
brusqueness, caustic feeling, quick temper, ugliness. Curves imply gradual 
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transition, the more subtle emotions, prettiness, lack of much strength, 
smoothness. (WERNER; KAPLAN, 1984b, p. 338b). 

 
Essas associações entre objeto/ideia, percepção/experiência e representação 

passariam a estabelecer estruturas de significação quase padrão, que tenderiam a ser 

decodificadas mais ou menos da mesma forma por indivíduos diferentes. Da mesma 

maneira, indivíduos diferentes podem vir a representar conceitos de maneira parecida, 

com um certo consenso. Na figura 79 4 podemos ver como linhas concêntricas foram 

usadas para representar conceitos diferentes, de acordo com a percepção de cada 

respondente nas experiências de Lundholm. Note-se que algumas dessas ocorrências 

coincidem com convenções gráficas utilizadas nos quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4 WERNER; KAPLAN. Symbol Formation. An Organismic Developmental Approach to Language & The 
Expression of Thought. Nova Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, Inc.,Publishers. 1984. p. 354. 

Fig. 79 : a) 
acesso de 

raiva, b) 
“ideias”, c) 

“entusiasmo”  
d) “júbilo”, e) 

“atenção”.  

(a) 
(b) 

(c) 

(d) 
 (e) 
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A consciência da ideia apresentada dispara uma série de analogias com outras ideias, 

conceitos e experiências ligados àquela ideia, incidindo sobre o repertório visual do 

indivíduo, expresso na gestualidade do traço produzido por ele. Na figura 80 5 as 

tabelas demonstram resultados de experiências feitas por R. Krauss com a 

representação dos conceitos de “raiva” e “anseio” por diferentes respondentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 WERNER; KAPLAN. Op.cit. p. 347. 

 

(a) Representações de “raiva” 

 

(b) Representações de “anseio” 

 

Fig. 80: 
Representação de 
dois conceitos por 

indivíduos 
diferentes 

demonstrando 
visível consenso na 

forma de 
representar. 
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Também a percepção da forma visual gera uma imagem associada a um sentimento ou 

emoção. Por associação e derivação esses sinais vão ganhando outros significados, 

mais ou menos como acontece nos ideogramas orientais. 

 

No entanto, essa homogeneidade de representação pode estar condicionada ao fato 

que indivíduos de um mesmo contexto percebam e representem a partir das mesmas 

experiências ou de experiências parecidas.  Pode acontecer também que, dada a 

especificidade de uma experiência com o objeto, a conotação e a associação com 

outras ideias derivadas levem indivíduos a representar a mesma ideia de formas 

diferentes, ou espontaneamente a usar o mesmo signo gráfico para representar ideias 

opostas. Desenhos geometricamente similares podem ter leituras fisionômicas 

diferentes: 

Many productions of Lundholm's and of Krauss' subjects give evidence that (a) 
geometrically similar forms often are physiognomically quite dissimilar, and (b) 
physiognomically equivalent patterns are often of quite different geometric form" 
(WERNER; KAPLAN, 1984c, p. 339). 

 

Assim, teríamos três maneiras básicas de representação ou três tipos básicos de 

estruturação de unidades de representação através da linha e suas variações: 

 

1- Exemplificação concreta. 

2- Analogia concreta. 

3- Analogia secundária estendida. 

 

No tocante às relações entre o universo geométrico-técnico e as características 

fisionômico-dinâmicas, por exemplo, linhas com ângulos agudos são formas fortes, mas 
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não amigáveis. Conotam agressividade. Ainda segundo os testes já citados o conceito 

“fraqueza” nunca seria representado com ângulos agudos, pois eles implicam na 

percepção de ausência de gentileza e graciosidade. Ao contrário, curvas sugeririam 

uma certa serenidade, maior maturidade e refinamento.  Segundo respostas obtidas 

nos experimentos com indivíduos, ângulos agudos implicam a ideia de dor, 

incongruência, instabilidade, mudança brusca de direção e feiura; ao passo que curvas 

sugerem emoções sutis, beleza, mudança gradual de curso, falta de intensidade, 

suavidade.  

