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CAPÍTULO 6 

 

A LINGUAGEM DOS QUADRINHOS 

 

 

A maioria dos estudos sobre a linguagem dos quadrinhos possui um ponto comum: 

trabalha o assunto com base na divisão entre as partes verbal e visual. Trata-se de um 

método perfeitamente válido. Optamos, no entanto, por uma outra forma de abordagem, 

baseada na maneira como são representados os elementos narrativos. A nosso ver, os 

quadrinhos encontraram uma maneira própria de representá-los, mecanismo que seria 

utilizado por todos os gêneros das histórias em quadrinhos, entre eles as tiras cômicas, 

estudadas nesta tese. Essa forma própria de utilização da narrativa é o cerne do que 

chamamos de linguagem dos quadrinhos e o que a torna autônoma em relação às demais. 

Parte-se da premissa de que a narrativa está presente em várias linguagens, entre elas a dos 

quadrinhos (com base em BARBIERI, 1998).   

 A análise deste capítulo vai verificar como os elementos narrativos são utilizados 

nos quadrinhos. A discussão tomará como base os estudos já feitos por outros 

pesquisadores, a maioria da área da comunicação, autores que serão nossos interlocutores 

nesse diálogo teórico. Nosso papel, em muitos momentos, será o de mediador de um 

debate, que apresenta mais convergências do que divergências. Um ponto, no entanto, vai 

nortear toda a exposição. Para cada definição, haverá um exemplo que a ilustra e um 

contra-exemplo que a coloca em xeque. Parece haver, por parte dos escritores e desenhistas, 

uma busca constante por novas formas no uso do que parecia canônico à linguagem, de 

modo a subverter muitas das convenções estabelecidas nos quadrinhos. O limite é a 

criatividade de cada artista. Essa frase resume com precisão o que será exposto a seguir. 

O resultado final será semelhante ao já consagrado por outros autores. A diferença 

está na opção do percurso adotado.   

 

6.1 � Uma linguagem autônoma 

 
Barbieri (1998) defende a premissa de que as várias formas de linguagem não estão 

separadas, mas sim interconectadas. O autor usa uma metáfora para explicar seu ponto de 



vista. A linguagem seria como um grande ecossistema, cheio de pequenos nichos distintos 

uns dos outros (que chamou de ambientes). Cada nicho (ou ambiente) teria características 

próprias, o que garantiria autonomia em relação aos demais. Isso não quer dizer, no entanto, 

que não possam compartilhar características comuns. Transpondo o raciocínio para a 

prática: o cinema, o teatro, a literatura, os quadrinhos e tantas outras formas de linguagem 

comporiam ambientes próprios e autônomos. Mas todos compartilhariam elementos de 

outras linguagens, cada um à sua maneira. Segundo Barbieri, são quatro as relações 

possíveis: 

 

1. de inclusão: um recurso de linguagem está incluído em vários ambientes (caso 

da narrativa); 

2.  de geração: quando um ambiente nasce de outro (a literatura, por exemplo, seria  

mãe de muitos ambientes); 

3. de convergência: são as semelhanças de linguagem compartilhadas pelos vários 

ambientes (enquadramento, por exemplo, é um recurso que existe no cinema, 

nos quadrinhos e na fotografia); 

4. de adequação: reprodução de outra linguagem, de modo a utilizar suas 

capacidades expressivas. 

 

Em seu estudo, Barbieri mostra que os quadrinhos possuem as quatro relações e que 

dialogam com recursos de outros nove ambientes: ilustração, caricatura, pintura, fotografia, 

parte gráfica, música e poesia (trabalhados de forma integrada), narrativa, teatro e cinema. 

Isso não quer dizer que os �cómics�, termo usado por ele, não constituam um nicho   

próprio e autônomo. Pelo contrário. O ambiente quadrinístico já teria se �emancipado� e 

constituído possibilidades próprias de linguagem. 

Outros autores também vêem autonomia na linguagem dos quadrinhos. Para Cirne 

(1970), há estéticas diferentes, que exigem leituras diferentes. Haveria elementos da 

literatura nos quadrinhos, assim como haveria da pintura ou do cinema. Seriam 

contribuições entre estéticas diferentes, com linguagens diferentes. Para Eisner (1989, p. 8), 

a independência artística é conseqüência de um processo de amadurecimento ao longo das 

décadas: �Em sua forma mais simples, os quadrinhos empregam uma série de imagens e 



símbolos reconhecíveis. Quando são usados vezes e vezes para expressar idéias similares, 

tornam-se uma linguagem �uma forma literária, se quiserem.� Como resultado, cria-se uma 

�gramática� própria, um conjunto de convenções que ao mesmo tempo incorporam e 

identificam os quadrinhos. Ler histórias em quadrinhos seria dominar essas convenções. 

 Eco (1993, p. 145) também vê um mecanismo convencional na linguagem: os 

�elementos iconográficos compõem-se numa trama de convenções mais ampla, que passa a 

constituir um verdadeiro repertório simbólico, e de tal forma que se pode falar numa 

semântica da estória em quadrinhos�. Podem ser aproximados os conceitos de �semântica 

dos quadrinhos�, de Eco, com o de �gramática dos quadrinhos�, de Eisner. Com 

nomenclaturas distintas, fazem menção a um mesmo princípio. Como resume Acevedo 

(1990, p. 67), �diante de suas limitações para reproduzir ´fielmente´ a realidade, a história 

em quadrinhos cria e desenvolve seus próprios recursos. E estes recursos constituem sua 

própria linguagem.� 

Admitir que os quadrinhos possuem uma linguagem autônoma encerra uma 

discussão muito comum no meio acadêmico, a de que seriam um ramo da literatura. Há 

muitos elementos comuns, evidentemente. Assim como há também com o cinema, o teatro 

e tantas outras formas de linguagem (tal qual afirma Barbieri). Temos de concordar, no 

entanto, que há casos em que a separação entre as linguagens pode ser sutil, como nas 

ilustrações de livros infantis. A imagem integra a história ou apenas ilustra trechos da parte 

escrita? No que difere dos quadrinhos que usam imagens e legendas no fim de cada cena?  

Não se pode ignorar os aspectos sociointeracionais das quatro obras. O leitor, ao 

entrar em contato com o texto, cria uma expectativa de leitura, que não pode ser ignorada.  

Comprar uma obra como história em quadrinhos, vendida numa banca de jornais ou na 

seção de história em quadrinhos de uma livraria, estabelece ao menos duas inferências na 

pessoa (fruto de conhecimentos prévios): estou adquirindo uma obra em quadrinhos e é 

exatamente o que vou ler quando desfolhar as páginas da publicação. Um raciocínio 

semelhante pode ser aplicado aos livros infanto-juvenis. Na prática, não há diferença no 

tocante ao uso dos recursos de linguagem. A distinção é de ordem extratextual.    

É importante fixar a idéia de que quadrinhos e literatura são linguagens diferentes, 

que abrigam uma gama de gêneros diferentes. Chamar quadrinhos de literatura, a nosso ver, 

é uma forma de procurar rótulos socialmente aceitos ou academicamente prestigiados (caso 



da literatura, inclusive a infantil) como argumento para justificar os quadrinhos, 

historicamente vistos de maneira pejorativa (como discutido na introdução desta tese). 

Quadrinhos são quadrinhos. E, como tal, gozam de uma linguagem autônoma, que usa 

mecanismos próprios para representar os elementos narrativos. Como diz Barbieri (1998),  

há uma contribuição entre as linguagens, a ponto de existirem alguns casos em que fica 

difícil perceber onde termina a fronteira de uma e começa a da outra. Mas isso não tira, 

reforçamos, a autonomia da linguagem dos quadrinhos. 

O próximo passo é saber quais são as características dessa linguagem autônoma e 

como é seu funcionamento. 

 

6.2 - Quadrinho ou vinheta: a cena narrativa 

 

Ao tirar uma fotografia, a pessoa faz um recorte da realidade. Registra no espaço da 

foto um fragmento do momento observado visualmente. Reúne o local onde a fotografia foi 

tirada, o momento da cena, o cenário e/ou as pessoas retratadas. É como se um determinado 

instante fosse congelado. O mesmo princípio vale para os quadrinhos. Agrupam-se cenário, 

personagens, fragmentos do espaço e do tempo. Tudo é encapsulado (termo utilizado por 

Eisner, 1989, p. 38) dentro de um conjunto de linhas, formando um retângulo, quadrado, 

esfera ou outro formato (os dois últimos são menos comuns). Os desenhistas criariam nesse 

espaço uma �síntese coerente e representativa da realidade� (Fresnault-Deruelle, 1972, p. 

19). É isso o que se entende por quadrinho. 

Eisner (1989, p. 154) o define como �um quadro que contém uma determinada 

cena�. Vimos que é mais do que isso. Agrupa personagens, mostra o espaço da ação, faz 

um recorte de tempo. O quadrinho condensa uma série de elementos da narrativa, que, por 

mesclarem diferentes signos, possuem um alto grau informativo. Por isso, parece mais 

completa a definição proposta por Vergueiro (2006, p. 35):  o �quadrinho ou vinheta 

constitui a representação, por meio de uma imagem fixa, de um instante específico ou de 

uma seqüência interligada de instantes, que são essenciais para a compreensão de uma 

determinada ação ou acontecimento�. Vinheta, termo usado pelo pesquisador, é um 

sinônimo muito comum para quadrinho na literatura sobre o assunto (caso de ECO, 1993, 

p. 143). Seguimos o mesmo raciocínio nesta tese: os dois serão usados como sinônimos. 



 O quadrinho, na maioria dos casos, contém um fragmento da ação. A comparação 

com outra vinheta é o que permite a condução da narrativa. É por isso que, para Acevedo 

(1990, p. 69), trata-se da representação de �um espaço e de um tempo da ação narrada�. O 

assunto será abordado mais à frente.  

O formato do quadrinho é variável. Há preferência pelas formas retangulares (mais 

comuns) ou quadradas. Pode, entretanto, assumir outros formatos menos convencionais, 

como os circulares ou diagonais (figura 6.1). A escolha da vinheta ideal vai depender muito 

da intenção do artista e do espaço físico utilizado para produzir a história. O ilustrador 

Chris Sprouse precisava indicar que a personagem Tesla, da série �Tom Strong�, era 

monitorada por várias câmeras diferentes. A solução que encontrou foi criar uma série de 

pequenas vinhetas para sugerir ao leitor a quantidade de monitores presentes (figura 6.2).  

O limite, como já foi comentado, é a criatividade do artista. 

Outro exemplo é o do desenhista Paul Gulacy. Ele tinha o tamanho de uma página 

para criar um labirinto, em que o herói �Mestre do Kung Fu� lutava com vários capangas. 

Gulacy optou por transformar a página num grande labirinto visto do alto (figura 6.3). O 

leitor vê nas paredes do labirinto a divisão das vinhetas. Dois elementos ajudam a conduzir 

a ação: a imagem dos antagonistas derrotados e a seqüência de leitura das frases, que 

termina no canto direito inferior da página. É onde o leitor finalmente encontra o 

protagonista, encerrando a última luta. 

Pode haver situações em que o quadrinho adquira outro valor expressivo. Numa de suas 

histórias, o super-herói Lanterna Verde tinha sido drogado. Mesmo tonto, precisava 

enfrentar um grupo de capangas. O ilustrador Neal Adams tentou representar o estado 

mental do personagem com vinhetas de contorno torto (figura 6.4). A estratégia visual 

ajudou o leitor a entender o motivo de o herói ter sido nocauteado. Noutra aventura do 

personagem, vinhetas são inseridas no rosto do personagem, desenhado no tamanho de uma 

página (figura 6.5). O leitor identifica o super-herói por meio do perfil de seu rosto. O 

recurso serviu para indicar o que ele estaria pensando (as vinhetas seriam o que se passa na 

cabeça do herói). 

 

 

 
     



 

      Figura 6.1 � Aberrações no Coração da América      Figura 6.2 � Tom Strong  

   Figura 6.3 � Mestre do Kung Fu        Figura 6.4 � Lanterna e Arqueiro Verde 

 



        Figura 6.5 � Lanterna e Arqueiro Verde 

 

As revistas em quadrinhos, por serem um suporte fisicamente maior e com mais 

páginas, permitem ao artista inovar mais no processo de criação. As tiras cômicas, por 

terem um formato menor e limitado, tendem a usar as vinhetas de uma maneira mais 

convencional. Mas não é regra. Muitas vezes uma �brincadeira� com o formato do 

quadrinho pode ser a fonte do humor: 

 

 

 

 

 

 

 

 



            Figura 6.6 - Explícitos 

    

                                     Figura 6.7 � Recruta Zero 

 

Nesta outra tira, o contorno da vinheta tenta reproduzir o formato do retrovisor de 

um veículo: 

  

               Figura 6.8 - Pescoçudos 

 

Merece menção um caso específico de quadrinho, a chamada vinheta-flash ou 

vinheta-relâmpago.  Ela serve para aproximar uma imagem, dando destaque a um momento 

específico da narrativa. A figura 6.9 exemplifica o recurso. O leitor vê ampliada imagem do 

relógio, que é colocado no pulso de Santos-Dumont no quadrinho da esquerda. A figura em 

tamanho maior, em formato circular, seria uma vinheta-flash. 

 

 

 



 

 

       Figura 6.9 � Santô e os pais da aviação 

 

 Os casos vistos até aqui mostram que a vinheta possui uma borda, representada por 

um signo de contorno. Esse signo é batizado de diferentes formas. Acevedo (1990, p. 86) e 

Vergueiro (1985, 2005) chamam a área lateral de linha demarcatória. Santos (2002, p. 23) 

prefere requadro. Eisner (1989) define o termo como o contorno do quadrinho. Franco 

(2004, p. 47) usa moldura do quadrinho. Não há diferença substancial. São diferentes 

nomes para se referir a um mesmo aspecto e podem ser lidos como sinônimos. Para este 

estudo, preferiremos as expressões linha demarcatória ou contorno do quadrinho.  

A linha demarcatória possui dupla função: marcar graficamente a área da narrativa 

(que ocorre dentro da vinheta) e indicar o momento em que se passa aquele trecho da 

história. A escolha do contorno ideal, segundo Acevedo (1990), �depende do espaço e do 

tempo que se quer representar�. A reta é a mais usada. Funciona como uma espécie de 

marco zero, servindo de referência para outras possibilidades de contorno. Ela indica o 

momento vivido pelos personagens, seja em que época histórica for. Pode haver diferenças 

sutis no traço da reta (umas mais lineares, traçadas com ajuda de régua; outras, um pouco 

mais rústicas, feitas à mão). Mas as diferenças se limitam ao nível do estilo, não trazendo 

mudanças significativas de sentido (figuras 10 e 11). Em outras situações, um signo icônico 

pode exercer a função da linha, acrescentando informações visuais ao mesmo tempo que 

separa uma vinheta da outra. Na figura 12, a linha de telefone faz esse papel. 

 



 

 Figura 6.10 � Pingüim Enxaqueca    Figura 6.11 � Ran        Figura 6.12 � Lanterna e Arqueiro Verde

  

A linha demarcatória está intimamente ligada ao tempo da narrativa. As retas ou 

outro traço equivalente também indicam o presente vivido pelos personagens. O passado é 

representado com a ajuda de contornos ondulados ou tracejados (figura 6.13). Há ainda 

outra maneira de indicar uma ação passada ou imaginada pelo personagem. O desenhista 

liga a interseção das linhas demarcatórias com uma curva, e não com um ângulo de 90 

graus, como normalmente ocorre. É muito usado em histórias de super-heróis, quando 

retomam um acontecimento da aventura anterior (figuras 6.14 e 6.15). 

 

    Figura 6.13 � Zé Carioca  



 

        Figura 6.14 � Hulk            Figura 6.15 � Quarteto Fantástico 

  

Há casos (mais raros) em que todo o contorno da vinheta é desenhado. O recurso foi 

muito usado na série norte-americana �Fábulas�, que mostrava uma versão adulta dos 

personagens de contos de fadas. O mecanismo funcionava assim: a borda reta do quadrinho 

significava  o tempo presente da história, o momento da narração; a vinheta com desenhos 

nas laterais indicava uma ação do passado, relembrada por algum dos personagens (como 

mostra a figura 6.16). 

                 Figura 6.16 - Fábulas 

 

O contorno ondulado também é usado para indicar o que se passa na mente dos 

personagens, como sonhos ou algo imaginado por eles. A figura 6.17 ilustra bem esse 

processo. Na tira de �Ed Mort�, o personagem-título adormece logo na primeira vinheta. O 



contorno, na primeira vinheta é uma reta, o que indica presente. As demais vinhetas possuem 

uma borda ondulada, sugerindo o que se passa em seu sonho (estar em cima de uma pizza). 

 

    Figura 6.17 � Ed Mort 

 

Pode haver ainda ausência da linha demarcatória. Para Vergueiro (2005, p. 39), a 

falta da borda não dificulta a leitura, posto que o leitor imagina o contorno não existente ali 

(figuras 6.18 e 6.19).  

             Figura 6.18 - Fradim 



   Figura 6.19 - Cebolinha 

       

Vergueiro (2006, p. 39) reforça que as linhas demarcatórias não devem ser vistas 

como �gaiolas�. �Autores que dominam a linguagem costumam, em determinados 

momentos-chave, extrapolar os limites dos quadrinhos, fazendo com que parte da ação se 

desenrole fora deles�. Iannone e Iannone (1994, p. 61) concordam: o limite, na verdade, é a 

criatividade do artista. O recurso é mais comum nas histórias mais longas, mas pode ser 

visto nas tiras também. É o caso do exemplo da tira de Recruta Zero, vista anteriormente 

(figura 7). Infere-se que o personagem-título esteja fora da última vinheta, fugindo.  

Existe uma outra possibilidade de ultrapassar os limites do quadrinho. Ocorre 

quando uma mesma ação é dividida em vinhetas. Lidas em seqüência, uma ao lado da 

outra, percebe-se que a história nem precisaria ter sido fragmentada em diferentes 

quadrinhos, caso da tira de Níquel Náusea (figura 6.20): 

   Figura 6.20 � Níquel Náusea 

 

Pode haver uma mistura dos dois recursos, o visto acima e o usado tradicionalmente 

nos quadrinhos, com uma vinheta sucedendo a outra e trazendo informações novas à 

narrativa. A estratégia é manter o cenário de fundo em todas as vinhetas e mudar apenas a 

posição do personagem. Este exemplo, também de Níquel Náusea, ilustra o mecanismo: a 

areia da praia e o mar formam um cenário único ao longo das seis vinhetas; a narrativa 



avança com as sucessivas tentativas do peixe de chegar até a água, o que de fato consegue 

no quinto quadrinho.    

 

   Figura 6.21 � Níquel Náusea 

 

 6.3 - Personagens: a ação da narrativa 

 

A ação da narrativa é conduzida por intermédio dos personagens. Eles funcionam 

como bússolas na trama: são a referência para orientar o leitor sobre o rumo da história.  

Parte dos elementos da ação é transmitida pelo rosto e pelo movimento dos seres 

desenhados. 

O rosto é um dos principais recursos para dar expressividade à imagem 

representada. Acevedo (1990, p. 24) vê na combinação da sobrancelha com a boca a chave 

para indicar o estado emocional. As duas transmitiriam quatro expressões básicas: alegria, 

raiva, tristeza e serenidade. O arranjo entre ambas poderia formar expressões derivadas, 

como malícia ou ingenuidade. Outro recurso de que o desenhista disporia é acentuar os 

traços tanto da boca como da sobrancelha. Essa estratégia permitiria intensificar a 

expressão que se pretende representar.  

 Para Cagnin (1975, p. 102-110), a expressão do rosto nos quadrinhos seria 

representada pela combinação de cinco elementos, e não de apenas dois. A estratégia  

estaria na mescla de olhos, pálpebras, pupilas, sobrancelhas e boca. O autor faz um 

raciocínio matemático para estudar as expressões faciais. Olhos, pálpebras e pupilas 

permitem 29 arranjos diferentes. As sobrancelhas, seis posições distintas. 29 vezes 6 igual a 

174. A boca possibilita 9 possibilidades de representação. Nova multiplicação e obtém-se o 

resultado final: 1566 formas diferentes de expressão facial. Somadas à postura do corpo, 

possibilitam um número altíssimo de representações dos personagens, aferidas, 



evidentemente, pelo contexto em que a história foi produzida. Na tira a seguir, o 

personagem Calvin procura imitar uma vaca comendo. A leitura das expressões faciais do 

menino, principalmente boca e olhos, são essenciais para a compreensão da história. 

 

    Figura 6.22 � Calvin e Haroldo 

 

 Há criadores que fazem do rosto sua marca registrada. É o caso do desenhista norte-

americano Kevin Maguire. Ele tem a tendência de acentuar ao máximo os elementos do 

rosto humano. Não se limita aos cinco itens propostos por Cagnin. O ilustrador dá 

movimento a narizes, bochechas, testa (figura 6.23). 

 

    Figura 6.23 � Já fomos a Liga da Justiça 

 

 Elementos externos ao rosto podem ajudar na transmissão do estado emocional dos 

personagens. Um recurso é o que Acevedo chamou de sinais gráficos. São formas de 

�realçar as expressões, para dar-lhes determinada precisão� (1990, p. 31). No próximo 

exemplo, o recurso é usado três vezes na mesma tira, sugerindo diferentes sentidos : 

 

 

 



     Figura 6.24 - Juventude  

 

No segundo quadrinho, os traços �quebrados� acima da cabeça da personagem 

reforçam a idéia de que ela estaria com raiva. Na vinheta seguinte, a ondulação indica 

aborrecimento. Na última seqüência, as gotas são usadas para mostrar desespero ou choro. 

 É importante destacar que o sentido atribuído ao sinal gráfico está diretamente 

atrelado ao contexto da história. Nas tiras a seguir, o sinal gráfico �gotas� adquire valores 

de preocupação (figura 6.25), desespero (figura 6.26), entusiasmo e preocupação (Segunda 

e terceira vinhetas da figura 6.27) e esforço físico excessivo (figura 6.28). 

       

      Figura 6.25 � Ócios do ofício 

      Figura 6.26 � Ócios do ofício  

 

 

 

 



 

 

                  Figura 6.27 � Ócios do ofício 

   

                                         Figura 6.28 � Ócios do ofício 

 

Acevedo distingue sinais gráficos de metáforas visuais. Estas seriam uma 

�convenção gráfica que expressa o estado psíquico dos personagens mediante imagens de 

caráter metafórico� (op. cit., p. 146). As metáforas, por outro, poderiam aparecer em 

qualquer parte do quadrinho, dentro ou fora dos balões. Vergueiro (2005, p. 54), Eco (1993, 

p. 144) e Santos (2002, p. 27) englobam os dois conceitos no rótulo �metáfora visual�, que 

seria, nessa acepção, uma forma de expressar idéias ou sentimentos por meio de imagens. 

Para Santos (2002, p. 27), a metáfora visual ocorre �quando a imagem se associa a um 

conceito diferente de seu significado original�, a exemplo do que fazem tradicionalmente as 

metáforas. Há uma série de situações possíveis, também atreladas ao contexto situacional: 

pregos, raio, estrela, bomba, caveira e outros sugerem palavrões ou termos/pensamentos 

agressivos (figura 6.29); corações, amor ou paixão (figura 6.30); nota musical, assobio ou 

canto (figura 6.31); a letra �z�, escrita uma ou várias vezes, indica sono (figura 6.32); 

lâmpada, idéia (figura 6.33). 

  

 

 



 

 

                         Figura 6.29 � Ócios do ofício  Figura 6.30 � Mônica 

Figura 6.31 � Luluzinha         Figura 6.32 � Luluzinha                        Figura 6.33 � Luluzinha 

 

 A distinção peca num ponto: o processo de sentido do sinal gráfico também usa um 

processo metafórico, embora nem sempre baseado num signo icônico. Uma reta em cima 

da imagem de uma cabeça deixa de ser simplesmente uma reta e adquire uma outra 

conotação, diferente da original, tal qual a metáfora. Outro exemplo reforça essa linha de 

raciocínio. A figura 29, da briga, não deixa de acentuar aspectos emocionais dos 

personagens, apesar de utilizar imagens (metafóricas) para indicar a agressividade das 

pessoas que brigam. Parece-nos mais coerente a linha teórica que rotula o recurso sob o 

nome de metáfora visual, termo que adotaremos também neste estudo.   