 

Padrões lineares quando apreendidos simbolicamente são constituídos por uma ordem 

diferente de qualidades e propriedades. Quando o indivíduo transporta o produto linear 

do universo geométrico-técnico para o universo de símbolos expressivos, as 

características geométrico-físicas como angularidade, curvilinearidade, horizontalidade 

etc., dão lugar a características fisionômico-dinâmicas como “vigor”, “graça”, “dureza”, 

etc. 

 

Algumas vezes a forma geométrica remete a uma certa imagem mental de movimento 

ou trajetória percebida como ligada à ideia representada: alegria é representada por 

uma linha que salta ascendentemente e depois se curva. A ideia de anseio, por outro 

lado, nos mesmos experimentos epresentada tanto por uma linha reta ascendente, da 

esquerda para a direita, a aproximadamente 45°, con otando a sensação de algo que vai 

na direção de um objetivo não alcançável; como por um conjunto de linhas não 

contínuas ascendentes (como sulcos em uma seringueira) conotando a busca por algo 
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que nunca se concretiza de fato. Muito embora o símbolo gráfico seja diferente, a 

intenção de representar percepções semelhantes parece ser a mesma.  

 

Apesar dessa polissemia e do caráter plurisignificante dos símbolos gráficos lineares 

utilizados, é possível detectar-se a presença de uma certa similaridade genérica, uma 

espécie de consenso sobre a estrutura base do pensamento e sua tradução numa 

unidade gráfica mínima, que subjaz à forma escolhida para representa-la e dar-lhe 

corpo. Uma espécie de traço oculto na estrutura visual da ideia representada. Assim, 

conceitos abstratos muito próximos, como amor/solidariedade, raiva/irritação suscitam 

percepção e representação menos pontuais, pois compartilham formas semelhantes e 

transitam dentro de universos discursivos parecidos.  

 

Werner e  Kaplan sustentam que haveria duas formas de evidência de consenso quanto 

aos símbolos lineares: consenso de produção e consenso de compreensão. No tocante 

ao consenso de produção, três dimensões objetivas podem ser observadas:  

 

1- Formato: angular, curvo, misto. 

2- Tamanho: pequeno, médio e grande. 

3- Direção: horizontal, vertical e diagonal. 

 

Também, segundo os autores, verificou-se em testes a existência de seis 

características básicas nos símbolos lineares e suas variações, compreendendo dezoito 

valores possíveis: desenho (simples, complexo), formato (reto, angular, curvo), padrão 

(regular, irregular, rítmico-repetitivo), direção dominante (cima, baixo, alternante, 
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nenhuma), pressão (leve, mediana, pesada) e clausura (aberto, fechado). Aqui pode se 

enxergar um certo rebatimento nas leis da Gestalt. 

 

Quanto ao consenso de compreensão, os testes demonstraram que em quase 

cinquenta por cento dos casos, os respondentes associaram corretamente os símbolos 

lineares com os conceitos para os quais foram desenhados. 85 % acertaram a 

associação de pelo menos um símbolo com seu referente. 

 

Algumas razões são apontadas para o alto índice de consenso de compreensão: 

contexto similar de respondentes e dos que desenharam os símbolos; diferenciação 

evidente entre referentes e a forma de representá-los (o símbolo para ferro era muito 

diferente do para ouro; reforçado pelo senso comum de como esses metais seriam 

fisicamente distintos em estado real); diferenciação entre os tipos de linha utilizados 

para representar um ou mais referentes e suas relações com a natureza do conceito 

representado (deve haver uma distinção clara entre os tipos de linhas utilizados na 

representação de referentes diferentes); e objetividade representativa, onde 

independente de sua apreensão fisionômica, os desenhos representam objetivamente a 

ideia principal de referente. Tudo isso equivale a dizer que indivíduos devem 

compartilhar não só o universo discursivo onde se insere o referente, mas também as 

características fisionômicas dos referentes para que haja um nível maior de consenso. 

 

Observou-se também que eventualmente a adequação do símbolo ao referente envolve 

um processo de “rotação” da estrutura linear invariável que representa uma ideia, mas 

cuja aplicação pode ser feita à outra ideia relacionada. Por exemplo, o mesmo desenho 



 

 

171 

para representar acesso de raiva (linhas retas concêntricas) foi utilizado para 

entusiasmo e criatividade: nos três conceitos a ideia de um ponto central de onde 

emana energia ou de onde surge e irradia uma força é a mesma. A rotação ocorre na 

maneira como essas linhas são desenhadas em termos de espacejamento, quantidade, 

tamanho, espessura, etc. Essas variações sobre o tema original se dão a partir de 

conotações derivadas do repertório do indivíduo que as desenha. Da mesma forma, a 

leitura destes padrões lineares pode ser rotacionada, sem, no entanto, perder-se a 

consciência da estrutura invariável original. Há uma camada de sentido original que 

reside na gênese do símbolo a partir da associação de um referente a um conjunto 

mínimo de elementos gráficos que o representa. Por conta disso, subconceitos podem 

ser “pendurados” no conceito-base e influenciar a maneira como o símbolo é 

rotacionado, de acordo com a conotação dada, de modo a expressar variações da ideia 

original e estender seu significado.   

 

Em resumo, os autores argumentam que o processo de simbolização parece ser uma 

característica natural da ontogênese do indivíduo, baseado na rotina espontânea de 

estabelecer relações entre referente e símbolo, como parte do desenvolvimento da 

linguagem. Ao ser traduzido na forma de signos gráficos, este processo estabelece um 

conjunto de estruturas lineares básicas que podem ser rotacionadas de acordo com o 

contexto e a conotação dada, para compor outros significados derivados, associados ou 

mesmo distintos.  
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4.2. RELAÇÕES COM OUTRAS ESTRUTURAS ICÔNICAS.  

Dentro da ”dança” dos signos no interior da composição da história em quadrinhos, as 

estruturas icônicas podem se associar a outros elementos cuja leitura não se faz 

apenas pelo aspecto plástico, mas principalmente pela questão da memória e da 

cultura visual do leitor, a saber: os estereótipos e os níveis de metaforização e 

iconicidade. 

 

4.2.1. ESTEREÓTIPOS. 

Segundo Eisner (2005g, p. 21-22) os estereótipos fazem parte de nossa cultura visual e 

do nosso inconsciente coletivo e têm origem na nossa tendência em eleger uma 

característica mais forte ou marcante da face pública de um determinado tema para que 

funcione como seu emblema. Inevitavelmente eivado de preconceito, o estereótipo é a 

imagem que sintetiza e encapsula o conjunto de características que define um conceito 

e o diferencia de outros: 

No dicionário, ‘estereótipo’ é definido como uma ideia ou um personagem que 
é padronizado numa forma convencional, sem individualidade [...]. O 
estereótipo tem uma reputação ruim não apenas porque implica banalidade, 
mas também por causa do seu uso como uma arma de propaganda ou 
racismo. [...] Ele é uma necessidade maldita - uma ferramenta de comunicação 
da qual a maioria dos cartuns não consegue fugir. Dada a função narrativa do 
meio, isso não é de se surpreender. A arte dos quadrinhos lida com 
reproduções facilmente reconhecíveis da conduta humana. Seus desenhos são 
o reflexo no espelho, e dependem de experiências armazenadas na memória 
do leitor para que ele consiga visualizar ou processar rapidamente uma ideia 
[...]. Nos quadrinhos, os estereótipos são desenhados a partir de 
características físicas comumente aceitas e associadas a uma ocupação. Eles 
se tornam ícones e são usados como parte da linguagem na narrativa gráfica  

 

Na cartilha analisada, Gilmar desenha a fábrica com o telhado com ângulos 

característicos da arquitetura clássica de galpões fabris, que remonta aos inícios da 

Revolução Industrial, no século XVIII, estereótipo utilizado por vários desenhistas ao 
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redor do mundo. Faz parte do repertório coletivo em regiões onde a atividade industrial 

é bem presente, ou reconhecido mesmo onde não haja fábricas, mas onde a 

comunicação de massa via TV, cinema de animação ou revistas de histórias em 

quadrinhos tenha presença forte (figura 81). Também a figura do operário de capacete 

e macacão é emblemática da atividade fabril. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Outra imagem que também ilustra a força do estereótipo para comunicar eficazmente e 

pontualmente um conceito condensado na estrutura do desenho é a combinação do 

personagem caracterizado como árabe ao barril de petróleo (figura 82).  É senso 

comum que grande parte do petróleo do mundo é produzido por países árabes. 