A distinção de Acevedo, no entanto, é pertinente num outro aspecto. Ela evidencia 

que há diferentes graus de metáforas visuais, umas mais icônicas (lâmpada, por exemplo), 

outras menos (caso das retas, que realmente tendem a aparecer fora dos balões, como 

afirma o autor). É um recurso dos quadrinhos que mereceria uma pesquisa mais 

aprofundada. 

 As expressões faciais e as metáforas visuais se somam aos gestos dos personagens e 

à postura do corpo. Ambas têm de estar em perfeita sintonia com a imagem representada, 



de modo a reforçar o sentido pretendido. Se as feições de um personagem indicarem alegria 

e o corpo demonstrar irritação, por exemplo, pode-se obter como resultado uma contradição 

visual.  

  Para Barbieri (1998, p. 216), os desenhistas procuram criar expressões 

estereotipadas, uma herança que viria do teatro. Não seria interessante uma fisionomia que 

fugisse ao convencional por um motivo simples: o leitor (ou a platéia, no caso do teatro) 

não reconheceria de imediato a emoção vista no personagem e demoraria mais para 

absorver a informação. No geral, vale a recomendação para facilitar ao máximo o processo 

de leitura. É um dos motivos pelos quais vê nas tiras cômicas uma tendência ao uso de 

personagens caricatos. Como o formato é reduzido, o recurso seria uma forma de 

simplificar as informações visuais ao leitor, sem que tenham de ser explicadas verbalmente.  

  Todas as características levantadas aqui têm um grande ponto comum: são formas 

baseadas em representações estáticas, o personagem está parado. A bem da verdade, o 

caráter estático das figuras não deveria surpreender, posto que são efetivamente figuras 

estáticas. Como lembra Acevedo (1990, p. 72), �a história em quadrinhos carece de 

movimento, mas o sugere�. Para dar às imagens idéia de deslocamento, há diferentes 

recursos.  

 A idéia de movimento, de acordo com Cagnin (1975, p. 68), baseia-se em duas 

relações. A primeira é a do todo (corpo) em relação a suas partes. Podem adquirir 

representação de movimento a cabeça, os olhos, as sobrancelhas, a boca, o tronco do corpo, 

os braços, a mão (em relação aos braços, segurando algum objeto ou no movimento dos 

dedos), as pernas, os pés, os cabelos. Há diversos efeitos possíveis. Os exemplos a seguir, 

apesar de apresentarem figuras estáticas, indicam que os personagens estejam em 

movimento, seja correndo, seja remando, seja lutando (figuras de 6.34 a 6.36): 

Figura 6.34 � Turma do xaxado              Figura 6.35 � Turma do Xaxado   

 



      Figura 6.36 � Batman: Silêncio 

 

Partes humanas que normalmente não se mexem podem ser representadas com idéia 

de movimento (um nariz ou uma orelha, por exemplo). Um objeto pode ser desenhado de 

uma forma que sugira movimentação, como uma xícara inclinada sobre uma mesa, 

indicando que está na iminência de cair. O limite, como já mencionado neste capítulo, é a 

criatividade do desenhista. 

 A outra forma de indicação de movimento, segundo Cagnin (op. cit.), é com a 

utilização de linhas cinéticas. Acevedo as define como �linhas que servem para indicar 

movimento� (1990, p. 57). Segundo ele, é uma forma de reproduzir o momento de um 

gesto. Um dos modelos é com o uso de signos de contorno ligados ao objeto ou 

personagem, indicando a trajetória feita: 

                  Figura 6.37 - Fradim   

            Figura 6.38 - Fradim  



       Figura 6.39 � Asterix 

 

O recurso é muito usado nos mangás, nome como são conhecidos os quadrinhos 

produzidos no Japão. Os desenhistas orientais costumam exagerar nas linhas cinéticas, 

principalmente nas cenas de ação: 

 

Figura 6.40 � Marusaku             Figura 6.41 � Dr. Slump  

Figura 6.42 � Nekomajin             Figura 6.43 � Paraíso: o sorriso do Vampiro 

 

 Acevedo define as linhas cinéticas, em outro momento de sua obra (1990, p. 151), 

como figuras cinéticas. É também a opção feita por Vergueiro (2006, p. 54), que as 

conceitua como uma �convenção gráfica que expressa a ilusão do movimento ou a 

trajetória dos objetos que se movem�. É muito semelhante à idéia de linha cinética. Talvez 

a dupla nomenclatura tenha origem nas figuras que exerçam função de linhas cinéticas. É 



um recurso muito usado para sugerir trajetória de movimento. O caso abaixo, desenhado 

por Pascual Ferry, mostra uma seqüência de vôo do personagem Adam Strange. O herói 

consegue voar porque usa uma espécie de turbina nas costas. O fogo que sai dessa turbina 

se mescla à idéia de linha cinética para sugerir a trajetória percorrida no ar. 

 

         Figura 6.44 � Adam Strange 

 

Se forem mesmo conceitos separados, tanto a linha cinética quanto a figura cinética 

desempenham um mesmo papel na linguagem dos quadrinhos. Neste estudo, vemos os dois 

conceitos como sinônimos. Só serão vistos de modo separado se for relevante por alguma 

peculiaridade do corpus. 

Movimento com base no corpo do personagem ou do objeto, movimento com o 

auxílio de linhas cinéticas. Há uma terceira situação, não prevista por Cagnin, que usa o 

corpo como estratégia de movimento. Há ao menos duas possibilidades. A primeira é 

quando o corpo de um mesmo personagem é desenhado várias vezes, de modo a sugerir 

diferentes etapas do movimento, como se a ação ocorresse em câmera lenta. Geralmente, a 

cor do personagem adquire uma tonalidade mais clara no começo da seqüência. A figura 45 

mostra o super-herói Homem-Aranha dando saltos numa das movimentadas ruas de Nova 

Iorque. O desenhista Terry Dodson criou seis figuras do personagem. Isoladamente, os 

braços e as pernas indicam movimento. Em conjunto, sugerem a trajetória feita pelo herói. 

A cor mais forte da imagem da direita sugere que a seqüência termina ali. Em oposição, as 

demais imagens foram coloridas de forma mais clara para mostrar ao leitor que aquele 

trecho era parte dos saltos.  

 



        Figura 6.45 � Homem-Aranha e Gata Negra 

 

A outra possibilidade ocorre quando o contorno do corpo ou parte dele são 

reproduzidos mais de uma vez numa mesma seqüência. A repetição dá a impressão de 

movimento: 

 

Figura 6.46 � Calvin           Figura 6.47 � Asterix                           Figura 6.48 - Asterix 

 

Figura 6.49 � Luluzinha       Figura 6.50 � Fradim 

   

 Os exemplos analisados mostram que a imagem, ao mesmo em que dá idéia de 

movimento, indica uma sucessão de momentos, por menor que seja. Na prática, isso quer 



dizer que a noção de movimento está atrelada à de tempo, tópico que será trabalhado mais 

adiante. 

 Para Cagnin (1975, p. 112-114), os personagens podem ser desenhados de maneira 

realista, estilizada ou caricata. As imagens a seguir mostram o mesmo personagem, 

Batman, representado respectivamente nos três estilos.  

 

Figura 6.51 � Batman (realista)      Fig. 6.52 � Batman (estilizado)       Fig.  6.53 � Batman (caricato)  

 

 Nota-se que há graus de realismo, indo de uma representação de Batman mais  

�real� (figura 51, da esquerda) para outras gradativamente mais caricatas. Hoje em dia, 

pode-se pensar num outro rótulo, o ultra-realista. São desenhos feitos a óleo, baseados em 

modelos vivos. Ficaram muito populares nos Estados Unidos por causa de trabalhos do 

desenhista Alex Ross (figura 6.54). 

             Figura 6.54 � Batman (ultra-realista)  



O ponto que talvez seja mais relevante é que o gênero da história influencia o 

modelo expressivo do personagem, sendo mais ou menos realista. Embora deixe claro que 

não é regra, Vergueiro (2006, p. 52) indica haver uma tendência: �Histórias cômicas 

tendem a ter personagens caricatos, histórias de aventuras costumam utilizar-se de uma 

representação realista dos personagens�. Por isso, as tiras cômicas trabalham em sua 

maioria com o recurso da caricatura. 

 A imagem do personagem, indenpendemente do estilo do desenho, possui uma 

gama de informações. A roupa, o cabelo, os detalhes e o formato do rosto, o tamanho do 

corpo, tudo é informação visual. Eisner (2005, p. 23) gosta de lembrar que a composição de 

um personagem passa por algum tipo de estereótipo (o que também faz ACEVEDO, 1990, 

p. 59-61). O herói, em geral, possui porte atlético. O vilão, feições más, bigodes, algo que 

lembre ao leitor que se trata de uma pessoa ruim. Não seguir esse roteiro pode trazer outro 

sentido à história. O autor ilustra raciocínio com este exemplo:  

 

    Figura 6.55 � Narrativas gráficas de Will Eisner 

 

Segundo Eisner, a aparência física de um personagem diz muito ao leitor. O 

quadrinho da esquerda mostra um hipotético protagonista, prestes a salvar a �mocinha� da 

história. Ele apresenta corpo atlético, cabelo liso, um traço mais próximo de uma imagem 

real. Na segunda vinheta, o �herói� é representado num estilo mais caricato: usa óculos, 

tem cabelos ondulados, pernas um pouco tortas, dentes salientes, um colete sobre a camisa. 

A fala é a mesma (�Para Trás! Eu vim salvá-la!�), mas o efeito expressivo, não. Há 

estereótipos diferentes: �um homem forte reforça a credibilidade no romance, enquanto 

uma incongruência que provoca o humor é conseguida usando-se o estereótipo de um nerd� 

(op. cit., p. 23). O artista, na hora de produzir a história, trabalharia com padrões de 

referência de personalidade, que seriam compartilhados com o leitor. 



 Vale registrar que o recurso foi usado também nos dois outros personagens: a bela 

mocinha está amarrada, em perigo; o vilão apresenta rosto sofrido, barba por fazer, cabelos 

compridos. 

É preciso haver um casamento entre desenho e assunto abordado. Como afirma 

Vergueiro, (2006, p. 33), é necessário adequar �o estilo de desenho e a temática abordada 

na história em quadrinhos�. Acevedo (1990, p. 61) também faz essa ressalva. O produtor da 

história deve ter o cuidado de adaptar os diálogos ao estereótipo adotado. Do contrário, 

pode-se criar uma seqüência inverossímil aos olhos do leitor. A não ser que a fuga ao rótulo 

seja intencional por algum motivo, como nas situações em que se mesclam estereótipos 

para confundir o leitor. É um recurso muito comum para criar suspense sobre quem seria o 

suposto assassino da história. O verdadeiro culpado tem de dissimular a autoria do crime 

até ser desmascarado, normalmente no fim da história. 

Eco (1993, p. 149) entende que o estereótipo agrega em si valores ideológicos. Por 

que o corpo atlético como referência positiva, por exemplo? Não só por isso mas também 

por esse motivo os quadrinhos seriam ideologicamente determinados. Haveria, no 

raciocínio de Eco, duas problemáticas, uma estética, outra ideológica. Neste capítulo, 

interessam-nos as contribuições estéticas (embora não discordemos do autor quanto aos 

aspectos ideológicos).  

 O relevante, a nosso ver, é que o produtor da história tem estereótipos em mente na 

hora de compor um personagem. Os rótulos são utilizados para facilitar o processo de 

identificação da figura representada, de modo a tornar mais acessível a narrativa para o 

leitor. Isso diz muito ao leitor no acompanhamento da história. Personagens cômicos 

tendem a possuir falhas de comportamento e um aspecto visual mais caricato, recurso muito 

utilizado nas tiras cômicas. 

  

6.4 - O tempo na linguagem dos quadrinhos 

 

Algumas formas de tempo já foram discutidas. Em geral, estavam relacionadas aos 

recursos usados para dar movimento ao corpo do personagem dentro do quadrinho. A 

figura pode estar numa posição que sugira idéia de ação. Uma pessoa caindo, por exemplo. 

Por mais que seja desenhada de forma estática, infere-se que esteja no ar, em queda, e que, 



em algum momento, atingirá o chão. Fica implícita uma noção de duração temporal. Vemos 

a figura caindo e inferimos o evento seguinte, o fim da queda. Há, na mesma imagem, um 

antes e um depois. É essa simulação de movimento o mote do humor da tira de Garfield a 

seguir. Ele permanece imutável, embora a posição indique mudança de posição. �Estou 

criando uma ilusão de movimento�, diz: 

  

    Figura 6.56 - Garfield 

 

Outro mecanismo já discutido são as linhas cinéticas. Elas também indicam uma 

mudança na posição do corpo ou de parte dele. A trajetória contém, em si, idéia de tempo, 

por menor que seja a duração. Se eu movo a cabeça de um lado para o outro e esse 

movimento dura, digamos, dois segundos, significa que a ação durou dois segundos. O 

mesmo vale para as linhas cinéticas nos quadrinhos.  

Os casos vistos até aqui mostram situações temporais dentro das vinhetas. A 

proposta, agora, é alargar o conceito de tempo e ver como ele interfere no processo 

narrativo, dentro de um só quadrinho ou quando se relaciona seqüencialmente a outro.  

Tempo é elemento essencial nos quadrinhos, segundo Eisner (1989, p. 25).  É 

percebido pela disposição dos balões e dos quadrinhos. Quanto maior o número de vinhetas 

para descrever uma mesma ação, maior a sensação e o prolongamento do tempo. É o caso 

da figura 6.56, vista há pouco. Quanto maior o corte entre uma cena e outra e menor o 

número de quadrinhos, menor a presença de um mesmo momento. Na figura 56, o gato 

Garfield come um passarinho a cada vinheta. O leitor infere a informação pela diminuição 

do número de pássaros a cada quadrinho e pela bochecha do personagem, que fica 

gradativamente mais alargada. Entre uma vinheta e outra, houve uma sucessão rápida de 

acontecimentos, inferida pela mudança física do gato. 

 



   Figura 6.57 - Garfield 

 

A figura do personagem pode funcionar como âncora para a indicação do tempo 

transcorrido (situação não indicada em Eisner). A imagem da pessoa envelhece a cada 

vinheta, sugerindo o transcorrer de anos em uma e outra. 

 

    Figura 6.58 � Mônica 

 

Na figura 6.58, Cebolinha tenta descobrir o que há na mão de Mônica, personagem 

cujo nome não aparece na tira, mas é inferido pelo leitor com base em histórias anteriores. 

Passam-se anos e ele não acerta a resposta. O passar do tempo é percebido no corte da 

segunda para a terceira vinheta. Numa, os dois personagens são representados como 

crianças. Na outra, a última, aparecem como dois idosos, com feições envelhecidas, corpo 

crescido. Para acentuar a representação visual, Mônica está com as costas curvadas para a 

frente. Cebolinha, com barba longa e branca (criança não possui barba). Percebe-se que são 

os mesmos por causa da roupa, indicada pelos signos plásticos (cores vermelha e verde) e 

icônicos (vestido, calção e camiseta), do cabelo e dos dentes acentuados da menina, uma de 

suas principais marcas visuais. 

Reduzir o corte de tempo de uma ação para outra, como dizia Eisner, obtém efeito 

contrário: aumenta o aspecto descritivo de uma cena. Traria algumas limitações, como uma 

redução da indicação de movimento dos personagens dentro do quadrinho. Barbieri (1998, 



p. 257) afirma que o recurso permite à cena narrativa um prolongamento do tempo, tal qual 

faz a câmera lenta no cinema. É o caso do exemplo a seguir, que descreve um cochilo: 

 

     Figura 6.59 � Dez pãezinhos 

 

Um outro efeito possível é o aumento da tensão de determinada cena. O leitor 

acompanha, num exemplo hipotético,  um tiroteio. Até a arma ser sacada e o disparo ser 

feito, há uma seqüência de dez vinhetas. O tempo representado não é maior do que 

segundos. A estratégia permite criar um ar de expectativa no leitor. 

McCloud (2005, p. 101) chega à conclusão semelhante à de Eisner. O autor, no 

entanto, (op. cit. p. 94-97) defende que essa percepção temporal não precisa ser apenas 

entre os quadrinhos.  Ela pode ser vista numa única vinheta, feita com um tamanho um 

pouco maior. A figura 6.57 também serve de exemplo para esse recurso. O primeiro 

quadrinho é maior que os demais. Segundo McCloud, cria a sensação de um tempo mais 

longo. 

 Cagnin (1975, p. 55-57) propõe seis maneiras de como o tempo pode aparecer na 

linguagem dos quadrinhos: 

 

1. seqüência de um antes e um depois. Ocorre quando se omitem elementos de uma 

seqüência por elipse. A comparação entre os dois momentos possibilita a 

percepção de sucessão temporal. Pode ocorrer com um só ou entre dois 

quadrinhos. 

2. época histórica: período histórico vivido pelos personagens. O signo visual é o 

elemento central para se perceber o momento histórico (por meio de roupas, 

cenário etc.). 



3. astronômico: recursos utilizados para indicar os períodos do dia, como utilização 

do sol ou da lua. 

4. meteorológico: clima (calor, frio etc.), transmitido pelo cenário ou pelos 

personagens. 

5. tempo da narração: é o momento da representação da ação, que se torna presente 

enquanto é lido. 

6. tempo de leitura: embora o leitor tenha contato com todos os quadrinhos da 

página, há uma certa linearidade na leitura. Segundo Cagnin, um quadrinho 

passa por três modalidades de tempo (expressão do autor): futuro (parte ainda 

não lida), presente (momento da leitura), passado (após a leitura). 

 

Nem toda história possui os seis elementos, assim com não precisam ocorrer 

simultaneamente. Os itens 1 e 6 nos parecem os mais relevantes para a produção do 

sentido. Serão retomados num capítulo mais à frente.  

Para Cirne (1975, p. 54-55), os tempos narrado e de leitura acabariam por se 

confundir. O autor usa como exemplo um super-herói correndo em altíssima velocidade. 

Aquele fragmento de cena representado no quadrinho poderia durar milésimos de segundo. 

Seria o tempo narrado. Os balões de fala, no entanto, levariam alguns segundos para serem 

lidos por quem acompanha a história. Essa duração seria o tempo de leitura. 

 Barbieri (1998, p. 242-249) apresenta conclusões bem parecidas. Para o 

pesquisador, há uma relação direta entre os tempos do relato narrativo e o de leitura. Ele 

defende que existe um tempo médio ou ideal de leitura, já que cada pessoa tem um contato 

diferente com o texto. O importante é que a presença da parte verbal nos quadrinhos impõe 

uma duração à vinheta. �A imagem dura (pelo menos) tanto quanto as palavras contidas 

nela� (op. cit., p. 242). Isso quer dizer que quanto mais palavras e frases há, mais lento é o 

ritmo da leitura; quanto menor quantidade, mais rápido é contato com o texto. Os diálogos 

nos  balões provocariam o que o  autor chamou de �efeito de duração�.  

Um bom exemplo é o da revista de humor norte-americana Mad costuma fazer 

paródias de longas-metragens. É comum criarem uma cena com vários personagens 

mantendo diálogos diferentes. O tempo de leitura é longo, o que cria um efeito de duração 



maior, aumentando também o tempo narrativo. A figura a seguir brinca com o filme 

�Guerra nas Estrelas�, de 1977. Há três seqüências simultâneas de diálogos. 

 

 

        Figura 6.60 - Mad 

 

 Com a legenda, haveria uma sutil diferença. Ela poderia aumentar ou encurtar o 

tempo de leitura, assim como o balão, mas não interferiria no tempo da ação relatada. 

�Trata-se de palavras sobre a história, que dizem respeito à história, e não palavras na 

história, como são os diálogos� (BARBIERI, p. 248).   

  

6.5 - O espaço na linguagem dos quadrinhos 

 

 As descrições de tempo e de espaço foram separadas para facilitar a análise das 

características de ambos.  Mas os dois elementos narrativos estão firmemente associados. 

Franco (2004) chega a afirmar que, nos quadrinhos, o tempo é espacial. McCloud (também 

citado por FRANCO, 2004, p. 45) considera que há uma mescla entre espaço e tempo. 



Cirne (1975, p. 40) defende que a �narrativa dos quadrinhos funda-se sobre a 

descontinuidade gráfico-espacial�, montada a partir da mudança de imagem para imagem, 

intermediada pelas elipses. A oposição de uma à outra fundamenta a narrativa.  

 O espaço pode ser uma imagem de paisagem ou do espaço sideral. Em geral, utiliza 

personagens para poder contar a narrativa e é cercado pelo espaço da linha de contorno 

(embora existam casos, já vistos, de quadrinhos sem a linha). Como afirma Cagnin (1975, 

p. 88), os quadrinhos possibilitam a percepção de uma série de elementos, como distância, 

proporção, afastamento e volume. O autor inclui o espaço entre esses elementos. 

Entendemos que espaço seja uma soma de tudo isso.  

A percepção visual permite observar que há diferentes planos e ângulos possíveis. A 

referência, em geral, é o corpo do ser humano, mesmo que seja representado de maneira 

caricata. Parece haver consenso entre os diferentes teóricos dos quadrinhos quanto aos tipos 

de planos. A descrição se parece com o botão de �zoom� de uma máquina fotográfica ou 

câmera de filmar. O corpo humano pode estar bem distante do visor. Mas o recurso 

tecnológico permite aproximar a imagem até que esteja numa distância boa para identificar 

e realçar o rosto da pessoa. Ocorre o mesmo raciocínio nos quadrinhos. Os exemplos das 

figuras 6.61 a 6.66 são do mesmo personagem, o milionário Oliver Queen, alter-ego do 

herói Arqueiro Verde. A exceção é a figura 6.67, pela peculiaridade do caso. 

 

 

  

 Plano geral ou panorâmico 

 Vê-se a figura humana por completo. Acevedo (1990, p. 78) 

entende que, se o personagem estiver muito longe, pode ser 

configurado um plano geral à distância ou grande plano geral. 

Na prática, é amplo o bastante para englobar o cenário e os 

personagens representados. Na figura ao lado, o personagem 

representado está no canto superior esquerdo. Não é possível 

identificar quem é. 

 

      

 



 

            

 Plano total ou de conjunto 

 O ser é representado de maneira mais próxima. Reduz-se a 

importância do ambiente que o cerca e o personagem passa a 

ganhar mais atenção. �O cenário é mínimo� (CAGNIN, 1975, p. 

91). Essa é a principal distinção entre este plano e o geral. 

 

         

         

 

 

 Plano americano  

 Dos joelhos para cima. Acevedo (1990, p. 81) chama de plano 

de conversação. Não adotamos a nomenclatura por julgarmos 

que atrela à necessidade de um diálogo, o que nem sempre 

ocorre. Concordamos, no entanto, que o foco começa a ser o 

rosto da pessoa, o que facilita o diálogo.  

  

 Plano médio ou aproximado 

 Cintura para cima. Há reforço nos traços do rosto do personagem. É a partir 

deste plano que ficam mais evidentes os recursos de expressão facial. Segundo 

Vergueiro (2005, p. 43) e Cagnin (1975, p. 90), é muito usado para diálogos. É 

como mostra a imagem a seguir. 

     



 

 

 Primeiro plano 

 Dos ombros para cima. Neste caso, o foco está nas 

expressões faciais. 

 

 

 

 

 

 

 Plano de detalhe, pormenor ou close-up 

 Pode ser chamado ainda de primeiríssimo plano (termo 

que optamos não adotar). A atenção é para detalhes do 

rosto ou de objetos. 

 

 

 

 

 

 Plano em perspectiva 

 É mencionado apenas por Cagnin (op. 

cit., p. 92). Ocorre quando há uma 

soma de diferentes planos. No caso ao 

lado, é possível ver um continuum de 

planos, indo de imagens mais próximas 

ao leitor a outras, mais distantes. 