 

  

 

Fig. 81: Fábrica e 
operário- 

estereótipos de 
indústria. 
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4.2.2. NÍVEL DE METAFORIZAÇÃO. 

Além dos estereótipos, também é constante o uso das metáforas visuais nos 

quadrinhos como forma de agilizar a comunicação de conceitos que não podem ser 

expressos de modo escrito ou cuja representação é mais eficaz através da imagem. 

Peirce entende a metáfora como um hipoícone, como veremos mais à frente. Ainda 

tomando como referência a figura 82, o cifrão é metafórico, pois faz a síntese dos 

estereótipos do barril e do personagem árabe para conotar questões econômico-

financeiras. Na figura 83 temos o desenho de uma balança com traços humanos para 

ilustrar a ideia de equivalência de peso entre os materiais funcionando como uma 

metáfora visual. 

 

 

Fig. 82: Árabe, barril de petróleo 
e cifrão conotando influência 

econômica dos países árabes. 
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4.2.3. NÍVEL DE ICONOCIDADE. 

Chamaremos aqui de nível de iconicidade cada configuração na qual o signo visual se 

apresenta para representar um objeto, de acordo com a maior ou menor semelhança 

física com este. Entenderemos também como nível de iconicidade aqui a capacidade 

de articulação do signo visual em ser simplificado ao máximo e ainda assim preservar 

as características estruturais que determinam seu valor naquele contexto.  

 

Peirce entende que mesmo os signos que guardam semelhança física com seus 

objetos (denominados por ele de ícones) variam em grau de semelhança e em tipo de 

Fig. 83: Balança 
antropomórfica como 

metáfora de equilíbrio, 
equivalência. 
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arranjo formal. Há os ícones que são a representação direta do objeto ao qual estão 

substituindo e aqueles que se combinam para indiretamente equivaler à ideia que 

representam, guardando todos eles semelhanças com o objeto representado: 

A única maneira de comunicar diretamente uma ideia é através de um ícone; e 
todo método de comunicação indireta de uma ideia deve depender, para ser 
estabelecido, do uso de um ícone. Daí segue-se que toda asserção deve 
conter um ícone ou conjunto de ícones, ou então deve conter signos cujo 
significado só seja explicável por ícones. A ideia significada por um conjunto de 
ícones (ou o equivalente a um conjunto de ícones) contido numa asserção 
pode ser denominada de predicado da asserção (PEIRCE, 2008c, p. 64). 

 

Para Peirce (2008d, p. 65), os ícones encerram em si níveis de desvelamento de 

verdade sobre os objeto que representam, como se fossem camadas de informação: 

”[...] uma importante propriedade peculiar ao ícone é a de que, através de sua 

observação direta, outras verdades relativas a seu objeto podem ser descobertas além 

das bastam para determinar sua construção”. 

 

Assim, poderíamos entender que o ícone possui níveis de iconicidade, indo de uma 

configuração mais essencial, muito próxima à sua estrutura básica, indivisível, até 

configurações mais complexas.  

 

Ampliando um pouco (e reinterpretando) essa análise de Peirce para os níveis do 

ícone, Lúcia Santaella identifica três níveis básicos de iconicidade: ícone puro, ícone 

atual e hipoícone.  Segundo Santaella (1998a, pág.60)., o ícone puro seria quase uma 

abstração platônica: 

[...] simples qualidade de sentimento indivisível e inanalisável. Só pode ter uma 
natureza mental, mas como possibilidade ainda irrealizada não é nem mesmo 
comparável a uma ideia, apenas um flash de incandescência mental, quase 
imagem interior, luz primeira de todos os insights.   
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Peirce (2008e, pág.64) parece apontar noutra direção ao escrever sobre a natureza 

original do ícone : 

Contudo, em termos mais estreitos ainda, mesmo uma ideia, exceto no sentido 
de uma possibilidade, ou Primeiridade, não pode ser um Ícone puramente por 
força de sua qualidade, e seu objeto só pode ser uma Primeiridade. Mas, um 
signo pode ser icônico, isto é, pode representar seu objeto principalmente 
através de sua similaridade, não importa qual seja seu modo de ser.  

 

Ainda segundo Santaella (1998b, pág.60), o segundo nível de iconicidade seria o ícone 

atual, “que diz respeito à sua atualidade, refere-se às diferentes funções que o ícone 

adquire nos processos de percepção”. 

 

O terceiro nível, o hipoícone coincide com as definições de Peirce (2008f, pág.64), que 

subdivide este nível em três categorias: imagem, diagrama e metáfora: 

Qualquer imagem material, como uma pintura é grandemente convencional em 
seu modo de representação, porém em si mesma, sem legenda ou rótulo, pode 
ser denominada hipoícone. Os hipoícones, grosso modo, podem ser divididos 
de acordo com o modo de Primeiridade de que participem. Os que participam 
das qualidades simples, ou Primeira Primeiridade, são imagens; os que 
representam as relações, principalmente as diádicas, ou as que são assim 
consideradas, das partes de uma coisa através de relações   análogas   em   
suas   próprias   partes,   são diagramas; os que representam o caráter 
representativo de um representâmen através da representação de um 
paralelismo com alguma outra coisa, são metáforas  

 

Assim, não querendo esgotar a questão do ícone em si, podemos identificar níveis de 

iconicidade na cartilha analisada, de acordo com a maior ou menor elaboração e 

complexidade gráfica exigida pelo signo icônico utilizado nos quadrinhos para 

comunicar uma ideia. A maior ou menor semelhança com o objeto representado 

poderia ser uma forma de medir esse nível.  Isso implicaria afirmar também que há uma 

especialização no tipo de ícone de acordo com a precisão que ele requer na veiculação 

de um conteúdo. Tomando essa premissa por referência, na figura 84 teríamos 
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exemplos de elementos com baixa iconicidade, como as laranjas e as verduras, que 

possuem estrutura icônica mínima para serem reconhecidos como “laranja” e “verdura” 

(formas redondas e formas triangulares), mas que de fato guardam pouca semelhança 

física com os objetos que representam. Inclusive as cores “laranja” e “verde” ajudam a 

reforçar o significado, mas de fato não deixam claro se são mesmo laranjas ou se a 

verdura é uma alface ou uma outra variedade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

As goiabas de Chico Bento (figura 85 6) e os ramos da goiabeira, por sua vez, ganham 

maior semelhança com a fruta real ao reproduzir, através de grafismos, a textura da 

casca, as nervuras das folhas, o “umbigo” da fruta. 

 
                                                 
6 Almanaque do Chico Bento, Nº 03. São Paulo:Panini Comics. 2007. p.31. 

Fig. 84: laranjas 
e verduras, 

exemplos de 
estruturas de 

baixa 
iconicidade. 



 

 

179 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Já o tomateiro da fazenda da Vovó Donalda, de Disney (figura 86 7), guarda maior 

semelhança física com tomateiros reais, sendo muito parecido com a goiaba de 

Maurício de Sousa em termos de iconicidade, mas é mais icônico que a laranja no traço 

de Gilmar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 A: Classici Disney. Milão: The Walt Disney Company Italy. 2005. p. 67. B: Disponível em 
http://www.tomates.fr. Acessada em 14/01/2009. 

Fig. 85: Goiabas e 
ramos de árvore têm 

maior nível de 
iconicidade. 

Fig. 86 A e B: 
Desenho do 
tomateiro se 

assemelha ao 
tomateiro real. 