         Figura 6.67 � Rip Kirby  

               

 Eco (1993, p. 151), lembrado também por Cirne (1975, p. 23), defende que os 

planos utilizados nos quadrinhos foram �importados� dos longas-metragens. �No plano do 

enquadramento, a estória em quadrinhos é claramente devedora ao cinema de todas as suas 

possibilidades e de todos os seus gestos.� Cirne relativiza a afirmação. Para o autor, os 



primeiros planos teriam surgido paralelamente aos primeiros quadrinhos, ainda no século 

19. Concordamos com Cirne. Embora haja a necessidade de um estudo mais aprofundado, 

tudo indica que elementos utilizados décadas depois no cinema já apareciam em primeiras 

histórias em quadrinhos. Qualquer narrativa visual produzida pelos pioneiros dos 

quadrinhos, em especial do século 19, serve de exemplo. 

 Cirne (op. cit, p. 26) admite, porém, que os quadrinhos beberam da fonte 

cinematográfica, após esta estar consolidada. Entende-se que seja uma via de mão dupla, e 

não única. É o que o autor chamou de interferência semiológica entre as duas linguagens. 

Os efeitos de oposição entre as cores claras e escuras seriam herança do cinema. Planos 

como o panorâmico, por outro lado, teriam surgido inicialmente nos quadrinhos, mais 

especificamente em �Little Nemo�, publicado nos Estados Unidos entre 1905 e 1911 e, 

num segundo momento, entre 1924 e 1927 (VERGUEIRO, 2005). É como afirma Barbieri 

(1998), ao longo de toda a sua obra: trata-se de ambientes diferentes, que apresentam 

linguagens próprias, que se inter-relacionam. Apesar de curiosa, a discussão, para este 

estudo, não é relevante.  

 Os planos podem ser vistos por diferentes ângulos. Imagine esta folha. Espera-se 

que o leitor a esteja vendo por cima, com a cabeça sutilmente inclinada para frente. Se o 

leitor mudasse de posição, observaria o papel de um outro ângulo. Suponhamos que a folha 

estivesse sobre uma mesa de vidro. Se o corpo se movesse e se posicionasse na parte de 

baixo da mesa, veria o mesmo objeto de uma outra maneira. Ângulo de visão �é o ponto a 

partir do qual a ação é observada� (ACEVEDO, 1990, p. 91). E é importante para a 

linguagem dos quadrinhos, aspecto que também parece consensual entre os teóricos: 

 

 De visão médio 

 Segundo Vergueiro, a �cena é observada como se ocorresse à altura dos olhos 

do leitor� (op. cit., 2006, p. 43). A maioria das figuras apresentada neste 

capítulo utiliza o recurso. 

  

 De visão superior (ou plongé ou picado). 

De cima para baixo, como mostram as figuras a seguir: 

 



Figura 6.68 � Dez pãezinhos    Figura 6.69 � Santô e os pais da aviação 

 

 De visão inferior (ou contra-plongé ou contra-picado). 

De baixo para cima. O exemplo mais comentado é o de uma história de �Sonhos 

de um comilão�, de 1905, escrita e desenhada por Winsor McCay, que assinava 

sob o pseudônimo Silas. Serve também para os defensores do caráter pioneiro 

dos quadrinhos em relação à linguagem do cinema. Sempre que comia, o 

protagonista tinha pesadelos. Num deles, ele se vê sendo enterrado, observando, 

de dentro do que seria o caixão, a conversa de seus amigos e familiares. O ponto 

de vista da história é o dele, olhando o que se passa acima da cova: 

 

        Figura 6.70 � Sonhos de um comilão 

 

 A exposição ficaria falha se não fosse discutido o espaço existente entre um 

quadrinho e outro. Cirne (1975, p. 41) o define como �cada hiato (...) que separa as 

cercaduras dos quadros�, representando uma elipse. �O corte, em si, já indica uma 

particular situação elíptica, impondo ao consumidor uma leitura de imagens ocultas ou 

subentendidas pela narrativa� (op. cit., 40). O nome hiato vem de Fresnault-Deruelle (1972, 

p. 51), que defende no recurso a descontinuidade ou ruptura necessária para a condução da 

narrativa, característica que fundaria os quadrinhos. Cagnin (1975, p. 57) defende que o 



fragmento elíptico nunca terá um momento presente. Ou será o futuro da vinheta anterior 

ou o passado do que acabou de ser lido. 

Não são todos os autores que dão nome ao espaço existente entre um quadrinho e 

outro. Entre os que batizaram o termo, há tendência para chamá-lo de sarjeta (ECO, 1993; 

McCLOUD, 2005; SANTOS, 2002). Parece-nos apropriado o termo de Fresnault-Deruelle, 

hiato, por destacar o aspecto da elipse. O espaço em branco (MCCLOUD, 2005, 66-69) 

exige do leitor o preenchimento das informações que dão seqüência aos quadrinhos. Nas 

palavras de Franco (2004, p. 44), as histórias em quadrinhos �dependem desse efeito 

elíptico para existirem e é a ele que se deve atribuir a participação mais efetiva do leitor na 

narrativa, pois sem essa complementação mental dos espaços �vagos� na seqüência entre 

um quadrinho e outro, ela não poderia configurar-se�. O que ocorre, na prática é um 

processo de inferência de informações, obtidas dentro do contexto. 

 Para McCloud, há seis diferentes possibilidades de salto de um quadrinho para 

outro: 

 

 de momento para momento (do dia para a noite, por exemplo) 

 de ação para ação 

 de tema para tema (a cena muda, mas permanece a idéia entre um quadrinho e 

outro permanece a mesma) 

 de cena para cena (há mudança de uma cena para outra) 

 de aspecto para aspecto (o olho passa por diferentes aspectos da cena; cada 

quadrinho apresenta um detalhe da cena, como numa detalhada descrição) 

 non-sequitur (corte sem uma seqüência aparentemente lógica entre uma vinheta 

e outra) 

 

Segundo McCloud, a tendência é a de mudança de ação para ação, de tema para 

tema e de cena para cena. Ao menos no mundo ocidental. No Japão, os criadores 

utilizariam bastante a mudança de aspecto para aspecto, conseqüência da cultura do país, 

grande produtor mundial de quadrinhos. 



Cirne (1975, p. 41) simplifica a divisão entre um quadrinho e outro. Haveria, para o 

autor, duas formas de elipse: as que indicam uma seqüência de eventos no tempo, chamadas 

de pequenas elipses (figura 6.71); as que indicam um corte tanto no espaço como no tempo 

narrativos, ou  grandes elipses (figura 6.72). Embora Cirne não discuta o assunto, é 

importante mencionar que o plano -em geral médio, de detalhe ou primeiro plano- é um 

recurso muito usado para não revelar informações sobre o cenário ao leitor. O desenhista 

utiliza planos que valorizam o personagem ou parte dele, e não o ambiente. No corte de 

uma vinheta para outra, o plano abre, valorizando toda a cena narrativa. É um recurso muito 

usado nas tiras cômicas para esconder o desfecho inusitado do último quadrinho, que 

provocaria o humor (figura 6.73). 

 

     Figura 6.71 - Cebolinha 

 

      Figura 6.72- Cebolinha  

 

 



      Figura 6.73 � Cebolinha 

 

Cirne menciona um caso que merece registro, principalmente pela peculiaridade da 

ocorrência. É o de construções que intercalam quadrinhos, mas com uma mesma cena. É 

como se uma determinada imagem fosse quebrada em mais de um quadrinho. Nesse caso, 

haveria uma neutralização da elipse. É o caso das figuras 6.20 e 6.21, vistas anteriormente 

neste capítulo, e também do caso a seguir: 

 

     Figura 6.74 � Diário da Corte 

 

Outro exemplo peculiar dá uma outra função ao hiato. Nas duas tiras a seguir, o 

brasileiro Laerte usa o espaço em branco não só para separar uma vinheta da outra mas 

também para fazer um comentário do narrador. O espaço do hiato adquire um duplo papel: 

separa as vinhetas e funciona como legenda. 

    Figura 6.75 � Piratas do Tietê 

 

 



    Figura 6.76 � Piratas do Tietê 

 

Casos como os vistos acima são raros. Pode-se deduzir, por ora, que, entre as 

vinhetas, há um processo de economia de imagens (colocam-se as cenas mais relevantes) e 

de inferência de informações. Independentemente do corte feito ou de a elipse ser pequena 

ou grande, haverá um seqüência narrativa entre um antes e um depois. É o que nos parece 

mais relevante nessa discussão. 

 

6.6 - O papel da cor na narrativa 

 

O Incrível Hulk é verde. O Lanterna Verde também. O Capitão América tem 

uniforme com as cores da bandeira norte-americana. O vestido da Mônica é vermelho. Os 

Smurfs (ou Strunfs, como foram batizados no Brasil na década de 70) são conhecidos por 

serem todos azuis. Há uma série de informações nos quadrinhos que são transmitidas por 

meio de signos plásticos indicadores de cor. É um elemento que compõe a linguagem dos 

quadrinhos, mesmo nas histórias em preto-e-branco. O uso de duas cores, a preta e a 

branca, vem desde o início dos quadrinhos e permanece até hoje, por limitação de recursos 

tecnológicos, por economia de custos (caso de muitos jornais pequenos do interior do 

Brasil) ou por pura opção estilística.  

A utilização da cor vem se aprimorando desde o surgimento das primeiras histórias 

em quadrinhos. Primeiramente, os jornais e as editoras usaram cores primárias, vermelho, 

azul e verde, e as combinações que elas permitiam. Hoje, com os avanços possibilitados 

pela informática, as produções passaram a ser colorizadas por computador. Há um rol 

enorme de tonalidades possíveis, o que traz duas conseqüências imediatas: uma mudança 

estética do produto e um novo volume de informações visuais a ser trabalhado pelos artistas 

e interpretado pelos leitores. 



O exemplo abaixo mostra uma cena de vôo do personagem Super-Homem. De um 

quadrinho para o outro, a colorização foi borrada intencionalmente. O recurso, feito por 

computador, sugere ao leitor que o herói tenha aumentado a velocidade do vôo. 

 

     Figura 6.77 � Super-Homem 

 

A cor pode indicar movimento fazendo a função da figura cinética. Este outro 

exemplo, também do personagem Super-Homem, ilustra o recurso (na segunda vinheta): 

              Figura 6.78 � Super-Homem   



Outra situação é para caracterizar o personagem. O escritor e desenhista Frank 

Miller é tido como referência no domínio da técnica de ilustração em preto e branco. 

Curiosamente, é dele um dos melhores exemplos de uso da cor nos quadrinhos. Na série 

Sin City, criada por ele, seus desenhos são feitos, por opção, em preto-e-branco. Alguns dos 

personagens ganham cor apenas para se destacarem dos demais. É  o caso da história 

�Assassino amarelo�, cor do vilão da trama. Nas vezes em que aparecia, tinha sempre a 

coloração amarelada, sua marca registrada. 

 

              Figura 6.79 � Sin City: O assassino amarelo  

 

Há outros casos em que o uso da cor é fundamental para o entendimento da 

narrativa. Esta tira cômica, feita por Fernando Gonsales, tem no signo plástico vermelho 

dois elementos importantes para o compreendimento da história: 1) a �chapeuzinho� em 

questão é a personagem �Chapeuzinho Vermelho� dos contos infantis, informação que a 

cor ajuda a inferir; 2) vermelho é uma cor muito usada em touradas para irritar o boi; o boi 

da tira teria se enfezado com o chapéu avermelhado e partido para cima da garotinha.  

 

    Figura 6.80 � Níquel Náusea 



 A cor faz parte dos quadrinhos, embora ainda pouco estudada. São signos plásticos, 

que contêm informação, ora mais relevante para a compreensão do texto narrativa, ora 

menos. Mas sempre com conteúdo informacional. 

 

6.7 - Fechando as idéias 

 

As histórias em quadrinhos reúnem os principais elementos narrativos, apresentados 

com o auxílio de convenções que formam o que estamos chamando de linguagem dos 

quadrinhos. Como resume Acevedo (1990, p. 67), �diante de suas limitações para 

reproduzir �fielmente� a realidade, a histórias em quadrinhos cria e desenvolve seus 

próprios recursos. E estes recursos constituem sua própria linguagem.� 

Vimos neste capítulo que há estratégias sígnicas visuais, plásticas e de contorno. 

para compor tal linguagem. A cena narrativa é recortada e agrupada dentro do quadrinho ou 

vinheta.  A linha de contorno serve para delinear o espaço do quadrinho e para acrescentar 

informações de diversas ordens, conforme o signo de contorno utilizado e o contexto da 

história. Podem ocorrer situações, como visto, em que não há quadrinho, que é inferido no 

processo de leitura. 

Os personagens são o ponto central de uma narrativa. Nos quadrinhos, não é 

diferente. A peculiaridade é que podem ser vistos, tal qual ocorre no cinema, no teatro ou 

na televisão. As expressões podem ser visualizadas, principalmente pela fisionomia do 

rosto ou com o auxílio de metáforas visuais. O movimento é representado por figuras 

cinéticas. É ele o principal foco na mudança entre um quadrinho e outro, entre um antes e 

um depois, mote da narrativa. 

A linguagem dos quadrinhos está longe de ser uma �camisa de força�. Os recursos 

estão em constante processo de mudança. Os desenhistas parece que procuram sempre 

novas caminhos, o que só vem a enriquecer as possibilidades da linguagem. Por isso, temos 

ciência de que o exposto até aqui não esgota o assunto, por mais detalhada que procurou ser 

a apresentação dos assuntos envolvidos. 

Ler quadrinhos é ler sua linguagem. Dominá-la, mesmo que em seus conceitos 

básicos, é condição para a plena compreensão da história dentro do processo sociocognitivo 

interacional de produção do sentido. 

 



CAPÍTULO 7 

 

A REPRESENTAÇÃO DA ORALIDADE NOS QUADRINHOS 

 
 
 7.1 � Balões e representação da fala 

 

Os diálogos nos quadrinhos são representados, em geral, com o auxílio de balões. É 

um formato tão conhecido que os italianos deram o nome de �fumetti� aos quadrinhos, uma 

alusão ao formato de �fumacinha� do balão de pensamento (como lembra CAGNIN, 1975, 

p. 120). Há diferentes definições para o termo, embora semelhantes no conteúdo. Balão é 

conceituado por Eisner (1989, p. 154) como �o recipiente do texto-diálogo proferido pelo 

emissor�. Para Acevedo (1990, p. 97), �é uma convenção própria da história em quadrinhos 

que serve para integrar à vinheta o discurso ou o pensamento dos personagens�. Para 

Cagnin (1975, p. 121), �é o elemento que indica o diálogo entre as personagens e introduz o 

discurso direto na seqüência narrativa�. Para Vergueiro (2006, p. 57), é uma forma de 

indicar ao leitor a mensagem �eu estou falando�.  Fresnault-Deruelle afirma que é o 

�espaço dentro do qual se transcrevem as palavras proferidas pelos protagonistas� (1972, p. 

30; trecho traduzido do francês). Eguti (2001, p. 77) o define como �um espaço onde são 

escritas as palavras proferidas pelas diversas personagens�. A autora acrescenta que 

apresenta �diferentes formatos indicando a fala entre as personagens por meio do diálogo 

direto e do diálogo interior� (op. cit., p. 77). 

 A ponderação que se pode fazer a essas definições é que se atêm muito à fala no 

discurso direto. Balões também podem sugerir o pensamento dos personagens. Por isso, 

vale a  cautela sugerida por Eco (1993, p. 145): o balão, na fala, significa �discurso 

expresso�; se for imaginado, �discurso pensado�. O que leva à necessidade de uma 

definição mais abrangente. O recurso seria uma forma de representação da fala ou do 

pensamento, geralmente indicada por um signo de contorno, que procura recriar um 

solilóquio, um monólogo ou uma situação de interação conversacional. 

 Há um motivo para incluir o solilóquio e o monólogo na definição. A questão é 

levantada por Eguti (2001, p. 36). É comum ver o pensamento de um personagem  descrito 

em palavras, ou flagrá-lo falando em voz alta, tendo a si mesmo como interlocutor. O 



primeiro caso seria um monólogo, não compartilhado com outras pessoas. O segundo, uma 

situação de solilóquio. As figuras 1 e 2 representam os dois casos, respectivamente. 

 

             Figura 7.1 � Grump           Figura 7.2 � Grump 

    

 Barbieri (1998, p. 220) não faz essa distinção. Para ele, há somente monólogos, uma 

herança da linguagem do teatro. Seriam muito comuns nas histórias de super-heróis. Sobre 

o assunto, concordamos com Eguti. Pensar algo é bem diferente de ficar falando sozinho 

em voz alta. Outro aspecto que justifica a distinção é que um é representado com balões de 

pensamento (monólogo, como visto no capítulo 5), o outro, com balões de fala (solilóquio).   

Os balões talvez sejam o recurso que mais identifica os quadrinhos como 

linguagem. No entender de Fresnault-Deruelle (1972, p. 40), são eles que dão originalidade 

e ajudam a tornar as histórias em quadrinhos um gênero específico. A técnica foi 

popularizada dentro desse ambiente (os quadrinhos), mas não criado por ele. Os maias 

teriam feito experimentos de colocar a ponta do que parecia ser um colchete na direção da 

boca do ser representado (conforme Franco, 2004, p. 48). Cirne (1975, p. 72) lembra que os 

balões já eram vistos em uma representação da adoração de Cristo em 1230.  Outra 

imagem, �Le bois de protat�, de 1370, também utilizava o recurso. Acevedo (1990, p. 98) 

cita um mecanismo semelhante ao dos balões utilizado em filacteras, frases usadas para 

atribuir fala às pessoas representadas em pinturas cristãs, como �A primeira nova crônica e 

bom governo�,  de Felipe Guamán Poma de Ayala (feita entre 1587 e 1615). Teria havido 

outras experiências nas imagens utilizadas pela imprensa nos séculos seguintes. Em todos 

os casos, ocorriam ensaios de tentativas de reprodução da fala. No fim do século 19, 

ganhou força a idéia de algo apontando na direção da pessoa desenhada. O recurso foi 

utilizado timidamente no personagem Yellow Kid, nos Estados Unidos. Depois, evoluiu e 



passou a ser usado nas demais histórias que surgiam, como Katzenjammer Kids (Os 

sobrinhos do capitão) e Little Nemo in Slumberland. Estabilizou-se no formato do que hoje 

entendemos por balão. 

A técnica passou a indicar, inicialmente, o trecho de fala em discurso direto. 

Tornou-se a maneira visual de o personagem se apresentar em primeira pessoa, uma 

adaptação do conteúdo indicado por travessões e aspas nos textos literários e jornalísticos. 

Com os anos, ganhou novos contornos e formatos, indicando também o pensamento.  

 O balão, para Acevedo (1990, p. 101), possui dois elementos: o continente (corpo e 

rabicho) e o conteúdo (linguagem escrita ou imagem). O continente pode adquirir diversos 

formatos, cada um com uma carga semântica e expressiva diferente. Assim como ocorre 

com a linha demarcatória do quadrinho, há um modelo mais neutro, que serve de referência 

para os demais casos. É o que se convencionou chamar de balão de fala ou balão-fala. É o 

formado por um contorno preto, reto ou curvilíneo.  

 Tudo o que fugir ao balão de fala adquire um sentido diferente e particular. O balão 

continua indicando a fala ou pensamento do personagem, mas ganha outra conotação e 

expressividade. O efeito é obtido por meio de variações do signo de contorno, que formam 

um código de sentido próprio na linguagem dos quadrinhos. As linhas tracejadas sugerem 

voz baixa ou sussuro. A forma de nuvem revela o pensamento ou imaginação da figura 

representada. O sentido dos traços em zigue-zague varia conforme o contexto situacional. 

Podem indicar voz alta, gritos, sons eletrônicos. Cagnin (1975, p. 121-124) indica alguns 

nomes para as diferentes formas de balão: 

 

 

 

balão-fala - o mais comum e o expressivamente mais 

neutro; possui contorno com traçado contínuo, reto ou 

curvilíneo; também é conhecido como balão de fala 

                      

 

     Figura 7.3 � Cebolinha 

           



 

 

balão-pensamento - contorno ondulado e apêndice formado 

por bolhas; possui o formato de uma nuvem; indica 

pensamento 

 

               Figura 7.4 - Hugo  

 

 

balão-cochicho - linha pontilhada, possui indicação de tom 

de voz baixo 

 

              Figura 7.5 � Os Gatos 

 

  

 

balão-berro - extremidades para fora, como uma explosão 

(segundo Cagnin, p. 122); sugere tom de voz alto 

 

                                   Figura 7.6 - Cebolinha 

 

 

 

balão-trêmulo - linhas tortas; sugere medo ou voz 

tenebrosa 

                              Fig. 7.7 � Piratas do Tietê

        

    

balão-de-linhas-quebradas - para indicar fala vinda de 

aparelhos eletrônicos; Eguti (2001, p. 83) opta pelo termo  

balão-faíscas elétricas 

             Figura 7.8 � Hugo 



 

 

 

balão-vibrado - indica voz tremida 

 

 

        

             Figura 7.9 � Mafalda 

 

      

 

 

balão-glacial - desprezo por alguém ou choro; glacial 

porque parece gelo derretendo 

 

     Figura 7.10 - Mafalda 

    

 

  

   

balão-uníssono - reúne a fala de diferentes personagens 

 

 

          Figura 7.11 � Luluzinha 

 

 

balão-zero ou ausência de balão - é quando não há o 

contorno do balão; é indicado com o apêndice ou sem ele; 

o termo �balão-zero� é de Fresnault-Deruelle (1972, p. 

34) e mencionado também por Eguti (2001, p. 84) 

            Figura 7.12 � Rango 

 

   



 

 

 

balões-duplos � indica, em princípio, dois momentos de 

fala  

 

             Fig. 7.13 � Os Gatos  

  

Há a necessidade de rever o conceito de balão-duplo. Ele implica que haja 

dois momentos de fala, e apenas dois. Na prática, nem sempre é assim. Há situações 

em que ocorrem três, quatro, até mais seqüências de fala do mesmo personagem, 

como mostra a figura 68. Por isso, propomos uma alteração no termo, de modo a 

abarcar também balões com múltiplos momentos de manifestação verbal da figura 

representada. Sugerimos o termo balão-composto, nome que usaremos daqui por 

diante. 

             Figura 7.14 � Os Gatos 

 

 

 

 

balões-intercalados - durante a leitura do balão-duplo, pode 

haver fala de um interlocutor 

 

 

 

    

                Fig. 7.15 � Os Defensores  



 

 

 

 

balão-mudo - não contém fala. Em geral, aparece com um 

sinal lingüístico 

 

 

 

               Figura 7.16 - Mafalda

   

Eguti (2001, p. 79) acrescenta outros três tipos de balão: 

 

 

 

balão-sonho -  mostra em imagens o conteúdo do sonho 

do personagem 

 

           Figura 7.17 � Mafalda 

 

 

balão de apêndice cortado - é usado para indicar a voz de 

um emissor que não aparece no quadrinho (veremos este 

caso mais detalhadamente ao observarmos as 

características do apêndice) 

            Figura 7.18 � Hugo 

 

    

 

 

 

 



 

 

 

balões-especiais - ocorrem quando assumem a forma de 

uma figura e conotam o sentido visualmente representado  

 

            Figura 7.19 - Mafalda  

 

Robert Benayoun, em Le ballon dans la bande dessinée,  (apud CIRNE, 1975, p. 33; 

CIRNE, 1970, p. 17; CAGNIN, 1975, p. 133; EGUTI, 2001, p. 79) elenca 72 formas 

distintas de balão. O número possivelmente está defasado. À época do levantamento, não 

havia a  presença do computador. As histórias em quadrinhos, hoje, contam com os 

inesgotáveis recursos da informática para serem produzidas. Isso permite, por exemplo, a 

criação de balões personalizados para cada personagem. Um caso, apenas para ilustrar. A 

figura 7.20 mostra a personagem Kitty Pride, integrante do grupo de super-heróis X-Men, 

relembrando um momento específico de sua vida. O recurso encontrado para ilustrar a cena 

foi desenhar a heroína vendo a cena do passado. O monólogo da lembrança foi feito com 

um balão transparente, de modo a indicar para o leitor o que é presente e o que não é. 