A 

B 
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4.3. RELAÇÕES COM O CONTEXTO. 

Segundo o Prof. Cagnin, mesmo o código visual, ainda que reprodutor de aspectos 

físicos do objeto representado, depende do estabelecimento de convenções e sistemas 

de relações entre o objeto e o contexto em que está inserido para que seja 

compreendido de forma adequada conforme o propósito do artista: 

O receptor da mensagem icônica, o leitor, recebe a mensagem na medida em 
que percebe a representação dada e consegue fazer diversos 
relacionamentos. Este trato com os signos gráficos em busca do significado 
dependerá de diversos contextos: 1. Contexto intraicônico: relações entre os 
diferentes elementos da imagem. 2.Contexto intericônico: relação entre as 
imagens associadas em série ou em sucessão (sequência). 3.Contexto 
extraicônico: a imagem associada a elementos de natureza diversa (tempo, 
idade, instrução, sociedade, cultura, ambiente em que se dá a comunicação); 
poderia este contexto ser particularizado em: 
— contexto situacional, que congrega o conjunto de elementos comuns ao 
emissor e ao receptor no ato da comunicação; 
— contexto global, mais amplo, em que são colocadas todas as implicações 
culturais e espaço-temporais (impossíveis de delimitar, dada a imensa 
diversidade entre as pessoas) (CAGNIN, 1973e, p. 46). 

 

Como veremos a seguir o signo icônico muitas vezes não é preciso o suficiente para 

comunicar uma ideia ou conteúdo, necessitando de âncoras posicionais no contexto 

onde se insere ou através de outros signos icônicos, como o repertório visual prévio do 

leitor e as variações de posição e significado dentro da composição. 

 

4.3.1. REPERTÓRIO VISUAL PRÉVIO. 

Como já comentado no capítulo 2, o conhecimento dos principais códigos da linguagem 

dos quadrinhos é desejável e útil para a decifração das mensagens contidas nas 

cartilhas de treinamento quadrinizadas.  A leitura dos elementos da narrativa gráfica, 

ainda que intuitiva e facilitada pelo senso comum e pelos níveis de iconicidade, só se 

torna de fato eficaz quando há um repertório prévio de domínio do leitor.  
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O leitor mediano tem ou teve em algum momento da vida contato com as histórias em 

quadrinhos, seja diretamente, geralmente na infância, ou indiretamente, através de 

outras pessoas do seu círculo de relações (filhos, sobrinhos, irmãos mais jovens ou 

amigos) ou via mídia.  

 

Tomando a figura 87 como exemplo, encontramos elementos da linguagem dos 

quadrinhos que são de domínio do leitor mediano: o balão de pensamento com uma 

imagem dentro conotando imaginação; o frasco na mão da personagem feminina que 

conversa com ela.  Supostamente o leitor entende que isso é uma figura de linguagem, 

que frascos não falam, que isso pertence ao mundo da fantasia e do universo das 

histórias em quadrinhos. Também temos o balão de fala, onde está o conteúdo do 

discurso do frasco.  A expressão facial tanto do frasco como da personagem também 

remetem à caricatura, recurso frequentemente utilizado nas histórias em quadrinhos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 87: O leitor 
mediano tem 

algum domínio 
de elementos da 

linguagem dos 
quadrinhos. 
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4.3.3. POSIÇÃO E SIGNIFICADO.  

Como já visto também no capítulo 3, a posição do elemento visual na composição lhe 

altera ou potencializa o significado, corroborando o que acabamos de comentar 

inclusive sobre a capacidade do signo icônico de se transformar em contato com outros 

signos e com o contexto gráfico onde se insere. 

 

Voltemos à figura 84. Nela temos o signo “gota” tendo seu valor e significado alterado 

duas ou três vezes na mesma cena. Dependendo da posição deste na composição e, 

dependendo dos outros elementos com os quais se relaciona, o signo “gota” pode 

significar 1- água, 2- suor frio (conotando medo ou espanto, emoção negativa) e quente 

(conotando fadiga, excitação ou calor, nem sempre de forma negativa), 3- gotículas de 

saliva ou lágrimas, dependendo da posição no personagem. 
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Assim, a grande característica do trabalho bem sucedido de verter temas técnicos e 

complexos para o formato de cartilhas de treinamento em quadrinhos, é a adequada 

tradução intersemiótica dos significados pertinentes a um certo contexto para a 

linguagem das histórias em quadrinhos.  O sucesso reside no fato de que, ao ser 

transposto de uma linguagem a outra, e tornado acessível com baixo nível de ruído na 

comunicação, um conteúdo seja preservado e transmitido adequadamente, atingindo 

seus objetivos, sejam informar, persuadir, educar ou alertar. 

 

Desta forma, o grande desafio do desenhista ao ilustrar uma cartilha de treinamento 

está em utilizar as estruturas icônicas disponíveis no seu próprio repertório visual (de 

acordo com seu estilo e traço) e interpretar o conteúdo a ser transmitido de modo a 

dialogar com repertório visual do leitor, parecendo convincente e não menos sério, 

apesar do aspecto lúdico do desenho de quadrinhos. Vale lembrar que isso não se 

restringe ao universo das cartilhas de treinamento: obras de literatura vertidas para os 

quadrinhos requerem o mesmo tipo de esforço de tradução intersemiótica, assim como 

a quadrinização de filmes e de fatos históricos, com a diferença de que naquelas o 

compromisso com a objetividade da mensagem é muito maior. 

 

Concluímos nossa análise do trabalho de Gilmar julgando ter comprovado grande parte 

de nossas premissas.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

Concluímos nosso estudo sem a pretensão de esgotar o assunto das estruturas 

icônicas, porém propondo traçar uma perspectiva, ainda que limitada, mas que permita 

abrir um caminho de investigação mais amplo e contínuo. 

 

Como resultado deste trabalho investigativo, pudemos discorrer sobre a existência de 

estruturas conceituais que auxiliariam a mente a materializar e tornar consciente a 

percepção de fenômenos tanto do mundo exterior como da própria mente interior, 

funcionando inclusive como extensões desta. Estruturas essas que estariam na gênese 

da linguagem em suas diversas variações e manifestações, inclusive na linguagem das 

histórias em quadrinhos, sendo uma de suas formas mais patentes. 

 

Vimos que sendo um gênero de narrativa gráfica cuja origem está ligada à própria 

história do desenvolvimento das artes visuais em suas diversas vertentes, as histórias 

em quadrinhos evoluíram como forma de linguagem gráfica, incorporando em sua 

estruturação um conjunto de elementos icônicos que se prestariam a representar de 

maneira bastante econômica uma grande diversidade de conceitos e idéias concretos e 

abstratos.  

 

Por conta disso analisamos também os quadrinhos enquanto objeto do design gráfico 

do ponto de vista da semelhança da dinâmica de articulação dos elementos 

constitutivos da arquitetura das histórias em quadrinhos com a lógica de condução do 

olhar ensejada pelos projetos de comunicação visual.  
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Percebemos que essa característica das histórias em quadrinhos não só determina sua 

essência enquanto meio de comunicação de massa voltado ao entretenimento, mas 

também a transforma em ferramenta de veiculação de conteúdos eminentemente 

educativos, como as cartilhas de treinamento. Vimos como as histórias em quadrinhos 

deixaram de ser vistas apenas como diversão barata e acessível e passaram a ter seu 

potencial comunicacional utilizado para a comunicação social, a doutrinação político-

religiosa e partidária, a instrução e a educação. 

 

O estudo demonstrou como nas histórias em quadrinhos utilizadas no ensino, 

particularmente no formato cartilha de treinamento, a versatilidade das estruturas 

icônicas incrementa o poder narrativo do meio permitindo incorporar e veicular um sem 

números de conceitos, inclusive reproduzindo de forma bastante convincente aspectos 

do contexto cultural e social do leitor, de modo a facilitar a transmissão dos conteúdos 

propostos. 