 

       Figura 6.20 � Surpreendentes X-Men 

 

É bem possível que um novo levantamento nunca estabeleça, com cem por cento de 

certeza, quantos balões realmente existem. O que é importante fixar, no entanto, como 

lembram Cirne (1970, p. 16-17) e Fresnault-Deruelle (1972, p. 31-34), é que o balão é uma 

fonte riquíssima de recursos, inclusive de metalinguagem. O aspecto de metalinguagem é 



de particular interesse para a análise de tiras cômicas. É muito usado como recurso de 

humor. 

    Figura 7.21 � Cebolinha 

 

Seguindo o modelo de Acevedo, o continente do balão possui ainda um rabicho, 

termo usado também por Vergueiro (2006, p. 57), Santos (2002, p. 24) e Eguti (2001, p. 

78). Os dois elementos estão umbilicalmente associados. Trata-se de uma extensão do 

balão, que se projeta na direção do personagem. Seria o �indicador que parte do balão para 

o emissor�, segundo Eisner �cujo tradutor da obra do autor norte-americano preferiu o 

nome �rabinho� (1989, p. 154). Para Cagnin (1975, p.120-121; 129) é a forma de os 

quadrinhos representarem o discurso direto. O recurso inibe �mas não impede- a utilização 

de verbos dicendi, travessões ou aspas, próprios de textos narrativos. Cagnin prefere o 

termo apêndice. O mesmo faz Fresnault-Deruelle (1972, p. 35). É o nome a que daremos 

preferência a partir de agora. 

O modelo tradicional é haver um apêndice, indicando o autor da fala (como visto 

nos exemplos anteriores). Um balão pode, entretanto, ter mais de um apêndice. É o caso 

dos balões-uníssono, já mencionados (figura 7.11), em que a fala é pronunciada 

simultaneamente por mais de uma pessoa, em coro. O personagem não precisa 

necessariamente estar presente na vinheta. A existência dele pode ficar implícita no 

contexto da leitura. Pode ser representado com balões de apêndice cortado (caso da figura 

7.24) ou com balões de fala, como mostra a figura 7.22. O apêndice vai em direção a uma 

janela. Infere-se que o personagem, o �dono da voz�, está dentro do apartamento e que lá é 

o local da conversa.  

  

 

 



                  Figura 7.22 � Adam Strange 

 

É raro encontrar um balão sem apêndice. O recurso foi usado no desfecho da 

minissérie norte-americana �Crise de Identidade�. O personagem Ralph Dibny, identidade 

do Homem Elástico, teve a mulher assassinada. Um colega recomenda a ele que converse 

em voz com a esposa, mesmo morta. Seria uma forma de superar a perda. A figura 7.23 

mostra Dibny deitado na cama, �falando� com ela. No último quadrinho, com as luzes do 

quarto apagadas, o balão reproduz os dizeres �boa noite�. O autor da história, Brad Meltzer, 

pediu que fosse retirado o apêndice daquele balão. Queria criar no leitor a impressão de 

ambigüidade. Quem teria falado aquilo? O Homem Elástico ou a esposa assassinada? 

        Figura 7.23 � Crise de identidade 



Fresnault-Deruelle (1972, p. 35) defende que os apêndices fazem a intermediação 

entre as partes verbal e visual, ou, em outras palavras, entre o balão e o personagem. 

Haveria dois tipos: o ordinário, que representa a fala, e o em forma de bolha, que indica o 

pensamento. Essa divisão não aborda, assim como os demais autores, o aspecto expressivo 

do apêndice. Tal qual o signo de contorno do balão, o traçado do apêndice pode mudar e 

adquirir sentidos contextualmente distintos, principalmente no tocante à representação da 

fala. O apêndice pode acompanhar o contorno do balão ou apresentar uma caracterização 

própria. 

O caso da figura 80 é da mesma página de onde foi extraído o exemplo da figura 78. 

A direção do apêndice sugere que o personagem está falando dentro do prédio. Essa 

interpretação é reforçada no  fim do apêndice. Ao invés de ser pontiagudo ou cortado, tem 

um formato parecido com o de uma estrela. A estratégia visual indica que a parede do 

prédio barrou a passagem do apêndice. É como um jato d´água: quando atinge o chão, 

espalha-se. O mesmo raciocínio valeria para este exemplo. 

                 Figura 7.24 � Adam Strange 

 

Há outras situações em que o elemento expressivo é o apêndice, e não o balão. 

Nesta seqüência de �Incal�, obra desenhada pelo francês Moebius, o apêndice em forma 

toda quebrada é o indicador de que a voz sai de um aparelho eletrônico, uma espécie de 



televisor futurista. O contorno do balão, apesar de tradicional, acompanha o sentido 

sugerido no apêndice. 

          Figura 7.25 - Incal 

 

Algo parecido ocorre nestes cartuns do brasileiro Ziraldo (figuras 7.26 e 7.83). Não 

há o contorno dos balões, apenas indicações de fala e de pensamento (caso do balão-zero). 

O que indica que o conteúdo verbal é dito por meio de um telefone, ou falado por um 

homem, ou que se trata de um pensamento é o formato do apêndice.  

     

    Figura 7.26 � Ziraldo               Figura 7.27 � Ziraldo 

  

O apêndice pode ainda adquirir outros formatos: uma seta (figura 7.28), corações 

(figura 7.29), mão (figura 7.30): 

 

 

 



    Figura 7.28 � Piratas do Tietê 

 

   Figura 7.29 � Zé Carioca  Figura 7.30 � Pato Donald 

 

O exemplo da figura 85 mostra a forma de um apêndice, mas ele não sai de um 

balão. Está ligado a uma figura com formato retangular, o que a distingue dos vários casos 

de balão vistos até aqui. É o que Acevedo (1990, p. 125) convencionou chamar de letreiro: 

�é uma convenção própria da história em quadrinhos que serve para incluir na vinheta o 

discurso do narrador ou �voz externa��. Vergueiro (2006, p. 62) se refere ao termo como 

legenda (termo adotado também neste estudo). Para o pesquisador, aparece no canto 

superior do quadrinho, antes da fala dos personagens, para representar �a voz do narrador 

onisciente�. Eguti (2001, p. 86) tem leitura semelhante: a legenda seria a narração de 

alguém externo à ação, em que o �narrador é onisciente e os verbos apresentam-se em 

terceira pessoa�. Cagnin (1975, p. 134), que também adota a terminologia legenda, vê o 

recurso normalmente no extremo superior da vinheta, pois é onde se dá o início da leitura. 

Afirma, no entanto, que pode ocupar uma faixa num quadrinho ou até mesmo a vinheta 

inteira. Já há exemplos que mostram que ela pode vir em outros pontos, inclusive na parte 

inferior (figura 88, mais à frente). 

Defendemos que não é apenas o narrador onisciente que tem direito ao uso da 

legenda. O narrador-personagem também pode se apropriar do recurso. É comum em 

algumas histórias o aparecimento do rosto do personagem, de modo a identificá-lo como o 

narrador daquele trecho (figura 7.31), geralmente fazendo menção a um fato no passado. A 



cor da legenda também pode identificar quem fala. Nas histórias da revista Super-

Homem/Batman, que começou a ser publicada no Brasil em 2005, os dois heróis são os 

protagonistas e alternam o papel de narrador. O escritor Jeph Loeb viu na cor o recurso que 

precisava para destacar quando o conteúdo da legenda é de um e quando é de outro. A 

legenda de Super-Homem é representada com a cor amarela. Para Batman, a opção foi a 

cor azul escura. As duas cores compõem parte dos uniformes dos dois personagens. 

Figura 7.31 � Os Novos Titãs             Figura 7.32 � Superman/Batman 

 

A legenda permite ainda a utilização do discurso indireto, embora não seja muito 

comum nos quadrinhos. Foi assim que Hal Foster construiu toda a história da série 

�Príncipe Valente� (figura 7.33): 

              Figura 7.33 � Príncipe Valente 



Santos (2002, p. 25) vê a possibilidade de uma outra forma, semelhante à legenda. 

Seria o recordatório. Inicialmente, sintetizava a ação apresentada na tira do dia anterior. 

Depois, adquiriu outras funções, como indicar informações sobre simultaneidade de 

eventos (�enquanto isso�; �e depois�). Vemos o recordatório como uma forma de legenda, 

termo que usaremos daqui por diante.  

Um recurso esquecido na literatura sobre o assunto é a nota de rodapé. A exemplo 

da legenda, ela pode indicar a voz do narrador. Mas também pode se confundir com outras 

vozes. Na figura 7.34, a frase �homenagem a Christopher Reeve, o verdadeiro Super-

Homem� (referência ao ator que interpretou o super-herói no cinema) pode ser tanto do 

narrador como também do autor da tira, Marcio Baraldi. 

 

                       Figura 7.34 � Vapt Vupt 

 

Outro caso ocorre muito nas revistas de super-heróis. As tramas parecem novelas 

que duram décadas: nunca terminam e há sempre algum elemento do passado ou vilão que 

ressurge na vida dos protagonistas. O editor da história usa a nota de rodapé para relembrar 

o leitor sobre o que está ocorrendo. A voz, nesse caso, é a do editor. Um dos responsáveis 

pela elaboração das revistas de heróis da editora Panini, Fernando Lopes, costuma brincar 

com isso. Assina as notas com um verbo no gerúndio no lugar de seu nome: �explicando 

Lopes, �relembrando Lopes� e assim por diante. 

Resumindo o modelo de Acevedo, antes de continuar a discussão: o balão seria 

formado por um continente, composto pelo próprio balão e pelo apêndice. Vimos que 

ambos estão relacionados e adquirem expressividades diferentes, conforme o signo de 

contorno utilizado. O outro elemento constituinte do balão seria o conteúdo, representado 

por elementos verbais e visuais. É o que veremos a partir de agora. 

 



 

7.2 - A caracterização da fala e do som nos quadrinhos 

 

    Figura 7.35 � Ozzy 

 

A história acima mostra a palavra �mãe� escrita de diferentes maneiras. No segundo 

quadrinho (no primeiro aparece o nome do personagem, Ozzy), o tipo da letra é de forma. 

Sugere ao leitor que o garoto esteja apenas procurando pela mãe. Nas demais vinhetas, o 

mesmo termo aparece com o tipo da letra em negrito. O tamanho aumenta do terceiro para 

o quinto quadrinho, indicando aumento no volume da voz. Ainda no quinto quadrinho, há 

uma distorção nas letras, perdendo a linearidade da escrita tradicional. O balão-berro 

reforça que o grito do personageme dá a ele um tom mais emocional, recurso semelhante ao 

usado na vinheta seguinte.  

Percebe-se no exemplo que o tipo de letra adquire expressividades diferentes no 

contexto inferido pelo texto. O assunto foi discutido no capítulo 2. A palavra, ao mesmo 

tempo que representa o som ou um conjunto de sons, pode adquirir outros significantes. 

Ocorre uma hibridização de signos verbais e visuais (icônicos, plásticos ou de contorno). 

Isso fica muito claro nos quadrinhos e é um recurso fartamente utilizado.  

Acevedo  (1990, p. 110) defende que a letra de forma é a mais utilizada, o que, de 

fato, é o que ocorre. Ela indica uma expressividade �neutra�, uma espécie de grau zero, do 

qual outros irão derivar. Qualquer corpo de letra que fuja disso obtém resultado 

expressivamente diferente (como ocorre com o contorno dos quadrinhos e dos balões). É o 



que Cagnin (1975, p. 130) chama de �função figurativa do elemento lingüístico�. A letra 

passa a agregar outro sentido, variando conforme o contexto da história.  

  Há diversos exemplos a serem trabalhados. Letras com um tamanho menor indicam 

fala sussurada ou em tonalidade mais baixa (terceiro quadrinho da figura 7.36). O negrito, 

por outro lado, pode sugerir tom de voz mais alto ou uma fala mais emocional, como visto 

no exemplo anterior. Mas não só isso. Como lembra Eguti (2001, p. 90), o traço mais 

grosso serve também para dar destaque a determinado termo ou expressão, não 

necessariamente indicando volume de voz mais elevado. Indica apenas uma ênfase que o 

autor da história quis dar a determinada palavra (figura 7.37). O mesmo efeito pode ser 

obtido com a mudança de cor na escrita da palavra (figura 7.39) ou com um traço, 

sublinhando o termo (figura 7.38). 

  

     Figura 7.36 � Piratas do Tietê 

 

Figura 7.37 � Roko-Loko         Figura 7.38 � Hugo           Figura 7.39 � Ócios do ofício   

 

 O formato da letra também pode ser usado para representar aspectos da 

personalidade do personagem ou nacionalidade do personagem. Os recursos de informática 

permitem um leque vasto de  caracteres a serem utilizados, cada um indicando um elemento 

expressivo diferente, evidenciado pelo contexto da história (figuras 7.40 e 7.41). 

 



 

Figura 7.40 � O Poderoso Thor                         Figura 7.41 � Tom Strong     

 

O tipo da letra pode indicar não apenas aspectos de fala mas também de escrita. O 

exemplo a seguir mostra o garoto Calvin lendo uma folha, possivelmente uma prova. A 

questão �Qual a importância do Canal do Panamá?� aparece com um corpo de letra. A 

resposta feita pelo menino, em outro. No último quadrinho, a fala de Calvin é representada 

pelo formato de letra expressivamente mais �neutro�. 

 

     Figura 7.42 � Calvin e Haroldo 

 

 O efeito expressivo não depende necessariamente da mudança do corpo da letra 

(embora seja o recurso mais comum). Neste exemplo, parte das palavras foi escrita sem 

espaço entre elas. O recurso é para indicar ao leitor que o personagem fala de forma rápida, 

ligando quase sem pausa uma palavra a outra. O mecanismo é uma das formas de 

caracterização da figura de amarelo, o vilão Zoom, dotado de supervelocidade. Pelo mesmo 

motivo, algumas letras aparecem duplicadas, sugerindo prolongamento do fonema. 



 

 

 

                Figura 7.43 - Flash 

 

Como se vê, o conteúdo dos balões ajuda os autores a trabalharem as características 

de personalidade dos personagens. A escolha do vocabulário é um dos principais recursos. 

O léxico, ao contrário da estrutura sintática, está muito mais sujeito a alterações. Ou, como 

diz Preti (1998, p. 119), é "o reflexo mais perfeito das mudanças sociais". Há poucos 

estudos sobre a representação da oralidade nas histórias em quadrinhos. Os poucos que 

existem ganham ares de pioneiros. Preti (1973) procurou mostrar como ocorre a 

representação dos níveis de fala nos quadrinhos. Analisou 37 edições da revista "Mônica", 

de Mauricio de Sousa. Constatou que há diferentes níveis, embora poucos, usados muitas 

vezes pelos mesmos personagens em situações distintas. A caracterização da fala, de modo 

geral, variava do formal ao informal. Os casos mais relevantes eram da personagem "Tina", 

na época ligada ao movimento hippie. Ela usava gírias como "bicho", "careta", "meu", 

"inserido".  

Apesar de identificar níveis de fala distintos, o lingüista conclui que, naquela época 

(primeira metade dos anos 1970), predominava o formal, próximo à variante culta. 

Segundo Preti,  

os códigos morais pelos quais se pauta a atividade das editoras, os quais, 

atuando no sentido de transformar as revistas em quadrinhos em 

instrumento de educação coletiva, transferem essa intenção também para 

o plano da língua, preservando com zelo a ortografia oficial e nivelando a 

fala das personagens pela norma culta, o que impede, freqüentemente, 

qualquer identificação mais precisa dos níveis sociolingüisticos. 

(PRETI, 1973: 36)   



Em termos expressivos, o resultado criava uma antítese. A imagem mostrava Mônica 

e os colegas representados como crianças, mas a caracterização da fala, bem como a 

utilização do léxico, eram própria de um adulto. 

Embora encontrasse poucos registros de níveis de fala no corpus trabalhado, ele 

defende que as histórias em quadrinhos podem ser um promissor campo de pesquisas dos 

níveis de fala. Não só os quadrinhos mas também a mídia como um todo. Num outro artigo, 

publicado anos depois, Preti  (2003: 13-14) afirma que os meios de comunicação de massa 

são uma rica fonte de pesquisas da fala espontânea. Haveria, por parte dos escritores, a 

tentativa de representar a fala dos personagens nos diálogos da maneira mais realista 

possível. Preti lembra no artigo situações do teatro, das telenovelas e de obras 

cinematográficas. Curiosamente, não inclui as histórias em quadrinhos, tema do estudo 

pioneiro de 1973. Não voltou mais ao assunto. 

Ao menos dois outros artigos abordaram, décadas depois, o tema trabalhado por 

Preti. Lauand (2006) comparou as diferentes traduções da história �Tio Patinhas e os Índios 

Nanicós�, publicada pela Editora Abril em cinco momentos distintos: 1958, 1967, 1982, 

1988, 2004. O pesquisador analisou as falas dos balões e constatou sensíveis mudanças 

entre uma edição e outra. Há tendência de eliminação de pronomes átonos (�Diga-lhes�, em 

1958 e 1967; �Diga a eles�, em 2004), do uso de locuções verbais (�Terão de respeitar o 

direito de propriedade�, em 1958 e 1967; �Vão ter de respeitar o direito de propriedade�, a 

partir de 1982), de mudança lexical (�Após o cachimbo dos nanicós, este ar parece 

ambrosia�, em 1958; �Após o cachimbo dos nanicós, este ar parece perfume�, em 2004; 

�Rapaz! Milhões de lagos�, em todas as edições, exceto a de 2004; �Vejam! Milhões de 

lagos�, em 2004). Lauand defende que as mudanças de tradução na história de Tio Patinhas 

tenham sido um reflexo das transformações do �português realmente falado no Brasil de 

hoje� (op. cit., p. 23). 

Ramos (no prelo) fez estudo semelhante ao de Lauand. A pesquisa comparou 

diferentes traduções de uma mesma história do Homem-Aranha, publicada em três 

momentos distintos por três editoras diferentes: EBAL, em 1971; Bloch, em 1976; Abril, 

em 1997. O enfoque se restringiu ao uso de vocabulário gírio nas traduções do inglês para o 

português. Ramos concluiu que: 1) houve um aumento significativo no número de gírias 

(18 na EBAL, 25 na Bloch, 34 na Abril); 2) algumas das gírias presentes nos quadrinhos 



antecediam registros dicionarizados, o que sugere que os balões procuravam reproduzir  

termos orais comuns à época histórica; 3) incorporar gírias à fala dos personagens 

acompanhava a tendência de outros meios de comunicação de massa, como o teatro, o 

cinema e a televisão; 4) há atualmente a tendência de representar diferentes níveis de fala 

por meio do vocabulário gírio, cenário diferente do visto na primeira tradução da história, 

em 1971, e também do que analisou Preti com a personagem Mônica. 

 Lauand e Ramos, por caminhos diferentes, fazem estudos muito próximos. Mas não 

deixam de ser uma atualização do trabalho iniciado por Preti décadas antes, embora com 

corpora diferente, que permite uma abordagem diacrônica.  

Após Preti, o estudo que vai acrescentar elementos novos à análise da língua oral 

nos quadrinhos é o de Eguti (2001), autora já citada ao longo deste capítulo. Ela não se 

restringiu ao tema lexical. Abordou como as histórias representavam os vários aspectos da 

oralidade. Ela constatou que os quadrinhos simulam a estrutura de uma conversação 

natural. Os balões representariam os turnos conversacionais. A alternância entre balões 

indicaria troca de falante. A quantidade de palavras sugere se o turno é simétrico (figura 

7.44) ou assimétrico (figura 7.45). Estratégias próprias à língua oral, como o assalto de 

turno, também seriam ocorreriam. A figura 46 mostra um diálogo entre o personagem Hugo 

e seu advogado. Hugo tenta falar, mas é impedido. O recurso do assalto de turno é indicado, 

neste caso, com o auxílio de reticências, que evidencia a interrupção da frase. 

 

    Figura 7.44 � Gatão de Meia Idade 

 

 

 

 

 



            Figura 7.45 � Gatão de Meia Idade 

             Figura 7.46 � Hugo 

 

Dentro dos turnos, haveria uma série de recursos gráficos usada para representar 

outros elementos da conversação. As reticências mostram pausas e hesitações. O balão-

duplo poderia sugerir que houve um ligeiro silêncio entre uma seqüência de fala e outra. As 

repetições de sílabas ou palavras indicam engasgos, estratégia para reformulação (figura 

7.47) ou reforço para intensificar alguma emoção (figura 7.48). Ao contrário do que ocorre 

na língua falada, um caso muito visto nos quadrinhos é o da repetição da consoante, recurso 

usado para representar gaguejamento, sugerindo surpresa ou incompreensão (figura 7.49). 

 

   Figura 7.47 � Overman             Figura 7.48 � Overman           Fig. 7.49 � Mafalda 

 

O uso de hífen para separar as síbalas pode adquirir outro valor nos quadrinhos. 

Sugere que o personagem falou de maneira silabada (figura 7.50). O silêncio (pausa, 



hesitação) é representado de diferentes maneiras. Três se destacam: ausência de balões, 

balões sem fala (figura 7.51) ou com reticências (figura 7.52), que indica, em geral, pausa 

(o contexto é que determina o real sentido conotado).  

 

Figura 7.50 - Mafalda      Figura 7.51 � Magias e Barbaridades                             Fig. 7.52 - Mafalda 

        

Eguti identificou também a presença de marcadores conversacionais, como ilustram 

os casos a seguir (�é... bom... hã...�;  �é que...�): 

 

Figura 7.53 � Nós Já Fomos a Liga da Justiça          Figura7. 54 - Hugo  

 

Eguti não aborda o �tópico� em seu estudo, mas é possível que também seja 

representado na conversação entre os personagens. Histórias maiores teriam mais tópicos, 

supertópicos e subtópicos. Narrativas menores, como as tiras cômicas, apresentariam uma 

estrutura tópica mais sintética. Na tira a seguir, de Mafalda, pode-se perceber a presença do 



tópico �brincar de governo�. As crianças simulam o governo não fazendo nada, paradas 

ante uma mesa. Infere-se que os governantes também teriam atitude semelhante, desfecho 

inesperado que provoca o efeito de humor.  

 

   Figura 7.55 - Mafalda 

 

Há outras maneiras de representar a fala, mas sem o uso de palavras que vigoram na 

ortografia de língua portuguesa. Um dos recursos  é por meio de termos que sintetizam 

momentos da conversação. Dois são muitos comuns. �Blá-blá�, dentro de balões, indica 

que a pessoa está falando, às vezes até em excesso. Outro é �bzzz, bzzz�, que sugere fala ao 

pé do ouvido, algo como um segredo ou informação que só o interlocutor pode ter 

conhecimento. Os dois termos, dentro dos balões, fazem as vezes de um turno 

conversacional. 

 

 Figura 7.56 � Mônica     Figura 7.57 � Luluzinha 

 

 O mesmo princípio vale para os palavrões ou discussões acaloradas entre 

personagens. Em geral, são representados por caracteres desconhecidos ou signos icônicos, 

como pregos, caveiras, estrelas e outros. Podem aparecer tanto dentro como fora dos balões 

(figura 7.58), sejam eles de fala ou de pensamento (figura 7.59): 

 



Figura 7.58 � Recruta Zero     Figura 7.59 - Mônica 

 

As risadas são representadas em geral de maneira análoga à forma como são 

emitidas verbalmente. A caracterização varia de autor para autor (figuras 7.60 a 7.63). 

Podem ser indicadas entre parênteses, embora seja bem mais raro de ocorrer (figura 7.64). 

O mesmo recurso pode ser aplicado a sentimentos dos personagens (figura 7.65): 

Figura 7.60 � Mônica    Figura 7.61 � A piada mortal Figura 7.62 � A piada mortal  

Figura 7.63 � Fradim    Figura 7.64 � Ultra             Figura 7.65 - Ultra 

 



Os quadrinhos teriam uma forma bem literal e objetiva de indicar sobreposição de 

vozes: parte de um balão aparece sobreposto a outro durante a fala do personagem. A 

estratégia, em algumas situações, pode servir para representar também assalto de turno 

(figura 7.66). O recurso permite também que haja uma sobreposição de pensamento com 

fala (figura 7.67): 

Figura 7.66 � Mafalda             Fig. 7.67 � American Flagg! 