  

Verificamos, todavia, que os “temas”, as estruturas-base que geram padrões gráfico-

visuais, traduzidos, no nosso caso, na linguagem icônica das histórias em quadrinhos, 

não são de fato tão intuitivos e naturais ou espontâneos como suposto até então. 

 

Dessa forma, os temas, os padrões e as unidades básicas de significação e contenção 

de informação visual não seriam gerados espontaneamente de todo, mas ocorreriam 

também como resultado da institucionalização do signo icônico pelo seu repetido uso 

dentro de um certo contexto no tempo e no espaço.  
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No caso das cartilhas de treinamento quadrinizadas isso aconteceria porque há um 

aprendizado prévio da linguagem das histórias em quadrinhos por parte dos leitores e, 

o que de circunstancial e específico é assimilado pela narrativa gráfica (no tocante à 

representação icônica de objetos e situações do cotidiano do leitor) e interpretado pelo 

viés do desenhista, seria reconhecido tanto pela verossimilhança obtida via traço 

quanto pela convenção. 

 

Pudemos entender que isso se daria também porque as histórias em quadrinhos são de 

fato uma linguagem mista que funde códigos analógicos “primitivos”, compreendidos 

por dedução (e que são parte de um repertório coletivo fixado pelo uso e pela intuição), 

códigos analógicos arbitrariamente convencionados e códigos digitais como o texto 

escrito.  

 

No caso particular dos quadrinhos de treinamento sua eficácia como recurso discursivo 

pareceu estar ligada também à sua capacidade de dialogar com códigos analógicos e 

digitais específicos do contexto do receptor eventual ao qual se destina. 

 

Ao efetuarmos a análise de uma cartilha de treinamento sobre coleta seletiva 

apresentada na forma de histórias em quadrinhos,  a fim de verificar na prática e os 

postulados elaborados pela observação e comprovar premissas construídas a partir dos 

textos consultados, pudemos perceber a ocorrência de estruturas icônicas organizadas 

em três níveis ou dimensões, que julgamos por bem classificar na forma de relações 

consigo mesmas, relações com outras estruturas icônicas e relações com o contexto. 
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Apesar da existência de um conjunto de signos visuais representativos de conceitos 

mais ou menos universais, e compartilhado por um espectro amplo de indivíduos 

espalhado por diversos estratos da população, no entanto às vezes a operação destes 

signos dependeu também da sua articulação com signos mais complexos e 

especializados e do auxílio do texto verbal para assegurar e ampliar sua eficácia.  

 

Dessa forma, percebemos que apesar das unidades mínimas de significação visual 

conterem de si mesmas informação latente e tácita, a operação e o resgate dessa 

informação e a sua transformação em conhecimento pelo receptor-leitor só se daria 

através de sua integração no todo das estruturas icônicas e nos diferentes níveis de 

suas relações, como todo harmônico, construindo sentido enquanto linguagem 

articulada e engendrada.  

 

É importante lembrar que poderíamos ter chegado às mesmas conclusões a partir da 

análise de uma história em quadrinhos comum de entretenimento, dado o fato que a 

linguagem é a mesma utilizada no objeto de nosso estudo. Porém, como já enfatizado 

diversas vezes, a proposta de analisar uma cartilha de treinamento quadrinizada visou 

a comprovar o caráter funcional do meio e a precisão da mensagem veiculada.  

 

Assim, feita nossa análise dos textos consultados e dissecadas as estruturas icônicas 

de uma cartilha de treinamento quadrinizada, entendemos ter alcançado nosso objetivo, 

deixando claro, porém, não se tratar de um trabalho definitivo, mas uma primeira 
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indagação sobre assunto que de per si ensejaria uma série de outros questionamentos 

e propostas de investigação. 

 

Por fim, concluída a pesquisa, dentro dos limites e abrangência que nos propusemos a 

percorrer, entendemos ter oferecido uma visão outra para o segmento das cartilhas de 

treinamento quadrinizadas, o que esperamos seja útil para aperfeiçoar o trabalho de 

profissionais da área bem como de outros pesquisadores das histórias em quadrinhos.  
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