 

Os quadrinhos também representam visualmente os elementos paralingüísticos da 

conversação. Os signos visuais permitem que o leitor observe os gestos e as expressões do 

corpo, como já comentado em capítulos anteriores. Sempre se imaginou que os quadrinhos 

simulavam a fala. O trabalho de Eguti mostrou que a premissa não só era verdadeira como 

também incorporava vários elementos que passavam despercebidos por muitos dos 

pesquisadores do assunto. 

 

7.3 - O uso expressivo das onomatopéias 

 

Arf arf bang crack blam buzz cai spot ciaf clamp splash crackle crunch 

gosh grunt honk honk cai meow mumble pant plop pwutt roaaar dring 

rumble blomp sbam buizz scranquete slam puff slurp smack sob gulp 

spranck blomp squit swoom bum thump plack clang tomp smash trac 

uaaaagh vrooom giddap yuk spliff augh zing slap zoom zzzzzz sniff... 

(Eco, 2005, p. 237) 



O trecho anterior é do romance �A misteriosa chama da rainha Loana�, escrito por 

Umberto Eco. O protagonista, um senhor de meia-idade chamado Yambo, perde a memória 

e encontra nos livros e leituras de infância uma forma de reativar as recordações. Os 

quadrinhos italianos das décadas de 30 e 40 são ótimas fontes. O contato com eles reavivou 

lembranças da linguagem dos quadrinhos, descritas por Eco por meio de uma profusão de 

onomatopéias. 

Eco brinca com a diversidade de possibilidades de uso das onomatopéias. Um 

levantamento tomando como base 40 revistas em quadrinhos constatou 163 onomatopéias 

diferentes. O estudo foi publicado na Revista de Cultura Vozes de julho de 1969. Cirne fez 

um levantamento das de maior incidência (CIRNE, 1970, p. 21): foram BAM (9,9%) e 

CRASH/CRACK (4,2%). De 1969 até hoje, os recursos dos quadrinhos evoluíram muito. É 

certo que surgiram outras formas de onomatopéia. Também é certo que a incidência delas 

irá variar de autor para autor e de história para história.  

As possibilidades de onomatopéias, como se vê, são vastas. E tem crescido ainda 

mais. Segundo Vergueiro (2006., p. 63), o número aumentou �consideravelmente� nas 

últimas décadas. O autor também menciona o caso dos mangás, em que é nítido o uso de 

onomatopéias. 

Não há uma regra para o uso e a criação delas. O limite, como vimos repetindo, é a 

criatividade de cada artista. McCloud (2005, p. 129) vê, no entanto, um processo de fixação 

dos símbolos usados nos quadrinhos, entre eles as onomatopéias. Quando determinado 

recurso é utilizado repetidas vezes, é incorporado à linguagem. �Bam�, por exemplo, indica 

que houve o som de um tiro. De tão usado, o termo é automaticamente associado à situação 

sonora que representa. 

Talvez seja de Cirne (1970, p. 20) a mais sintética explicação do que são as 

onomatopéias nos quadrinhos: �O ruído, nos quadrinhos, mais do que sonoro, é visual�. 

Ou, numa comparação com o cinema (op. cit., p. 23): �uma boa onomatopéia (...) está para 

os quadrinhos assim como um ruído (bem utilizado) está para o cinema�. 

Outros pesquisadores usam palavras diferentes para definir a onomatopéia, mas, em 

essência, são conceituações semelhantes. Segundo Acevedo (p. 130), é �a imitação do ruído 

de algo, através de um vocábulo�. Para Vergueiro (2005, p. 62), �são signos convencionais 

que representam ou imitam um som por meio de caracteres alfabéticos�. Silva (1976, p. 96) 



simplifica: é �a maneira de representar graficamente os milhões de ruídos existentes�.  Eco 

(1993, p. 145) acrescenta que ocorre também uma ampliação do conceito de ruído. As 

onomatopéias se associam ao local de onde provém o som. Algumas são importadas dos 

Estados Unidos, como destacam (Acevedo, p. 132) e o próprio Eco (op. cit., p. 145): �to 

click�, estalar, gerou CLICK; �to crash�, espatifar-se, virou CRASH, �to splash�, salpicar 

na água, tornou-se SPLASH. Para Eco (op. cit.), a transposição da onomatopéia americana 

para outros países faz com que perca sua imediata conexão com o significado original 

norte-americano. 

 Vergueiro (2006, p. 62) defende que não é regra o uso de onomatopéias 

estadunidenses: �Elas variam de país a país, na medida em que diferentes culturas 

representam os sons de acordo com o idioma utilizado para sua comunicação.� O autor usa 

como exemplo a representação do canto de um galo. No francês, seria ki-ki-ri-ki-ki. No 

português, co-co-có-ri-có. Embora haja a necessidade de um estudo mais profundo, parece 

haver tendência no Brasil de mescla de onomatopéias americanas com outras, 

aportuguesadas. 

Silva (1976,  p. 97) lembra que as onomatopéias são sempre uma aproximação do 

som, e nunca uma reprodução exata. Um caso específico reforça esse raciocínio: é o do uso 

de um termo que rotula a situação indicada pelo som. A figura 7.67 mostra a cena em que 

um personagem dá um soco em outro. Ao invés de utilizar algo como �pof�, �paf� ou 

�tum�, o autor do quadrinho, Caco Galhardo, escreveu �SOCO!�, termo que sintetiza 

aquele momento. A palavra, ao mesmo tempo, não deixa de ter função de onomatopéia. 

Algo parecido é feita na figura 7.68, em que o som alto de gases é resumido na palavra 

�pumzão�. 

   

Figura 7.67 � Pescoçudos          Figura 7.68 � Seis mãos bobas 

 



As onomatopéias podem estar dentro ou fora dos balões (EGUTI, 2001, p. 45-46). 

Nas duas situações, o aspecto visual da letra utilizada pode indicar expressividades 

diferentes no contexto da história. Como lembra McCloud (2005, p. 134), há um �esforço 

contínuo para capturar a essência do som�. E a letra ajuda nesse processo de representação. 

Sua cor, tamanho, formato e até prolongamento (como lembra EGUTI, 2001, p. 46) 

adquirem diferentes relações expressivas dentro do contexto em que é produzida. 

Podem ocorrer casos em que a onomatopéia tenha dupla função: representa o som 

ao mesmo tempo em que sugere movimento, atuando como linha cinética. O recurso 

aparece muito nas histórias do personagem �American Flagg!�, criadas por Howard 

Chaycrin nos anos 1980. Era uma época em que os autores de quadrinhos norte-americanos 

(caso de Chaycrin) buscavam inovações nos recursos visuais usados até então. Uma das 

novidades foi a onomatopéia indicando uma trajetória. Os exemplos a seguir indicam o 

percurso feito por um veículo, o movimento de um braço durante uma luta e a queda de um 

corpo, respectivamente. No caso da queda, o signo plástico é importante para a 

compreensão da cena. A cor da onomatopéia muda do início ao fim da queda. Passa de 

amarela a vermelha, que indica sangue e morte.  

  Figuras 7.69, 7.70 e 7.71 � American Flagg!! 

 



 A mesma revista �American Flagg!� traz um outro exemplo de uso diferenciado da 

onomatopéia. O termo �BLAM� aparece escrito várias vezes, de forma vertical, com parte 

das letras sobrepostas. O recurso sugere um prolongamento do som. A sobreposição pode 

indicar que tenha ocorrido eco: 

                    Figura 7.68 � American Flagg! 

 

 Uma curiosidade é que as onomatopéias dos quadrinhos teriam ganhado força e 

consolidado como recurso de linguagem a reboque do cinema falado, surgido em 1927. No 

período em que os filmes eram mudos, o recurso era tímido nos quadrinhos. Para Cirne 

(1970, p. 21), a onomatopéia mais antiga encontrada por ele é de 1923, em história de �Os 

sobrinhos do Capitão�. Vêem-se OOPF e OOMP. O autor admite, no entanto, que devem 

existir casos anteriores. 

  

 7.4 - Fechando as idéias 

 

 Tantos recursos e tantas possibilidades de representação da oralidade tendem a gerar 

dispersão quando lidos de uma vez só. Acreditamos, no entanto, que os pontos principais 

tenham ficado suficientemente claros. As histórias em quadrinhos usam recursos próprios 

para representar a oralidade dentro da narrativa. Não só no uso lexical, como levanta Preti, 

mas também na aplicação de signos icônicos e plásticos, que adquirem diferentes valores 

expressivos conforme o contexto em que a história está inserida. Há estratégias próprias 

para representar a fala, a entonação, o turno conversacional (simétrico ou assimétrico), o 

tópico, sobreposição de vozes (e de pensamento), silabação, pausas.  

 O balão é um elemento central. Por mais diverso que seja seu uso, pode-se resumi-

lo de duas maneiras. Há balões de pensamento, apresentados em geral com um contorno em 

forma de fumaça ou nuvem. Os demais indicam a fala do personagem. O signo de contorno 



utilizado alteraria a carga expressiva do balão e, por conseqüência, da fala representada. A 

tendência é de produção de histórias dialogais (embora a figura do narrador apareça em 

parte delas).  

 Os sons são indicados por meio de onomatopéias, que podem ser rotuladas numa 

palavra que sintetize a ação (�soco�, por exemplo). O entorno conversacional, os chamados 

elementos para ou extralingüísticos, importantes para a compreensão de um texto dialogal, 

são visualizados, na medida em que os personagens são desenhados na história dentro da 

situação interacional. 

 A história em quadrinhos é um texto do tipo narrativo, que usa elementos de 

diferentes signos para representar a oralidade, uma de suas características constituintes.  

 É muito comum ouvir alguém dizer que quadrinhos são uma leitura fácil de ser 

feita. Não é bem assim, como se viu. Em termos sígnicos, o processo de leitura envolve 

muito mais informação do que um texto estritamente escrito. Quando a pessoa se debruça 

sobre uma história em quadrinhos, qualquer que seja ela, e passa a observá-la, salta aos 

olhos uma série de mecanismos próprios da linguagem, com diferentes cargas expressivas. 

Há uma ampla gama de recursos e de possibilidades de representação da oralidade, até 

agora pouco estudadas e percebidas lingüisticamente. 

 Resta saber, agora, quais gêneros compartilham o que temos chamado de linguagem 

dos quadrinhos. É o tema do próximo capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 8 

 

OS GÊNEROS DOS QUADRINHOS 

    Figura 8.1 � PUC-SP/2006 

 

A história acima, de Laerte, abria a prova de Língua Portuguesa e Literatura do 

vestibular de 2006 da PUC-SP (Pontifícia Universidade Católica de São Paulo). O texto, 

informava a questão, foi extraído do jornal �Folha de S.Paulo� do dia 21 de outubro de 

2006. O teste trazia o seguinte enunciado: �Segundo o dicionário Antônio Houaiss, charge 

é desenho humorístico, com ou sem legenda ou balão, geralmente veiculado pela imprensa 

e tendo por tema algum acontecimento atual, que comporta crítica e focaliza, por meio da 

caricatura, uma ou mais personagens envolvidas.� Os organizadores da prova (feita na 

forma de testes) perguntavam a quem se dirigia a crítica da charge (a história acima). A 

resposta correta seria a alternativa �e�: a crítica seria �à falha na educação das crianças que, 

longe daqueles que podem educá-las, precocemente jogam, bebem e fumam�. 

 A mesma prova da PUC-SP aferia conhecimentos gerais de outras disciplinas. Eram 

81 questões ao todo. A parte de Biologia também iniciava os testes com história em 

quadrinhos. Era do personagem Garfield, de Jim Davis, também extraída da �Folha de 

S.Paulo� (do dia 9 de setembro de 2006): 

     Figura 8.2 � PUC-SP/2006 



 

 O enunciado da questão dizia: �Na tira de quadrinhos, faz-se referência a um verme 

parasita. Sobre ele, foram feitas cinco afirmações. Assinale a única correta�. 

Coincidentemente, a resposta também era a alternativa �e�: �Ao ingerir ovos do parasita, o 

ser humano passa a ser seu hospedeiro intermediário, podendo apresentar cisticercose�. 

 Uma mesma prova, aplicada por uma mesma universidade e num mesmo dia, 

apresenta aos candidatos duas questões sobre um texto semelhante com terminologias 

completamente diferentes. Um teste chama o texto de charge, que teria como uma de suas 

carcaterísticas o uso da caricatura. A outra questão afirma ser uma tira de quadrinhos. O 

formato dos dois textos é aparentemente o mesmo. Por que, então, o uso de dois termos 

distintos para se referir a eles. Para polemizar ainda mais a discussão: a questão não 

informa, mas ambos foram publicados na mesma página do caderno de cultura do jornal 

�Folha de S.Paulo�, embora em datas distintas. O que torna, então, um uma tira de 

quadrinhos (nome sugerido no exame) e outro uma charge? 

Esse caso ilustra com propriedade a confusão que gira em torno do universo dos 

gêneros ligados às histórias em quadrinhos. O que exatamente é uma charge? E um cartum? 

Seriam o mesmo que caricatura? Os três são histórias em quadrinhos? E os quadrinhos, São 

um gênero? Ou cada um dos termos arrolados aqui constitui um gênero à parte? E as tiras? 

No que diferem de tudo o que foi arrolado até aqui? E como se chamam: tiras cômicas, 

tiras, tiras de quadrinhos, tirinhas ou tiras de jornal? E as histórias em quadrinhos em si, 

aquelas publicadas em revistas ou em formato de livros? São o quê? Como sintetiza 

Mendonça (2002, p.197), �distinguir esses gêneros é díficil, mesmo para os profissionais da 

área�. 

 Há uma zona nebulosa na região que envolve todas essas nomenclaturas. A 

dificuldade em perceber as características de cada um dos textos tem fomentado uma 

classificação indiscriminada e sem critério no uso dos termos, como visto nas questões da 

PUC-SP. Isso pode criar criando expectativas diferentes de leitura, o que pode trazer 

confusão no processo de compreensão textual.  

A proposta deste capítulo é iniciar uma discussão, de modo a criar o mínimo de 

condições teóricas para discernir o que é um texto e o que é outro. Dizemos �iniciar� 

porque temos plena ciência de que o assunto não se esgota nestas páginas. O objetivo 



central do capítulo, é importante que se lembre, é mostrar quais são as características que  

tornam uma tira cômica uma tira cômica, e não uma charge, ou uma caricatura, ou um 

cartum. Para bem conceituá-las, temos antes de entender o que as tiras não são, para que a 

confusão terminológica não ofusque a análise do corpus deste estudo.  

Outra proposta do capítulo é entender onde o conceito de história em quadrinhos se 

encaixa nesse debate. É um gênero, um hipergênero ou uma apenas uma linguagem, como 

visto no capítulo anterior? 

  

8.1 - O gênero e os quadrinhos  

 

A literatura teórica sobre os quadrinhos tende a rotular os vários formatos diferentes 

(charge, tira, cartum etc.) como gêneros. O conceito de gênero é visto de uma forma ampla, 

sem uma preocupação maior com sua definição. Acevedo (1990, p. 145), por exemplo, 

afirma que �a variedade de histórias em quadrinhos existentes é um sinal do 

desenvolvimento que o gênero alcançou�. Caberia a pergunta: qual gênero? Outra: se 

quadrinhos são um gênero, as tiras, as charges, os cartuns e as revistas em quadrinhos 

seriam o quê?   

Essa perspectiva teórica se baseia mais numa percepção empírica do que seja um ou 

outro gênero do que numa pesquisa a fundo das características de cada um.  São poucos os 

trabalhos que dão mais profundidade ao assunto. 

Um deles é o de Santos (2002). O autor vê nos gêneros uma adaptação ao gosto do 

público-leitor. Os quadrinhos seriam narrativas (que articulam elementos verbais e visuais) 

que teriam se adaptado à preferência popular de acordo com o sucesso nas vendas. Essa 

medição teria ajudado a fixar alguns dos formatos e a modificar outros. Os quadrinhos 

teriam, assim, vários gêneros próprios, que se confundiriam com as novidades surgidas ao 

longo das décadas do século 20, principalmente nos Estados Unidos. As tiras (chamadas de 

�strips�) poderiam receber vários rótulos. As kid-strips seriam aquelas que teriam crianças 

como protagonistas. Nas girl-strips, o destaque estaria nas personagens femininas. Nas 

family-strips, a preocupação estaria na descrição da vida familiar. Comic-strips seriam as 

tiras cômicas, numa acepção mais geral do uso. Os funny-animals  usariam os animais 

como seres humanos. 



As tiras de aventura contariam histórias de ação, com ou sem humor. A cada dia, 

surgiria um novo capítulo (comentaremos o caso mais à frente). Muitas dessas aventuras 

foram compiladas em revistas, configurando um novo gênero, os comic books ou revistas 

em quadrinhos. A partir do fim da década de 30, foi o gênero que mais se desenvolveu. 

Reuniu temas como terror, super-heróis e erotismo, além do tradicional humor. Os comic 

books teriam originado as chamadas graphic novels, histórias mais bem trabalhadas, 

publicadas com um maior cuidado editorial.  

Santos retornou ao tema dos gêneros em outro estudo, de 2004. As conclusões 

foram semelhantes. É possível inferir nos dois trabalhos que os gêneros dos quadrinhos 

teriam se estabilizado ao longo das décadas e que poderiam ser reunidos em uma categoria 

maior. �História em quadrinhos é um termo que congrega formas diferentes de apresentar 

as narrativas iconográficas seqüenciais: a tira de jornal, a revista e o álbum de quadrinhos, e 

cada um desses formatos possui características próprias� (2002, p. 30). Paralelamente, os 

quadrinhos teriam semelhanças - ou graus de parentesco, nas palavras do autor - com outras 

formas de narrativa visual, como a fotonovela, a charge, o cartum e a caricatura. Não 

seriam quadrinhos, mas manteriam com eles um profundo diálogo.  

 O contraponto do gênero nos quadrinhos, na visão do autor, é que funcionaria como 

uma camisa de força para a criatividade dos autores. Ao mesmo tempo em que as 

convenções ajudariam o leitor a identificar e comprar o produto, forçariam os criadores a 

desenvolver sempre uma narrativa diferente, mas com os mesmos personagens, com as 

mesmas características, no mesmo espaço físico. O desafio seria maior no caso da tiras, que 

têm veiculação diária e um formato físico mais reduzido. 

Outro estudo que procurou aprofundar o assunto foi o de Silveira (2003). A 

pesquisadora defende que as escolas ainda encontram dificuldade em trabalhar textos que 

mesclem os códigos verbal e visual. A autora propõe formas de como aplicar os dois 

códigos em aulas de Língua Portuguesa, de modo a permitir uma leitura mais crítica e 

proficiente por parte dos estudantes. Usou as histórias em quadrinhos como instrumento 

didático. Para ela, é falsa a idéia de que os quadrinhos sejam uma leitura simples, voltada 

apenas à diversão. Ler histórias em quadrinhos, ou textos que envolvam imagem, exigiria o 

que chamou de saber-olhar. A expressão sintetizaria �o ato de olhar com atenção e 

contemplação os traços do escrito e/ou elementos iconográficos de um texto, além do olhar 



para questionar� (op.cit., 2003, p. 4). Dizendo de outra forma: na prática da leitura, é 

necessário entender de forma crítica tanto os elementos verbais como os visuais, mesclando 

os dois códigos no processo de geração do sentido. 

As propostas do saber-olhar, aplicadas em estudantes de 5ª a 8ª séries de uma 

escola municipal da zona leste da cidade de São Paulo, utilizam as histórias em quadrinhos 

como ferramenta de ensino, algo bem próximo ao modelo de gênero desenvolvido por  

Schneuwly e Dolz (2004; ver capítulo 3). A autora, no entanto, bebe de outra fonte teórica: 

os primeiros textos sobre gênero elaborados por Maingueneau (2002). Silveira defende em 

seu estudo um status de gênero discursivo para as histórias em quadrinhos. Elas 

cumpririam os cinco aspectos constitutivos de um gênero, conforme visão de Maingueneau 

(ver capítulo 3): 

 

Finalidade 

reconhecida 

Os quadrinhos teriam dupla função: divertir e permitir uma melhor 

compreensão crítica das relações humanas 

Estatuto de 

parceiros legítimos 

Os parceiros teriam em comum o trato humorístico e irônico de 

questões sócio-político-culturais. �Os quadrinhos pressupõem, 

assim, um interlocutor capaz de articular tais características para 

reconstruir a(s) denúncia(s) implícita(s) feita(s) pelo produtor, sob 

uma discursividade posta por um modelo de interlocução 

caracterizado pelo lúdico; razão por que as personagens de HQ são 

adultos qualificados como crianças (com pouco desenvolvimento 

do senso crítico) ou são animais personificados (As Cobras, de 

Veríssimo)� (op. cit.: p. 77) 

Lugar e momento O lugar enunciativo seria a página de um jornal. A autora não cita 

explicitamente, mas é possível inferir que o momento seria o da 

leitura da página 

Suporte material O suporte o mesmo do lugar, ou seja, a página de um jornal. O 

suporte da oralidade estaria representado na escrita. É relevante 

registrar que Silveira reconhece que os quadrinhos possam ser 

veiculados em outros suportes, como revistas ou internet. O jornal 

foi o recorte adotado por ela na pesquisa, o que aproximaria as 



histórias selecionadas de um discurso jornalístico 

Organização textual Trata-se de um texto híbrido: reúne os códigos verbal e visual, 

responsáveis pela ironia, a ser (re)construída pelo leitor. Há 

necessidade de conhecimento prévio e de inferências. Trata-se de 

um tipo de texto em que predomina a seqüência narrativa, embora 

mescle também os tipos descritivo, conversacional-dialogal e 

argumentativo 

 

É no último item da tabela, organização textual, que Silveira se detém mais. Ela faz 

duas sutis adaptações do modelo de gênero imaginado por Maingueneau. Silveira opta por 

não seguir a definição de tipo de texto elaborada pelo lingüista francês. Para ela, o termo 

tem uma acepção equivalente às seqüências textuais de Adam. Outra adaptação: o que 

Maingueneau chama de tipo de texto, a autora dá o nome de domínio discursivo. A escolha 

desse termo indica uma aproximação com as idéias de gênero desenvolvidas por Marcuschi 

(2001), embora não tenha sido explicitado no texto. Marcuschi também usa o termo tipos 

textuais na forma defendida por ela. 

Silveira, como mostrado no quadro, dá como certo o predomínio do tipo textual 

narrativo no gênero discursivo histórias em quadrinhos. É uma idéia presente em vários 

trechos de sua pesquisa. O gênero englobaria também as tiras. 

 

Os quadrinhos têm personagens e elenco fixos, narrativa seqüencial em quadros numa 

ordem de tempo em que um fato se desenrola por meio de legendas e balões com texto pertinente à 

imagem de cada quadrinho. A história pode desenvolver-se numa tira, numa página ou em duas ou 

em várias páginas (revista ou álbum). É óbvio que para uma história ser em quadrinhos, ela 

precisa ter, no mínimo, dois quadrinhos (ou cenas). A tira diária é uma exceção, pois, às vezes, a 

história pode ser muito bem contada em 1 quadrinho (o espaço da própria tira), mas isso não a 

torna um cartum, apesar da proximidade. (SILVEIRA, 2003: p. 122).  

A autora entende que os quadrinhos seriam, além de um texto híbrido (mesclando 

verbal e visual), um tipo textual híbrido. Haveria a seqüência narrativa. Mas haveria 



também outras seqüências, em especial a conversacional-dialogal e a argumentativa. O tipo 

conversacional-dialogal englobaria as formas de reprodução da oralidade. Já o tipo 

argumentativo estaria presente durante a produção da ironia. O texto de humor teria uma 

argumentação indireta, �camuflada�, algo como um paradoxo. Quando relevada a real 

intenção, levaria ao sentido irônico. 

Silveira dá a entender que é bem tênue a linha que separa o gênero história em 

quadrinhos de outras produções como cartum, caricatura e charge (na charge haveria o 

predomínio do tipo argumentativo, na medida em que os autores criticam ideologicamente 

uma pessoa ou fato em determinada situação). No entender dela, são diferentes, mas não 

dicotômicos. Os quadrinhos fariam fronteira também com outras formas de arte, entre as 

quais cita o cinema (usa quadros em movimento, aliados ao som), a literatura (assim como 

os quadrinhos, entrelaça realidade e ficção, embora sem o uso de imagens) e a pintura 

(tende a retratar uma imagem, sem seqüência narrativa). O termo fronteira sintetiza bem a 

idéia. Em casos como os quadros da via sacra, que mostram etapa por etapa da trajetória de 

Jesus Cristo até o calvário, a fronteira entre a pintura e as histórias em quadrinhos seria 

menor. Numa tela como a de Mona Lisa, famosa pintura de Leonardo da Vinci (do início 

do século 16), seria maior a fronteira entre as duas artes. 

Silveira, enfim, vê nas histórias em quadrinhos (tiras inclusive) um gênero 

discursivo composto por um texto híbrido (visual e verbal) e pela predominância do tipo 

textual narrativo. Além disso, fariam divisa com outras formas de produção visual. O 

modelo da autora é pensado para ser aplicado em sala de aula no processo de formação de 

sentido. É onde fica evidenciada a importância de intercalar os códigos verbal e visual, o 

saber-olhar.   

Vê-se que Santos e Silveira têm idéias coincidentes. As histórias em quadrinhos 

seriam híbridas, verbais e visuais, e predominantemente narrativas, embora não excluam a 

presença de outros tipos textuais, como lembra SILVEIRA (linha de raciocínio que 

encontra reforço em MENDONÇA, 2002, p. 195). Quadrinhos seriam um grande rótulo, 

que abarcaria uma diferentes gêneros, entre eles as tiras (que também comporiam diferentes 

gêneros). Charges, caricaturas, cartuns e fotonovelas seriam outros gêneros, com 

características semelhantes, mas não seriam quadrinhos propriamente ditos.  



O que ainda não fica claro é o que são os quadrinhos em relação às tiras. A 

leitura dos dois autores sugere que há uma espécie de hierarquia entre quadrinhos 

e tiras, embora os dois constituam gêneros. Mas vale questionar: se um é um 

rótulo que engloba o outro,  ambos podem ser chamados de gêneros, como tem 

ocorrido?  

Mesmo questionável, essa visão parece dominar a literatura sobre o tema, variando 

apenas os critérios de classificação. Um critério que é muito levado em conta é o do 

formato. A premissa, como afirma Santos, é que o formato determina o modo de produção 

de cada gênero. 

 

8.2 - A questão do formato 

 

O formato diz muito sobre uma história em quadrinhos e está atrelado à evolução 

histórica da linguagem. Eisner (2005, p. 18) entende que criaria uma expectativa de leitura: 

�Os leitores de quadrinhos esperam que os quadrinhos cheguem até eles em embalagens 

familiares. Uma história contada num formato não-convencional pode ser percebida de 

maneira diferente. O formato tem uma influência importante na narrativa gráfica�.  

Eco (1993, p. 156) vê os quadrinhos como ideologicamente determinados. O 

formato seria uma imposição da indústria cultural, responsável pela publicação e difusão 

das histórias. Essa interpretação encontra reforço em Vergueiro (1985, p. 46). �A indústria 

cultural é caracterizada por buscar um público imenso e heterogêneo, despido de qualquer 

individualidade que possa ter, o qual é encarado pela indústria simplesmente como o 

consumidor de um produto que é por ela colocado à venda.�  

O estabelecimento de formatos fixos cria padrões reconhecíveis para os leitores e 

determina a estrutura narrativa dos gêneros. Essa característica forçaria a observar os 

diferentes formatos como distintos, reforçando a leitura de que constituem gêneros 

diferentes. Usar estereótipos, por exemplo, é uma forma de passar mais rapidamente e num 

menor espaço do texto informações sobre os personagens. Por isso, seria muito comum nas 

tiras, cuja extensão é reduzida. O formato, resumindo, interferiria no gênero e, por 

extensão, em seu conteúdo e modo de produção e recepção. Essa relação também é feita 

por McCloud (2005, p. 5-6). 



Muitos autores atrelam a discussão do formato à evolução dos quadrinhos nos 

Estados Unidos (interpretação seguida também por SANTOS, 2002, vista anteriormente). 

Essa linha de visão atrela o formato ao suporte que o veicula. E o suporte determinaria o 

tamanho do formato. As tiras seriam o formato de origem. Teriam uma forma bastante 

restrita, segundo Eisner, com três ou quatro quadrinhos. Aparecem próximas a outras tiras, 

de outros autores, como ocorre nas páginas de cultura dos jornais, o suporte utilizado. 

 Vergueiro (2006, p. 36) afirma que as tiras inicialmente possuíam sempre o mesmo 

formato, o que foi mantido até hoje (com sutis diferenças na largura). Com o passar dos 

anos, novos moldes foram surgindo, como a página dominical. Ela apresentaria a história 

no espaço físico de uma página de jornal, uma área bem maior que a da tira. Na década de 

20, nos Estados Unidos, tiras (principalmente) e páginas dominicais foram reunidas num 

novo formato, o  das revistas em quadrinhos. Com várias páginas, forneceria, em tese, uma 

liberdade criativa maior (se bem que é relativo; produzir algo num espaço menor pode 

exigir muito mais criatividade para condensar todas as informações). E traria uma mudança 

no modo de produção da história. �Há uma enorme diferença estrutural entre a narrativa de 

tiras de jornal e as revistas em quadrinhos� (EISNER, 2005, p. 136). 

 Cirne (1975, p. 37) entende que a narrativa nos quadrinhos se articula de cinco 

formas diferentes: tira diária com temática completa, tira diária com continuidade serial, 

página semanária de jornal completa, página semanária com continuidade serial e história 

completa publicada em revista ou álbum. O último item poderia ser uma história exclusiva 

para o formato ou uma reunião de tiras ou páginas semanárias seriadas. As narrativas não 

seriadas teriam uma �contenção� maior, dadas as restrições do formato. Poderíamos incluir 

mais um item à classificação de Cirne: história com continuidade serial publicada em 

revista ou álbum. 

A visão estadunidense do formato, embora válida, deixa de lado o molde usado nas 

charges e nos cartuns, muito próximos entre si. É um dos motivos que levam alguns autores 

a não os verem como formas de quadrinhos. Em geral, charges e cartuns são  construídos 

dentro de um retângulo ou quadrado com dimensões variáveis (depende muito do espaço 

reservado a esse tipo de produção). No Brasil, que tem no humor boa parte da história de 

sua produção gráfica, esse formato não pode ser ignorado. Além disso, são textos que usam 

a linguagem dos quadrinhos. Cagnin (1975) é um dos poucos que os vêem como forma de 



quadrinhos (embora o autor não cite o cartum, os exemplos que ele usa dão a entender que  

seria uma das formas da charge). É também o caso de Mendonça (2002, p. 197), apoiada 

em classificação elaborada pelo cartunista Fernando Moretti. Outros estudos, estes ligados 

estritamente ao humor visual, tendem a situá-los ao lado dos quadrinhos e das caricaturas. 

Mas costumam enxergá-los dentro de um outro grande rótulo, ou chamado de caricatura, ou 

de humor gráfico. 

Fonseca (1999) é um dos autores que vêem a caricatura como um grande guarda-

chuva de gêneros. �Nessa acepção geral do termo caricatura, podemos entender como 

formas dela a charge, o cartum, o desenho de humor, a tira cômica, a história em 

quadrinhos de humor, o desenho animado e a caricatura propriamente dita, isto é, a 

caricatura pessoal� (op. cit., 1999, p. 17).  

A outra interpretação resume os vários gêneros na expressão Humor Gráfico, como 

o faz Riani-Costa (2001): 

  

Essa correlação entre Humor Gráfico e quadrinhos pode também resultar da 

avaliação do senso comum, a partir da realidade das tiras publicadas 

atualmente nos jornais brasileiros. Essas histórias, na sua quase totalidade, 

são de conteúdo humorístico, quase não havendo atualmente a presença de 

outras temáticas (aventura, terror, super-heróis...) nas tiras publicadas pela 

imprensa diária brasileira� 

 (op. cit., 2001, p. 25). 

 

O autor procurou verificar os pontos comuns entre os vários textos humorísticos 

gráficos. Para ele, seriam desenhos que destacam o exagero das figuras ou da situação, com 

tom crítico (embora nem todos de forma explícita), com diálogo com o ridículo e que 

causem uma �ruptura, o final inesperado, a quebra da lógica na estruturação do discurso, 

especialmente a que ocorre a final de grande parte das obras humorísticas, incluindo 

especificamente aquelas de Humor Gráfico� (op. cit., 107). Muitos dos desfechos 

inesperados seriam causados por duplo sentido ou pela polifonia de vozes presentes no 

texto. Só não estariam presentes, segundo o autor, em imagens que apresentassem apenas 

um quadrinho. �A ruptura discursiva não se apresenta na forma narrativa, uma vez que a 



obra se realiza em apenas um quadro, não refletindo qualquer tipo de ação ou seqüência� 

(op. cit., 2001, p. 143). 

Afirmações como essa foram colocadas mais de uma vez na análise do corpus, 

baseado em produções de dois salões de humor existentes em Piracicaba, cidade no interior 

de São Paulo (o Salão Internacional de Humor de Piracicaba e o Salão Universitário Latino-

Americano de Humor de Piracicaba). No entanto, a conclusão do autor apresenta outro 

parecer: 

 

 A ruptura discursiva, também amplamente apontada pelos estudiosos da 

área, foi verificada na esmagadora maioria dos desenhos analisados, 

embora a quase totalidade deles tenha sido estruturada em apenas um 

quadro. Conforme destacamos no decorrer das referidas análises, mesmo 

em apenas um quadro é possível se apontar a ruptura, considerando-se que 

esta pode se dar exatamente no instante em que somos impactados pelo 

desenho, quebrando uma espécie de lógica racional à qual estávamos 

submetidos. 

(RIANI-COSTA, 2001, p. 170-171) 

 

Pode-se inferir, então, que construções de humor com um só quadro também 

constituem narrativas e que apresentam uma ruptura discursiva ao final, o que levaria ao 

efeito cômico. Cagnin (1975, p. 161) também vê a possibilidade de reunir uma narrativa 

num único quadrinho. �Apesar da objeção de que aí não existe narrativa, porque é apenas a 

representação de um momento no ato, a dimensão e a quantidade não invalidam a essência: 

uma narrativa curta ou longa, elíptica ou explícita, é sempre narrativa�. Santos (2002, p. 28-

29) é um terceiro autor que compartilha dessa interpretação. 

Uma crítica à visão que engloba as várias categorias no rótulo de Humor Gráfico é 

que parte do princípio de que todas as tiras ou histórias em quadrinhos (muitas vezes são 

trabalhadas como sinônimas) sejam de cunho cômico. Para pesquisas sobre  salões de 

humor, essa linha de abordagem é válida, dado o corpus, mas exclui muitas das produções 

tidas como �sérias�. Como ficariam, por exemplo, as aventuras do personagem �Fantasma� 

nesse modelo? São tiras, e não são de humor. 



O assunto é árido e, por isso, há o sério risco de que o leitor se perca no meio de 

tantas idéias. Por isso, é necessária uma pausa para reunir os pontos mais relevantes para 

nossa argumentação, mesmo correndo o risco de sermos repetitivos. A discussão levantada 

até aqui indica algumas tendências, nem todas conciliáveis: 

 

 quadrinhos são vistos como um grande rótulo, que engloba as várias formas de 

quadrinhos (vistos aqui num sentido restrito), as páginas dominicais e as tiras 

(caso de SANTOS, SILVEIRA e CIRNE); cartuns, charges e caricaturas seriam 

outros gêneros;  

 quadrinhos são um grande rótulo, que engloba tiras, os vários temas de revistas 

em quadrinhos, páginas dominicais, caricaturas e charges; é a visão defendida 

por Cagnin e Mendonça; 

 caricatura (para FONSECA) ou Humor Gráfico (para RIANI-COSTA) seriam os 

rótulos que englobariam os vários gêneros do humor visual, como a caricatura 

(vista aqui numa outra acepção, como um gênero à parte), a charge, o cartum e 

as histórias em quadrinhos (que englobariam as tiras, às vezes vistas como 

sinônimo de quadrinhos). 

     

Há, é bem verdade, pontos comuns também. Alguns vão ao encontro da visão de 

gênero defendida nesta tese (discutida no capítulo 3): 

 

 o formato (definido por características do suporte) interfere no processo de produção e 

de recepção do texto; dizer numa prova de vestibular que a questão envolve uma charge 

criaria no candidato uma determinada expectativa genérica que deveria ser confirmada 

no texto mencionado; 

 há tendência a observar as várias formas de produção visual como gêneros; 

 há tendência de reuni-las em categorias maiores, muitas vezes também chamadas de 

gêneros (quadrinhos, caricaturas, humor gráfico) 

 não há uma preocupação em distinguir quadrinhos de tiras; estas seriam parte integrante 

daqueles ou seriam vistas como sinônimos. 

 



Todas essas características tendem, realmente, a criar a confusão terminológica vista 

na questão da PUC-SP, assunto que abre este capítulo. Nossa proposta é traçar um rápido 

perfil de cada um desses gêneros para ver no que diferem das tiras e se efetivamente usam a 

linguagem dos quadrinhos vista nos capítulos anteriores. Adotaremos os mesmos critérios 

genéricos discutidos no capítulo 3, com um acréscimo: a questão do formato, que, imposta 

ou não pelo mercado, interfere na expectativa genérica do leitor. Como �Humor Gráfico� e 

�Caricatura� excluem textos não-humorísticos, adotaremos como grande rótulo histórias em 

quadrinhos. Parece-nos mais amplo e condizente com o que temos chamando de linguagem 

dos quadrinhos.  

Para a análise, partimos da definição de gênero discutida no capítulo xxx e de três 

características que constituiriam uma história em quadrinhos e que parece serem 

consensuais  entre os autores abordados: o texto verbo-visual deve utilizar o que estamos 

chamando de linguagem dos quadrinhos,  ser predominantemente do tipo textual narrativo,  

apresentar um formato próprio de produção e de leitura em um ou mais quadrinhos. 

 

 8.3 - Caricatura 

 

  Ode á Caricatura  

                            II 

Nobre filha do Traço e da Risada, 

Sobrinha do Sarcasmo e da Ironia, 

Prima da Troça e neta do Assobio, 

Éso allivio supremo dos que soffrem, 

Dos perseguidos e desamparados, 

Dos que têm fome e sêde de justiça. 

Salve, Consoladora! 

Ave maravilhosa, hybrida, estranha, 

De garras de ouro e bico de diamante, 

Receiam-te os ataques os perversos 

E os tyrannos de ti pávidos fogem... 

Ave, Caricatura! 

                          III 



O que as palavras exprimir não podem, 

O que ás pennas e as linguas a lei veda, 

Pode o lapis dizel o impunemente, 

No papel branco saracoteando... 

Reputações que o Tempo, cauteloso, 

Morosamente solidificara 

Num momento desfazes com dous traços! 

Pões verrugas sacrilegas nos santos, 

Zarolhos fazes os imperadores. 

Nos ministros penduras rabo-levas, 

E até do proprio Deus brincas com as barbas! 

Ave, Caricatura! 

(O Malho, 1902, p. 4) 

 

 As duas estrofes fazem parte do poema satírico �Ode à caricatura�, publicado na 

revista brasileira �O Malho�, em 20 de setembro 1902 (mantivemos a grafia original). O 

autor, Valério Mendes, parece ver na caricatura traços da charge, principalmente pelo teor 

crítico. Seria, talvez, o princípio da visão de caricatura como um grande rótulo de gêneros, 

defendida por Fonseca (1999). Se ainda hoje há confusão entre as características dos 

diferentes gêneros visuais, é perfeitamente aceitável que a mesma confusão existisse no 

início do século 20, época em que a linguagem ainda estava em processo de formação. 

Mas o poeta não deixa de destacar as características visuais da caricatura enquanto 

um gênero. Ela representaria uma pessoa de forma crítica. Por isso, o �representado� fugiria 

dela: �Receiam-te os ataques os perversos / E os tyrannos de ti pávidos fogem...�. O 

desenho brincaria com os traços da pessoa, seja ela quem fosse: �Pões verrugas sacrilegas 

nos santos, / Zarolhos fazes os imperadores. / Nos ministros penduras rabo-levas, / E ate do 

proprio Deus brincas com as barbas!� 

A idéia de representar uma pessoa por meio das características físicas dela parece 

ter prevalecido ao longo de todo o século. Os salões de humor gráfico são um bom 

termômetro para medir como se dá a recepção dos gêneros visuais. É algo que não pode ser 

ignorado numa discussão como a feita neste capítulo. Incluir uma caricatura (ou uma 

charge, ou um cartum, ou uma tira) num salão cria automaticamente uma expectativa 



genérica, tanto por parte da organização do prêmio quanto dos desenhistas. Os responsáveis 

pelo salão de humor estipulam regras para a inscrição dos trabalhos, que  devem ser 

seguidas à risca. Nessas regras, os organizadores deixam claro o que entendem, por 

exemplo, por caricatura. No outro extremo, a pessoa que inscreve o desenho deve se 

enquadrar naquela definição, correndo o risco de ter o trabalho desclassificado se não o 

fizer. 

O Salão Internacional de Humor de Piracicaba, que existe desde 1974, é tido como 

o principal do país e um dos mais reconhecidos do mundo. Os organizadores definem 

caricatura no regulamento como �deformação gráfica reconhecível de personalidades�. Por 

mais que não seja acadêmica, essa definição exerce uma influência muito forte em quem a 

produz e em outros salões de humor brasileiros. Ela alimenta um rótulo, percebido 

socialmente, do que seja a caricatura. E ecoa no meio acadêmico.  

Riani-Costa (2001, p.48), a exemplo dos salões de humor, define a caricatura como 

um �desenho humorístico que prioriza a distorção anatômica, geralmente com ênfase no 

rosto e/ou em partes marcantes/diferenciadas do corpo do retratado, revelando também seus 

traços de personalidade�. Fonseca (1999, p. 17) vê a caricatura (enquanto caracterização de 

uma figura humana) como �a representação plástica ou gráfica de uma pessoa, tipo, ação ou 

idéia interpretada voluntariamente de forma distorcida sob seu aspecto ridículo ou 

grotesco.� E acrescenta: �É um desenho que, pelo traço, pela seleção criteriosa de detalhes, 

acentua ou revela certos aspectos ridículos de uma pessoa ou fato. Na maioria dos casos, 

uma característica saliente é apanhada ou exagerada�.  

A tendência, então, seria a de exagerar alguma característica do corpo da pessoa. O 

limite estaria no leitor, que teria de reconhecer na brincadeira visual a pessoa representada. 

Quem faz uma boa síntese é Santos (2002, p. 33): �é a representação de uma figura humana 

(conhecida pelo público) com traços anatômicos exagerados, mas sem o intuito de contar 

uma história; a caricatura é uma ilustração e não uma narrativa pictórica�.  

Por isso, Cagnin (1975, p. 186) vê na caricatura o predomínio do elemento 

descritivo. Para o autor, trata-se de um exagero nos traços mais nítidos da pessoa. O riso é 

obtido �com a simples apresentação da imagem, sem nenhuma necessidade de que uma 

ação se dê�. O formato é variável. 



As definições de Cagnin e de Santos colocam em xeque se a caricatura é mesmo 

uma história em quadrinhos. Se não há ação, não há a essência do tipo textual narrativo. 

Não é, portanto, uma história contada em quadrinhos. Seria apenas a ilustração de uma 

pessoa, dando destaque exagerado a uma de suas características físicas, o que daria o toque 

de humor.  

          Figuras 8.3 e 8.4         Figura 8.5 

 

Não foi mencionado, intencionalmente, quem é a pessoa representada nas três 

figuras. Se o leitor percebeu que é Edson Arantes do Nascimento, o Pelé, então é porque as 

definições de caricatura caminham no sentido certo. Percebeu-se pelos traços que se tratava 

do ex-jogador de futebol brasileiro, tido como um dos melhore do mundo. Houve exagero 



nos traços das figuras 3 e 4, não coincidentemente no mesmo ponto do rosto, os lábios. Mas 

o principal é que o leitor veja ligue a imagem à pessoa.  

Teixeira (2005, p. 92) afirma que o objetivo da caricatura seja exatamente esse, o da 

apropriação da imagem da pessoa real para recriá-la como sujeito fictício, de modo a criar 

uma desordem exagerada nas características marcantes do corpo dele para provocar o riso 

em quem o vê. �Essa relação, construída como excesso entre um , real, e seu duplo, fictício, 

esse continuum entre ele e si próprio, é marcada por um traço a mais, acima do que a 

realidade designa como possibilidade, além do que a natureza define como limite� (op. cit., 

2005, p. 97). O autor entende que a caricatura é um gênero despolitizado. Ao contrário da 

charge, essa sim política e crítica, teria esvaziado a caricatura ao longo do tempo. Na 

caricatura não há ação, não há narrativa, há apenas ilustração. 

Há, então, diferença entre ilustração e história em quadrinhos? Defendemos que 

sim. A ilustração representa visualmente apenas um momento, sem uma seqüência 

narrativa mínima de um antes e um depois. É um recurso muito utilizado para compor 

livros infantis e reportagens jornalísticas e dialoga mais com o tipo textual descritivo. Na 

figura a seguir, extraída de uma coletânea de trabalhos expostos por integrantes da 

Sociedade dos Ilustradores do Brasil, há apenas a representação de um casal, ele bem alto, 

ela, mais baixa. Mas não há uma narrativa. Não porque a imagem se dê num único quadro, 

mas porque não ocorre ação, apenas uma descrição bem-humorada do casal. 

                               Figura 8.6 � Ilustra Brasil 

 



Neste estudo, a caricatura será vista como um recurso estilístico presente na 

linguagem dos quadrinhos. Um personagem, por exemplo, poderá ser representado de 

maneira caricata, assumindo estereótipos que o identifiquem mais facilmente. É recurso 

comum nas tiras cômicas, por causa da limitação narrativa do formato.   

 

8.4 - Charge 

 

O jornal dinamarquês Jyllands-Posten publicou no dia 30 de setembo de 2005 uma 

série de 12 charges com o profeta Maomé, feitas por 12 desenhistas diferentes. Uma delas 

mostrava o profeta com um turbante em forma de bomba. 

Os desenhos causaram imediata reação de integrantes da religião muçulmana. A 

crença deles proíbe imagens de Maomé, uma maneira de impedir a idolatria. O caso ganhou 

gradativa projeção internacional. Embaixadores muçulmanos fizeram reclamação formal ao 

governo da Dinamarca. A Arábia Saudita retirou o embaixador do território dinamarquês e 

iniciou um boicote aos produtos do país. Em meio a protestos, o jornal fez um pedido 

formal de desculpas no dia 31 de janeiro de 2006. �Os desenhos não são contra a lei 

dinamarquesa, mas sem dúvida ofenderam muitos muçulmanos, motivo pelo qual nos 

desculpamos�. 27 grupos  muçulmanos consideraram ambíguo o texto do jornal. 

Paralelamente, outros jornais europeus começaram a reproduzir a charge.  

Resultado: os protestos aumentaram em volume e em intensidade. Num deles, no 

começo de fevereiro de 2006, manifestantes apedrejaram, destruíram e queimaram 

embaixadas da Dinamarca, Noruega, Suécia e Chile em Damasco, na Síria. 50 mil pessoas 

protestaram no Sudão. A Dinamarca pediu que seus moradores abandonassem a Síria. O Irã 

rompeu relações diplomáticas com a Dinamarca. Até o dia 17 de fevereiro, 24 pessoas 

tinham morrido, a maioria no Afeganistão e na Líbia. O tempo acalmou os manifestantes e 

tirou o assunto gradativamente dos holofotes da mídia.  

O cartunista Jal conta em depoimento ao jornal Folha de S.Paulo (de 26 de 

fevereiro de 2006, texto intitulado a revolução pelo cartum, página a6) que um caso 

parecido já ocorreu no Brasil, embora em menor escala. Os times do Santos e do 

Corinthians iriam disputar uma partida decisiva. Os jogadores santistas foram até Aparecida 

do Norte (onde fica a Basílica de Nossa Senhora Aparecida, padroeira no Brasil) pedir uma 



bênção para o jogo. Uma charge representou a notícia com um desenho de Nossa Senhora 

Aparecida com o rosto de Pelé, o principal jogador do time. A charge foi vista como uma 

ofensa religiosa. O jornal Última Hora, que veiculou o desenho, teve de encerrar o 

expediente mais cedo por causa de uma multidão que tomou o local. O chargista foi 

demitido.  

São, claro, casos extremados. Mas mostram a força que uma charge tem. O objetivo 

dela é abordar, com humor e crítica, algum tema jornalístico da realidade atual. Pelo menos 

é assim que define o regulamento de inscrição do Salão de Humor de Piracicaba. É nessa 

linha que caminham os trabalhos científicos. Riani-Costa (2001, p. 172) vê na charge um 

texto autoral (é muito comum a obra ser assinada por quem a fez). O autor (2001, p. 47) a 

define como �um desenho humorístico sobre fato real ocorrido recentemente na política, 

economia, sociedade, esportes etc.� E acrescenta: �Caracteriza-se pelo aspecto temporal 

(atual) e crítico�. O caráter de atualidade é visto também por Fonseca (1999, p. 26), pois 

�trata do fato do dia�. Ele define charge como �um cartum em que se satiriza um fato 

específico, tal como uma idéia, um acontecimento, situação ou pessoa, em geral de caráter 

político, que seja do conhecimento público�.  

A charge é geralmente feita numa única cena narrativa. Circula muito pela internet e 

nos vários salões de humor existentes no país. Mas tem nos jornais o principal veículo 

transmissor, principalmente por abordar um assunto recente, às vezes do próprio noticiário 

do dia. Para Teixeira (op. cit., p 13), �é surpreendente a valorização jornalística da charge, 

nos termos dessa rígida estrutura de códigos de ética de comunicação, uma vez que ela não 

produz outra notícia, mas a mesma, com subjetividade e parcialidade�. 

A leitura de que a charge satiriza uma mesma notícia é compartilhada por Romualdo 

(2000). Ele a vê como um texto opinativo, que se pauta em uma informação do noticiário, 

publicada ou não previamente pelo jornal. Ou seja, o tema abordado na charge é fruto de 

uma relação de intertextualidade, que seria um de seus elementos integrantes. Caberia ao 

leitor a recuperação dessa informação para entender o texto. Essa relação intertextual 

poderia estar pautada em notícias visuais, verbais ou verbo-visuais. Um caso, apenas para 

ilustrar o raciocínio do autor: 

  

 



      Figura 8.7 � Folha de S.Paulo   Figura 8.8 � Folha de S.Paulo  

 

 O presidente do Brasil Luiz Inácio Lula da Silva (primeiro mandato entre 2002 e 

2006) tinha torcido o pé direito dias antes de viajar diplomaticamente para a Nigéria. Lá, 

teve de enfaixar o pé e cancelar todos os compromissos públicos previamente agendados. 

Um dia depois, a foto da figura 7 foi estampada na capa do jornal Folha de S.Paulo do dia 

30 de novembro de 2006. Paralelamente, começava a discussão sobre os partidos que 

formariam a base política do segundo mandato de Lula, iniciado em 2007. Entre as opções, 

estavam o PMDB, o PDT, o PP, o PSB e o PR, os mesmos que aparecem escritos no gesso, 

representado no desenho da figura 8.9. Os partidos teriam assinado ali para marcar 

presença. Outra interpretação possível é a de que isso teria �quebrado a perna� de Lula, já 

que integrantes de algumas das siglas políticas tinham se envolvido em escândalos de 

corrupção durante o mandato de deputados federais. Há uma intertextualidade visual com a 

foto, mas há também um diálogo com o noticário político brasileiro. O leitor teria de 

recuperar essas informações para compreender a charge. 

Não é por acaso que as charges aparecem muito nos cadernos de política ou nas 

áreas de textos opinativos dos jornais. É onde ocorrem, em geral, as notícias e análises mais 

importantes, alvo das brincadeiras visuais. Isso também justifica os políticos serem os mais 

representados nas charges, ao menos no Brasil, e estabelece um local próprio no jornal para 

sua veiculação, o que interfere na expectativa de leitura. Por isso, a caricatura (enquanto 



recurso de estilo) é um elemento integrante da charge (ROMUALDO, 2000, p. 22). É por 

meio dela que são caracterizados e identificados pelo leitor os personagens reais.  Santos 

(2002, p. 33) apresenta leitura semelhante. Teríamos de reconhecer a figura do presidente 

Lula para entender o humor proporcionado pelo texto.   

Motta (2006) defende que a representação caricata do presidente João Goulart nos 

jornais (o autor chama as charges de caricaturas) contribuiu para o enfraquecimento de seu 

governo, que terminou com um golpe militar em 1964.  

 

Corrupto, demagogo, autoritário, comunizante, indeciso, malicioso, 

ingênuo: todos esses traços �e alguns deles são contraditórios- foram 

atribuídos a Goulart. (...) O foco são as representações caricaturais, e elas 

são fundamentais, pois ajudaram a construir a imagem pública do 

presidente: foi assim que as pessoas o viram na época, independentemente 

de quem ele fosse de fato. As caricaturas ajudaram a construir a realidade, 

pois influenciaram a percepção dos acontecimentos, contribuindo, assim, 

para impulsionar as pessoas à ação. 

(op. cit., 2006, p. 180) 

 

Para Teixeira (2005, p. 23), a charge é um texto de humor que se baseia na 

identidade por diferença. Explicando melhor: a charge usa um sujeito real apenas para 

recriá-lo como personagem fictício, com características distintas das que apresenta na 

realidade, ao contrário da caricatura, baseada na semelhança do sujeito real. �Assim, tendo 

o traço como texto, a charge estrutura seu discurso sobre o real como uma narrativa, um 

modo específico de leitura, uma imagem que conta uma história �começo, meio, fim-, que 

descreve personagens que enunciam conteúdos subjetivos sobre ações objetivas de sujeitos 

reais� (op. cit, p. 18). 

As características arroladas aqui são significantes para distinguir a charge dos 

demais gêneros dos quadrinhos. Isso porque a linguagem dos quadrinhos se faz presente na 

charge, em maior ou menor grau. �A representação do verbal nas charges segue as mesmas 

formas das histórias em quadrinhos. Os signos lingüísticos presentes na charge têm por 

função representar a fala das personagens (quando dentro dos balões) e os diversos tipos de 



ruídos, aparecendo, ainda, nas legendas e em figuras componentes do quadro� 

(ROMUALDO, 2000, p. 28). Como mostra a figura a seguir: 

 

               Figura 8.9 � Folha de S.Paulo 

 

Na figura 9, não fosse o local onde ela foi publicada (página de editoriais da Folha 

de S.Paulo) e a informação prévia de que se tratava de um espaço reservado para charges,  

diríamos que não é uma. Há título (�A última guerra do mundo�), divisão em vinhetas, 

balões, linhas cinéticas (no primeiro quadrinho, indicando a trajetória dos disparos). O uso 

dessa linguagem, a presença do tipo textual narrativo (como defende TEIXEIRA), muitas 

vezes articulado em uma cena narrativa, aproximam a charge dos quadrinhos. O formato é 

variável. Vai depender muito das limitações físicas do jornal. Em geral, são retangulares ou 

quadrados. Um formato circular, como o da figura 9, é mais raro de se ver. 

O mesmo comportamento variável no uso do formato vale também para o cartum. 

 

8.5 - Cartum 

 

O fim da discussão feita na charge vale como começo para esta sobre o cartum. 

Ambos são muito semelhantes, tanto no aspecto do formato como no uso da linguagem dos 

quadrinhos com temática de humor. A principal diferença, segundo Teixeira (2005, p. 23), 



estaria na pessoa representada visualmente. Para o autor, no cartum há um sujeito coletivo. 

�Seu personagem não se refere ao outro, como na charge, nem ao mesmo, como na 

caricatura, mas a temas  imaginários que não se referem, necessariamente, a sujeitos ou 

realidades individuais e particulares.� 

Para Teixeira, então, o sujeito representado seria a chave para distinguir charge, 

cartum e caricatura. A charge tomaria uma pessoa do mundo real e a torna personagem de 

um mundo fictício (embora a figura 8.9 seja uma exceção a esse raciocínio). O cartum 

mostraria uma pessoa do mundo fictício como personagem. A caricatura apresentaria a 

imagem de uma pessoa real representando ela mesma, e não um personagem (apesar da 

deformação de parte do corpo). O humor seria o elemento comum. �Construir a charge, a 

caricatura e o cartum como conceitos autônomos e separados possibilita que sejam 

reconhecidos em suas respectivas práticas, reunidos no gênero específico a que de fato 

pertencem: charge, caricatura, cartum.� (op. cit., 2005, p. 21). 

               Figura 8.10 � Quino 

 

A cena narrativa mostrada na figura 8.10 mostra um restaurante, em que dois 

homens são atendidos por um garçom. O inusitado é que o reflexo de um dos clientes não 

aparece no espelho, mostrado no canto esquerdo da imagem. A pessoa que não vê o próprio 

reflexo olha com espanto para o espelho. A brincadeira é que provocaria o efeito de humor. 

Os personagens, como se vê, são seres comuns, e não baseados em um político especifíco, 

como na charge. Uma curiosidade: o reflexo do chapéu no espelho deveria estar invertido. 



Outra característica, levantada pela maioria dos autores, é o tema abordado, que não 

tem relação com o noticiário jornalístico. A situação da figura 10, representada no interior 

de um restaurante, é corriqueira e não foi baseada em nenhuma informação de jornal. Para 

Santos (2002, p. 33), o cartum �permanece engraçado mesmo depois de décadas de sua 

publicação, porque aborda situações atemporais, privilegiando o comportamento humano e 

suas contradições�. Na definição de Riani-Costa (2001, p. 48), é um �desenho humorístico 

sem relação necessária com qualquer fato real ocorrido ou personagem específico/real. 

Privilegia, geralmente, a crítica de costumes, satirizando comportamentos, valores e o 

cotidiano�. É também a leitura de Fonseca (1999, p. 26). O autor postula que o cartum, 

derivado do termo italiano �cartone�, foi visto pela primeira vez na revista Punch, da 

Inglaterra, em 1841. Nessa data, a publicação veiculou uma série de �cartoons�, mostrando 

paródias da Corte inglesa. 

Ocorre no cartum o mesmo comportamento visto na charge. O cartum utiliza a 

linguagem dos quadrinhos e há dificuldade em reconhecê-lo em algumas situações. Como 

na seguinte: 

                              Figura 8.11 - Quino 



A página mostra um homem que pensa por meio de onomatopéias representadas em 

balões de pensamento. Em casa, com a esposa, no caminho do serviço, no emprego, sempre 

as está imaginando. No último quadrinho, o leitor descobre por que: é um desenhista cuja 

característica é elaborar vinhetas ou quadros recheados de onomatopéias. A história não só 

usa a linguagem dos quadrinhos como dela se apropria para criar o humor por meio de 

metalinguagem. Há também uma seqüência de cenas narrativas, como numa história em 

quadrinhos tradicional. E a história está incluída num livro de cartuns, Deixem-me inventar, 

de onde foi extraído o exemplo da figura 10. O autor dos dois trabalhos também é o 

mesmo, o argentino Quino (criador da personagem Mafalda). 

Se não fosse o rótulo de que se trata de um cartum e a página fosse mostrada a 

alguém fora do contexto, uma pessoa diria que a figura 11 é um cartum? Dificilmente. O 

rótulo �cartum� antecipa informações de gênero ao leitor e prepara o leitor para que se 

adapte às características teóricas anteriormente descritas.   

 

8.6 - Histórias em quadrinhos 

 

 �História em quadrinhos� (ou só �quadrinhos�) é o rótulo que ganha a maioria das 

histórias feitas com a linguagem dos quadrinhos, quando são veiculadas na forma de uma 

revista, livro ou fanzine (revista independente feita geralmente com folhas de sulfite). Entre 

a revista e o livro, há um meio-termo, chamado pelos leitores da área de �álbum de luxo� 

ou �graphic novel� (nomes usados quando a obra é bem trabalhada e feita com tratamento 

editorial especial). Em qualquer meio de publicação, ganham outros rótulos, como 

quadrinhos de terror, quadrinhos de super-heróis, quadrinhos eróticos, quadrinhos infantis. 

A lista é grande. Os suportes de revistas e livros abrem demais o leque de possibilidades 

genéricas e renderiam, seguramente, um estudo individual. O objetivo, aqui, é outro. É 

destacar que esses suportes comportam as chamadas histórias em quadrinhos, no sentido 

mais geral e tradicional do termo, mas visto neste momento como um gênero à parte. Seria 

uma história contada em quadrinhos. Mas com algumas características próprias, próprias do 

gênero (e que as diferenciam dos demais gêneros). 

Eisner (1989) lembra que a história em quadrinhos se inicia com uma página de 

apresentação. Não é regra. Mas é muito mais comum ter essa página do que não ter. 



Vergueiro (2006, p. 48) a chama de splash page. Segundo o autor, a página de apresentação 

(preferimos o termo proposta por Eisner) serve como um cartão de visitas da história. 

Mostra o título da narrativa, o nome dos criadores (embora não ocorra sempre), o nome do 

personagem-título. Cagnin (1975, p. 136-138) reforça que o nome e o título podem aparecer 

de forma fixa ou variável. Muitas vezes, há um logotipo próprio para o personagem. Ao 

final da história, é comum ler �fim� ou algo como �continua no próximo número�.  

Esse comportamento é visto mais nas revistas. Nos álbuns de luxo e graphic novels, 

o nome dos autores e o título da história ou personagem aparecem logo na capa. Além 

disso, há uma preocupação maior com o estilo diferenciado do encontrado nas revistas 

tradicionais, como as vendidas em bancas (muitas das edições mais luxuosas são mais caras 

e comercializadas apenas em livrarias). 

Mas o ponto é: uma revista ou um álbum são um gênero? Entendemos que não. O 

suporte (que às vezes se confunde com o formato) contém gêneros diferentes. 

Anteriormente, vimos dois exemplos de cartuns que tinham sido publicados em forma de 

livro (figuras 10 e 11). São cartuns, gêneros reunidos dentro de uma mesma obra. Mas não 

deixam de ser cartuns. É por isso que comentamos que o leque de possibilidades aumenta 

muito no tocante às histórias em quadrinhos. Traduzindo o problema em exemplos: as 

histórias infantis, como as da Turma da Mônica, são o mesmo gênero, digamos, de Tex, 

xerife do velho oeste americano? É comum ouvir que ambas são histórias em quadrinhos, 

mas a primeira recebe o rótulo genérico de �quadrinho infantil� e a segunda, de �faroeste� 

ou western. E esse rótulo interfere não só na expectativa de leitura como também na 

compra da obra (um fã de faroeste tende a procurar histórias com o rótulo genérico 

�faroeste�). 

McCloud, em um primeiro momento (2005, p. 22), contorna intencionalmente o 

problema. Ele argumenta que sua intenção é discutir mais o processo de produção, que 

englobaria qualquer gênero (o objetivo não seria discutir a  questão genérica em si). Em 

outra obra (2006, p. 111-125) acaba por discutir mais a fundo a diversidade existente nas 

histórias em quadrinhos. O autor postula basicamente as mesmas idéias, com um 

diferencial: alguns gêneros seriam mais prestigiados por venderem mais. Nos Estados 

Unidos, por exemplo, os quadrinhos de super-heróis seriam os mais comprados. O que não 

quer dizer que não existam outras formas de produções de quadrinhos. 



Acreditamos que esse é o ponto. Existem diversas maneiras de produzir uma 

história em quadrinhos, dentro de diversas temáticas, publicadas na forma dentro de 

revistas, álbuns de luxo ou livros. Muitas vezes é o rótulo que vai orientar a leitura e a 

compra da obra, mesmo que o nome não condiga com a realidade e seja apenas uma 

estratégia editorial para aumentar as vendas. Reconhecemos que pode haver uma ampla 

gama de gêneros, do faroeste ao infantil, do de super-heróis aos quadrinhos japoneses, 

chamados de mangás, dos quadrinhos biográficos ao novo jornalismo gráfico (reportagens 

feitas em quadrinhos). Este último gerou um dos álbuns mais inovadores dos quadrinhos, O 

Fotógrafo�, em que há as vinhetas mesclam fotografias e imagens desenhadas para compor 

a narrativa (figura 12). Ou seja: a linguagem dos quadrinhos abarcaria também o elemento 

fotográfico como um de seus recursos. Reconhecemos também que é necessário um estudo 

à parte e aprofundado sobre o assunto, de modo a dirimir algumas questões, ainda sem 

resposta. 

    Figura 8.12 � O Fotógrafo 

 

Uma das questões é quanto à página dominical. Por ser publicada em suplementos 

de jornal deixa de ser uma história em quadrinhos na acepção genérica que discutimos 

aqui? Talvez, principalmente porque ela apresenta um formato fixo de publicação, que é 

padronizado pelas empresas que vendem esse material. No caso norte-americano, o mesmo 

formato é vendido a vários países do mundo. Junior (2006, p. 10) mostra um caso peculiar, 

o das páginas dominicais de �Fantasma�, produzidas entre o fim da década de 1930 e o 

início da seguinte. A história era vendida em duas tiras (figura 13). No fim da última 

vinheta, havia uma chamada para a continuação da história na semana seguinte: next week � 

action plus! (na próxima semana, mais ação). 

 



O propósito de compor as histórias por tiras parece óbvio: dar também aos 

jornais que não tinham edições dominicais a possibilidade de dividir cada 

página em quatro tiras, uma para cada dia, sucessivamente. A praticidade, 

nesse caso, era essencialmente comercial, uma vez que todos poderiam 

comprar e reproduzir as aventuras de O Fantasma feitas para um único dia 

da semana. 

(JUNIOR, 2006, p. 10) 

 

Esse modo de produção, segundo Junior, permitia que a página fosse remontada 

também na forma horizontal (figura 14). Foi dessa forma que muitas das histórias do 

personagem foram publicadas em revistas em quadrinhos brasileiras. E nessa situação? 

Seria uma página dominical ou uma história em quadrinhos tradicional? Parece-nos que 

seja uma história tradicional. O problema é de particular interesse porque o mesmo 

fenômeno é percebido nas tiras, tema do próximo tópico. 

                  

 Figura 8.13 � Fantasma 

      

        

 



                Figura 8.14 - Fantasma   

 

8.7 - Tiras 

          Figura 8.15 � Bloco de tirinhas 

 

A capa acima é de um bloco com folhas de desenho produzido pela Editora Vardi 

(2006) especificamente para ilustradores. Chama-se Bloco de tirinhas. A capa anuncia que 

é o �formato oficial� de produção das tiras. Cada página é horizontal e dividida em três 

quadrinhos em branco, separados por hiatos. Na parte de cima, aparece um espaço para 

colocar o nome da tira no canto esquerdo e o do autor  no direito. 



O bloco é apenas um dos exemplos que mostram como a questão do formato é 

relevante na discussão das tiras. O próprio nome, tiras, advém da percepção do formato. O 

modelo (horizontal) foi o padrão adotado pelos jornais para adaptar a história ao tamanho 

da página do jornal. A tira ocuparia o espaço de algumas colunas da página. A 

padronização facilitava a venda das histórias. As empresas especializadas - os chamados 

syndicates - poderiam oferecer um mesmo produto a vários países, prática que teve início 

na década de 1910, nos Estados Unidos.  

É por isso que muitos autores defendem que as tiras são um modelo 

predominantemente norte-americano. Foi nos Estados Unidos que as tiras tiveram o 

começo de sua produção e foi de lá que se expandiram para o mundo, inclusive o Brasil. A 

internet tem sido um novo meio de veiculação dessas histórias. Mas os jornais ainda gozam 

de ser a área privilegiada de difusão das tiras. É comum serem publicadas nos cadernos de 

cultura. Geralmente, são veiculadas numa página dedicada a humor e passatempos. É o que 

indica, pelo menos, o comportamento visto nos três jornais de maior venda no país (e que 

servem de influência para os demais): Folha de S.Paulo, O Estado de S. Paulo e O Globo. 

Analisamos, a título de exemplo, como se deu a publicação de tiras no dia 13 de dezembro 

de 2006, uma quarta-feira. 

A Folha de S.Paulo traz as tiras no caderno �Ilustrada�, dedicado às artes em geral.  

No data pesquisada, as tiras apareciam na página 11. Apareciam uma embaixo da outra, na 

parte central da página. Acima, havia o texto diário do colunista José Simão, que faz uma 

interpretação bem-humorada dos fatos do noticiário. Ao lado esquerda, aparecia o 

horóscopo do dia. Ao lado direito, cruzadas e sudoku (um tipo de exercício de lógica 

japonês). No dia, havia oito tiras, todas de humor e coloridas (seguimos a ordem da página, 

de cima para baixo): �Chiclete com Banana�, de Angeli; �Chico Bacon� (normalmente a 

tira é chamada de �Pescoçudos�), de Caco Galhardo; �Piratas do Tietê�, de Laerte; 

�Nojinski� (normalmente, é chamada de �Geraldão�), de Glauco; �Aline�, de Adão 

Iturrusgarai; �Niquel Náusea�, de Fernando Gonsales; �Garfield�, de Jim Davis; �Hagar�, 

de Dik Browne. As duas últimas são produzidas nos Estados Unidos. Acima de todas as 

tiras, constava o rótulo �quadrinhos�. 

Em O Estado de S. Paulo, a parte dedicada à cultura é reunida no �Caderno 2�. No 

dia 13 de dezembro de 2006, as tiras foram publicadas na página 6. As tiras apareciam no 



canto esquerdo inferior da página. Ao lado, havia palavras cruzadas. Acima, horóscopo, 

sudoku e três notícias curtas (�Cultura inglesa anuncia lista de selecionados�, �Obra de 

Mozart é disponibilizada na internet�, �United 93 é eleito o melhor filme do ano�). Havia 

cinco tiras, em preto-e-branco. Todas também eram de humor (o rótulo �humor� aparecia 

acima delas). Há uma preferência por personagens clássicos norte-americanos: �Frank & 

Ernest�, de Bob Thaves; �Minduim� (alguns jornais a chamam de �Snoopy� ou �Charlie 

Borwn�), de Charles M. Schulz; �O melhor de Calvin�, de Bill Watterson; �Recruta Zero�, 

de Mort Walker; �Turma da Mônica�, de Maurício de Sousa (a única brasileira). 

O jornal O Globo, do Rio de Janeiro, publica as tiras no chamado �Segundo 

caderno�, voltado às artes. Na data analisada, as histórias foram veiculadas na página 11. 

Tomavam quase toda a primeira metade da página. Ao lado, em uma coluna, constava o 

horóscopo. Abaixo, havia as notícias que foram destaque em O Globo há 50 anos (a 

principal era que a fábrica de caminhões GM abriria uma sede em São Paulo, o que de fato 

ocorreu), um desafio de lógica e as palavras cruzadas. Não havia nenhum �rótulo� acima 

das tiras. O jornal publicou na ocasião sete tiras, todas em preto-e-branco: �Turma da 

Mônica�, de Maurício de Sousa; �O Menino Maluquinho�, de Ziraldo; �Urbano, o 

aposentado�, de A. Silvério; �Recruta Zero�, de Mort Waker; �Zoé & Zezé�, de Jerry Scott 

e Rick Lirkman; �Snoopy� (que O Estado de S. Paulo chamou de �Minduim�); �Hagar, o 

horrível�, de Chris Browne (filho de Dik Browne, que passou a produzir a tira após a morte 

do pai,  ainda creditada no jornal Folha de S.Paulo). Há também uma história em 

quadrinhos, semelhante ao formato da página dominical. Ela ocupa o espaço de três tiras e 

mostra a personagem �Graúna�, do brasileiro Henfil. 

Como se vê, há uma sistemática mescla de tiras nacionais com outras norte-

americanas. Na Folha de S.Paulo, são seis tiras brasileiras (75%) e duas feitas nos Estados 

Unidos (25%). Em O Estado de S. Paulo, há uma tira produzida no Brasil (20%); as demais 

são norte-americanas (80%). Em O Globo, a relação é de três nacionais (42,8%, não 

levando em conta a história de �Graúna�, que não tem o formato de tira) para quatro 

estrangeiras (57,2%).  A presença de tiras criadas nos Estados Unidos ainda é muito forte e 

supera as nacionais em dois dos jornais (O Estado de S. Paulo e O Globo). 

Outro ponto a ser destacado é que todas apresentam as mesmas características. Há a 

presença do título da tira (acima, à esquerda), do nome do autor (acima, à direita), mais de 



um quadrinho e formato horizontal. Na Folha de S.Paulo e em O Estado de S. Paulo, as 

dimensões são idênticas: 14 centímetos de comprimento por 4 (centímetros) de altura. Em 

O Globo, houve uma redução proporcional dessas medidas: 12 centímetros por 3,5. O 

formato e as dimensões confirmam a padronização das tiras para que sejam vendidas de 

forma uniforme aos jornais, que criam um espaço fixo para veicular as histórias. É esse 

sistema de venda-padrão que levou os mesmos personagens a serem publicados em jornais 

diferentes, casos de  �Hagar, o horrível (na Folha de S.Paulo e em O Globo) e de �A Turma 

da Mônica�, Recruta Zero� e �Minduim�/�Snoopy� (em O Estado de S. Paulo e O Globo). 

O formato, portanto, é mais do que um elemento presente na tira, é um de seus constituintes 

genéricos. 

Todas as tiras tinham temática de humor e foram publicadas ao lado de horóscopos 

e passatempos, o que leva o leitor a enxergá-las como uma leitura de distração, algo à parte 

do noticiário visto no restante do jornal (ao contrário das charges, que aparecem em áreas 

voltadas a textos argumentativos). Parte delas é colorida, parte em preto-e-branco. Todas 

utilizavam recursos da linguagem dos quadrinhos e apresentavam formato horizontal, título 

e o nome do autor. A maioria continha um personagem (ou grupo de personagens) fixo em 

narrativas curtas, dado a limitação do formato. Essas características influenciam o leitor no 

processo de compreensão do texto. 

Em dois dos jornais analisados, houve a preocupação de criar um rótulo para 

identificar as tiras: �quadrinhos� e �humor�. Isso é um sinal de que há uma tendência a 

utilizar mais de um nome para definir as tiras. Innocente (2005) optou por tiras em 

quadrinhos em seu estudo sobre as características do gênero. O termo foi o que teve  maior 

incidência em pesquisa feita por ela no site de busca �Google� em 28 de maio de 2004. 

�Optei pelo nome tira em quadrinhos por dar idéia do nome como o gênero se constitui  

´em quadrinhos´�. (op. cit., p. 20-21). Refizemos a pesquisa no site de busca virtual no dia 

12 de janeiro de 2007. Restringimos a busca a páginas brasileiras e digitamos entre aspas a 

expressão pesquisada. Os resultados foram: tira humorística (908 ocorrências), tira cômica 

(255), tira de quadrinhos (167), tira em quadrinhos (129), tira diária (149), tira de jornal 

(81), tira de humor (28), tirinha em quadrinhos (20), tira jornalística (1). Os resultados não 

têm um cunho estatístico mais preciso, mas indicam o que queremos demonstrar: há uma 

percepção polissêmica do termo. 



 Essa percepção ocorre também na academia. Vários autores se referem às tiras de 

diferentes maneiras: tira de jornal (FRANCO, 2004), tira diária (CIRNE, 1975), tira 

jornalística (DISCINI, 2005), tira de humor (RAMOS, 2005), tiras humorísticas 

(MAGALHÃES, 2006), tiras de jornal (RAMOS, 2006), tirinha (KOCH e ELIAS, 2006) ou 

simplesmente tiras, como faz a maioria dos autores.  

 A tira, como se vê, tem diferentes acepções, que ficam em torno de três eixos: 

quadrinhos (a linguagem utilizada), jornal (o local privilegiado de publicação) e cômico ou 

de humor (que abordam a temática). �Tira� (o formato) é o único elemento comum, mesmo 

que apareça na forma diminutiva, �tirinha�. Na prática, os nomes de cada eixo evidenciam 

características que se complementam na análise genérica. E tendem a enxergá-las apenas 

sob o prisma do humor, forma que prevalece nos jornais.  

Há outra forma de apresentação da tira que merece registro. É a chamada tira de 

aventura (QUELLA-GUYOT, 1994, p. 136; SANTOS, 2004) ou tira diária com 

continuidade serial (CIRNE, 1975, p. 37). Como o próprio nome sugere, o foco principal é 

na aventura, e não na produção diária de humor, como nas demais tiras. Embora não seja 

mais vista nos jornais, foi muito popular no Brasil e ainda existe nos Estados Unidos. �O 

funcionamento seria parecido com o de uma novela de televisão, em que o telespectador 

vivencia em doses diárias uma história mais longa. Nas tiras, a cada dia, o leitor lê um 

pedaço da aventura (servem de exemplo personagens como Mandrake, Fantasma e outros)� 

(RAMOS, 2005, p. 1160). O tema pode até ser ligado ao humor, como ocorre com o 

personagem �Popeye� (figura 16), mas não se trata de uma tira cômica.  

                                       Figura 8.16 - Popeye  

 



Cada tira é uma parte de uma narrativa maior. A segunda tem início onde a primeira 

termina, o que força o leitor a comprar os jornais diariamente para saber o que ocorre no 

capítulo seguinte. Em alguns casos, é usada uma legenda para recuperar parte das 

informações do dia anterior ou para situar onde se passa a cena. Muitos autores vêem essa 

forma de produção das tiras como um gênero à parte, interpretação com a qual 

concordamos. As demais tiras, onde se insere o corpus deste estudo, procuram trabalhar o 

humor, de modo a criar uma �piada por dia�. 

 

      Figura 8.17 � Urbano, o aposentado  

 

A tira foi publicada em O Globo no dia 13 de dezembro de 2006, mesma data que 

usamos para fazer o levantamento sobre as tiras publicadas em jornais, lido há pouco. Há o 

formato horizontal, título (�Urbano, o aposentado�) e nome do autor (�A. Silvério�) na 

parte superior. São informações que preparam a leitura. Infere-se, por exemplo, que o 

homem sentado no banco no primeiro quadrinho seja o personagem-título. O humor estaria 

no desfecho, percebido no último quadrinho. O ladrão pede que a vítima passe tudo. 

Urbano, que está de costas, entende que o pedido seja para passar todas as informações do 

almanaque que está lendo. Por isso, diz �sabia que a pulga pula 350 vezes a própria 

altura?�. E continua na fala �a formiga levanta...�, que fica inconclusa, mas se pressupõe 

que ele permaneça comentando sobre o que lê no almanaque. O ladrão, diante da atitude 

inesperada, fica com expressão de aborrecido; afinal não conseguiu concluir o assalto. 

A opção deste estudo é chamar as tiras centradas na narrativa de humor com 

desfecho inesperado de tiras cômicas (ou tira cômica) ou somente tiras (forma sinônima). 

Dois motivos nos levaram à opção: 1) é um modo de realçar o elemento de humor presente 

nelas; 2) parece-nos a melhor tradução da expressão comic strips, termo que originou a 



expressão e que é utilizado também nos países latino-americanos. Essa opção teórica nos 

afasta de interpretações (possíveis, que fique claro) de que a tira cômica seria um dos 

gêneros de humor das tiras ao lado das kid-strips, girl-strips, animal-strips ou funny 

animals, como defendem autores como Santos (2002, 2004) e Magalhães (2006). A nosso 

ver, o rótulo tira cômica abarca todas esses gêneros, pois conteriam uma narrativa com 

desfecho inesperado. 

A percepção é que esse modelo de tira seja pautado por uma �piada por dia�: �a 

comic-strip é uma gag rápida, fundada quase por inteiro em seu desfecho, autônoma, 

voltada sobre si mesma (QUELLA-GUYOT, 1994, p. 136). Ou, como resume Magalhães 

(2006, p. 21): �As tiras humorísticas contam uma história completa, trazendo o clímax no 

último quadrinho. São na verdade um gag, uma piada que pode ser ingênua ou crítica, 

aproximando-se do  teor do cartum e da charge.� Essa aproximação com o cartum e a 

charge realmente ocorre em alguns casos e pode ser vista nos dois exemplos a seguir: 

 

   Figura 8.18 - Classificados 

 

         Figura 8.19 - Pescoçudos 

   

Na tira da figura 18, de �Classificados�, há vários elementos próprios do cartum: 

não há personagem fixo, há a representação de uma situação comum (entrega de uma carta 



a um instituto de surdos-mudos), uma pessoa comum (o carteiro), sem um diálogo com 

fatos do noticiário. Também há uma situação inesperada, que levaria ao humor. A diferença 

estaria no rótulo �Classificados� e, principalmente, o formato horizontal, próprio de tiras. 

As duas informações levam o eleitor a inferir que se trata de tira, e não de cartum (por mais 

que os recursos textuais sejam semelhantes).  

A figura 19, da tira �Pescoçudos�, foi publicada no jornal Folha de S.Paulo do dia 

15 de julho de 2002, época em que transcorria a disputa presidencial para o cargo de 

presidente. O texto apresenta o que seria uma idéia �óbvia�: colocar detetor de mentiras 

num debate político. As quatro pessoas representadas eram os quatro principais colocados 

nas pesquisas: Luiz Inácio Lula da Silva (que venceu o pleito), José Serra, Ciro Gomes e 

Anthony Garotinho (da esquerda para a direita, respectivamente). O que provocava o efeito 

de humor é que, com o detetor de mentiras, nenhum deles se arriscava a falar, como indica 

o conteúdo dos balões (�Passo a palavra ao nobre colega�; �Passo�; �Passo�, dito entre 

tossidas; �Oi?�). Essa maneira de desconversar sobre o assunto sugere ao leitor que nenhum 

dos candidatos fala a verdade num debate.  

A tira dialoga com as características genéricas da charge. O leitor tinha de recuperar 

o assunto político do noticiário da época para compreender o texto. Isso ajudaria a perceber 

que as quatro pessoas representadas de forma caricata eram os candidatos à presidência. 

Sem essas informações, o leitor dificilmente produziria coerência. Trata-se de uma charge, 

mas o rótulo, o formato e a situação narrativa inesperada criam no leitor a expectativa 

genérica de que seja uma tira. 

Entendemos que em situações como a da figura 8.19 temos tiras que estabelecem 

um intertextualidade intergenérica, no caso com a charge. Continuam sendo tiras, mas usam 

as características de outros gêneros dos quadrinhos que têm no humor um de seus 

elementos constituintes. Ter claro o que é cada gênero evita confusões como a vista no 

exemplo da figura 8.1, do vestibular da PUC-SP. Tratava-se de uma tira cômica com 

características genéricas de um cartum, e não uma charge. Por ora, fica a percepção de que 

a tira pode ter personagem fixo ou não.  

A figura 8.18 serve para mostrar que a narrativa pode ser apresentada com apenas 

uma vinheta, ponto que defendemos anteriormente. Concordamos, no entanto, que a 

tendência seja a de usar mais de um quadrinho.  



A exemplo do que foi visto no capítulo 6, sobre a linguagem dos quadrinhos, para 

cada característica da tira analisada há uma outra que a põe em questionamento, como 

comprovam os exemplos a seguir: 

 

    Figura 8.20 - Mismatches 

 

             Figura 8.21 � Piratas do Tietê 

 

             Figura 8.22 � Piratas do Tietê   

 

 

 



   Figura 8.23 � Piratas do Tietê  

   

A figura 8.20 foi a vencedora do Salão Internacional de Humor de Piracicaba de 

2006 na categoria �tiras�. O regulamento do prêmio define a categoria como �arte gráfica 

seqüencial com enredo que se fecha em um formato padrão usualmente publicado em 

colunas de jornal�. No caso do exemplo (tira chamada �Mismatches�), o autor, Acácio 

Geraldo de Lima, optou por usar palitos de fósforo reais como personagens. O desenho é 

feito em volta deles. O resultado é uma tira cômica, com desfecho inesperado, mas feita 

com outros recursos imagéticos. É o que ocorre no caso seguinte, da figura 21, de �Piratas 

do Tietê�. É uma brincadeira feita por meio de fotos de diferentes momentos da vida do 

autor, Laerte. Há humor, mas não o tradicional produzido dentro de uma narrativa com 

desfecho inesperado. Embora sejam exceções, os dois exemplos indicam que é necessário 

alargar a definição de tiras, de modo a incluir nela a fotografia. 

A figura 8.22 é uma homenagem ao desenhista Flavio Colin, falecido no dia 13 de 

agosto de 2002. A tira foi publicada dois dias depois no jornal Folha de S.Paulo. É uma 

tira, mas não tem humor. Entendemos que casos como esse fogem às características das 

tiras cômicas. Embora seja exceção, seria um caso das forças centrípetas e centrífugas dos 

movimentos genéricos (BRANDÃO, 2001, p. 38). É como se fosse um ensaio de um novo 

gênero, ainda em processo de consolidação. Neste estudo, essas situações serão chamadas 

apenas de �tiras�, num sentido diferente do tomado como sinônimo de tiras cômicas. 

Na figura 8.23, o personagem questiona o passar do tempo nos quadrinhos. Diz que 

a linguagem dos quadrinhos impede os autores de criarem histórias mais elaboradas ou 

literárias. Eles �os autores- estariam aprisionados dentro de uma �grade, jaula, prisão�, que 

inferimos ser o formato. Mesmo a representação do tempo nas vinhetas seria um 

representação falsa, como o passar das imagens pela janela de um trem. Conclui que, além 

de tudo isso, �quadrinho a gente lê em segundos� (última vinheta).  



Entendemos que seja uma tira cômica. O humor advém da descrição das 

características �fixas� e �rígidas� dos quadrinhos (que valem também para a tira) apenas 

para subervertê-las. Se a tira é uma leitura rápida e presa num formato fixo, o autor, Laerte, 

narra a história em três fileiras de tiras (e não em uma), com quatro vinhetas cada uma 

(doze ao todo). O número de quadrinhos aumenta os tempos de narração e de leitura. Logo, 

a leitura desta tira não foi feita rapidamente, ao contrário do que pensa o personagem no 

último quadrinho. Isso gera o desfecho inesperado. É uma tira que �brinca� com o 

metalinguagem e constrói não poucos quadrinhos, mas doze. Embora seja a tendência, não 

são todas as tiras que apresentam poucos quadrinhos. O exemplo funciona como uma 

pequena história em quadrinhos e dialoga com as características desse gênero. 

Na prática, as tiras cômicas podem ser apresentadas de diferentes maneiras ao leitor. 

A começar pelo formato. Há livros que compilam tiras produzidas anteriormente em jornais 

ou na internet. A adaptação retira de cima da tira o título e o nome do autor, informações 

que já constam na capa da obra. Não deixam, por causa disso, de constituírem o gênero tira 

cômica. Outra situação é o uso de tiras na vertical, e não na horizontal. Ocorre muito na 

última página de revistas infantis. Em geral, a página é dividida no meio: a parte da 

esquerda mostra a história; a da direita, os créditos editoriais da revista (figura 8.24). Na 

prática, apesar do formato não horizontal, entendemos que funcione como uma tira cômica 

tradicional. Além do formato, há também outra diferença: algumas acrescentam a palavra 

�fim� na última vinheta, como é feito nas demais histórias da revista em quadrinhos em que 

a tira está inserida (figura 8.25). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Figura 8.24 � Chico Bento      Figura 8.25 � Chico Bento 

 

Há casos em que há uma história por dia, como a vista nas figuras 8.17 e 8.18. 

Outro caso são as tiras cômicas que apresentam um tema com continuidade no dia seguinte. 

É o que Mendonça chamou de (2002, p. 198) chamou de tiras-episódio. Funciona assim: a 

tira apresenta uma história fechada, com um final inesperado. No dia seguinte, os mesmos 

personagens são mostrados na mesma cena narrativa. O tópico abordado também é 

repetido, mas em outra história, com outro desfecho inesperado. Em geral, é produzida de 

uma forma que o leitor que não teve contato com o jornal na véspera consiga entender a 

história. Quem leu a tira anterior, por outro lado, consegue recuperar os elementos 

situacionais e temáticos abordados. Geralmente, o tópico dura uma semana. Na semana 

seguinte, muda para outro. Um caso é o do personagem �Garfield�: 

 



    Figura 8.26 � Garfield 

 

As datas no último quadrinho de cada uma das tiras (�6-25� e �6-26�, 

respectivamente) indicam que foram publicadas em dias seguidos, uma em 25 de junho e 

outra em 26 do mesmo mês. O ano era 1987 (aparece no crédito vertical da empresa 

distribuidora da história, visto nas segundas vinhetas: �1987 United features Syndicate 

Inc.�). Na tira de cima, o gato se dispõe a ingerir comida de cachorro porque não há mais 

nada para comer. Por isso, late no quadrinho final. Essa situação inesperada - um gato latir 

para comer alimento para cães - gera o efeito de humor. Na tira de baixo, há a mesma cena 

narrativa e um tópico também ligado à idéia de �comida para cachorro�. Mas a narrativa é 

reiniciada de outro ponto, de modo a conter informações suficientes para que a pessoa que 

não leu a tira na véspera possa compreender o texto. Há um novo desfecho inesperado e um 

novo efeito de humor (a comida de cachorro é atirada no rosto do dono de Garfield, que 

acaba por concordar que o gosto do alimento é mesmo �horrível�, como sugere o gato). 

Entendemos que esse modelo continue sendo uma tira cômica, embora mereça uma 

investigação melhor. Isso será feito no corpus. 

Uma outra possibilidade de tira cômica seriada é a feita com um capítulo por dia, 

como numa novela. A estratégia é criar um desfecho inesperado por dia. Mas, quando as 

tiras são colocadas em seqüência, como num livro, percebe-se que funcionam como uma 

história em quadrinhos. É um caso mais raro de ocorrer, mas tem em �Ed Mort�, de Luís 

Fernando Veríssimo e Miguel Paiva, um de seus melhores exemplos: 



 

     

  Figuras 8.27 e 8.28 � Ed Mort  

 

As duas tiras fazem parte de uma narrativa maior, chamada �Ed Mort em 

Disneyworld Blues�. A história foi reunida num livro, publicado em 1987. Antes disso, 

foram publicadas diariamente, uma a uma, em cadernos de cultura de jornais brasileiros. Os 

dois exemplos mostram um fragmento da história. A figura 8.27 apresenta um diálogo entre 

um dos suspeitos (o homem gordo, à esquerda na primeira vinheta) e o personagem-título, o 

detetive Ed Mort. O primeiro diz: �Trabalha outra moça aqui, mas ela está... doente�. O 

detetive pergunta: �O que você quer dizer com �... doente?� O leitor tem de inferir pela tira 

do dia anterior do que se trata a situação do diálogo, algo que não ocorre na tira cômica 

tradicional (mas sim nas tiras de aventuras). 

Mesmo assim, há desfecho inesperado e humor na última vinheta. O detetive, com 

ecpressão compenetrada, imagina: �Sempre desconfiei de pessoas que falam com 

reticências.� Ele se refere à representação gráfica das reticências do balão do suspeito, que 

sugere pausa  na fala. O inusitado estaria não na suspeição da pausa, mas das reticências em 

si. No diálogo -representação da fala, portanto-, foi evidenciado um recurso gráfico.  

Na tira seguinte, parte da história é resumida por Ed Mort numa legenda, logo no 

início: �Minha cliente tinha perdido a memória e usava um vestido da butique �Trapinhos�. 

Mas lá ninguém a vira. Ou diziam que não...�. Há um novo diálogo entre os mesmos 



personagens. Infere-se que seja uma seqüência do que tinha sido representado na outra tira. 

�Onde mora a moça que trabalha aqui?�, pergunta Ed Mort. �Ela morreu�, respondeu o 

suspeito. Ed Mort: �Mas você acabou de dizer que ela estava doente.� Essa informação, a 

de que ela tinha adoecido, exigia uma leitura prévia da tira anterior. Novamente, há 

desfecho inesperado e humor. A moça teria morrido porque ficara doente �de repente�, 

como é lido no balão da última vinheta.  

O caso analisado tem características das tiras cômicas (o desfecho inesperado que 

leva ao humor) e das tiras de aventuras (capítulos de uma narrativa maior e inferência de 

informações dos capítulos anteriores para a compreensão da história). É como se houvesse 

um continuum genérico entre os dois gêneros, em que os extremos seriam a tira cômica e a 

história em quadrinhos. No meio, haveria esse modo de produção de tiras, que chamaremos 

de tira cômica seriada. Entendemos que constitua um gênero à parte e reconhecemos que 

mereça ser analisado. Mas não o faremos neste estudo, por fugir do objeto de análise do 

corpus da maneira como o definimos. 

 

8.8 - Fechando as idéias 

 

Qualquer análise da diversidade genérica dos quadrinhos (e entendemos ter feito 

neste capítulo uma pré-análise do que discutiremos na Parte III) corre o risco de ser falha. 

Outra pesquisa poderá contra-argumentar que um gênero foi esquecido ou então que outro, 

na prática, não funciona exatamente assim. Serão seguramente análises válidas, variando 

conforme o enfoque que se pretende dar. Entendemos que há a necessidade de um estudo 

mais detalhado sobre o assunto. Mas os pontos principais, cremos, estão delineados, de 

modo que permitem uma melhor compreensão do que seja uma história em quadrinhos, do 

que seja uma tira cômica e do que ela não seja. Não ter claros esses conceitos pode trazer 

confusão no processo de leitura textual, assim como o visto no vestibular da PUC-SP, no 

exemplos que abrem este capítulo. 

A proposta era a de registrar os diferentes gêneros, de modo que possamos entender 

melhor cada um deles e verificar como utilizam a linguagem dos quadrinhos em narrativas, 

contadas em um quadrinho ou mais. Defendemos que elementos como o formato, o rótulo e 

o local de publicação interferem na forma como são lidos, percebidos e analisados pelos 



pesquisadores e pela sociedade (como ocorre com o Salão Internacional de Humor de 

Piracicaba e o vestibular da PUC-SP), por isso constituem informações que não podem ser 

ignoradas na análise genérica. Nosso interesse reside nas tiras cômicas, entendidas como 

um desses gêneros.  

Constatamos algumas tendências do grande rótulo chamado história em quadrinhos:   

 

 vários gêneros utilizam a linguagem dos quadrinhos; é o caso da charge, do 

cartum, dos diferentes gêneros autônomos das histórias em quadrinhos 

(entendidas aqui como um gênero integrante de um rótulo maior homônimo) e 

das tiras (entre eles, as tiras cômicas); 

  predomina o tipo textual narrativo, que tem nos diálogos um de seus elementos 

constituintes; 

 pode haver personagens fixos ou não; alguns se baseiam em personalidades 

reais, como os políticos; 

 a narrativa pode ocorrer em um ou mais quadrinhos e varia conforme o formato 

do gênero, padronizado pela indústria cultural; 

 em muitos casos, o rótulo, o formato e o veículo de publicação constituem 

elementos que acrescentam informações genéricas ao leitor, de modo a orientar 

a percepção do gênero em questão; 

 a tendência é de uso de imagens desenhadas, mas ocorrem casos de utilização de 

fotografias para compor as histórias. 

 

Entenderemos por história em quadrinhos o grande rótulo que une todas essas 

características e engloba a diversidade de gêneros, rotulados de diferentes maneiras, 

utilizam a linguagem dos quadrinhos para compor um texto narrativo dentro de um 

contexto sociolingüístico interacional. Por isso, defendemos que a caricatura não seja uma 

história em quadrinhos, principalmente por não conter uma narrativa (o predomínio é do 

tipo textual descritivo). Trata-se apenas de uma ilustração. 

Essa interpretação nos aproxima do que conceito de hipergênero, conceito discutido 

no capítulo 3, que toma como base idéias de Maingueneau (2004, 2005, 2006). Seria um 

grande rótulo, que agregaria diferentes gêneros comuns. Charge, cartum, tiras cômicas, tiras 



cômicas seriadas, tiras de aventura e os diversos quadrinhos (cada um deles entendido, 

neste segundo momento, como gêneros individuais e autônomos) faria, então, parte de um 

hipergênero histórias em quadrinhos. Vimos também que há uma tendência de constante 

questionamento das características dos quadrinhos, como bem ilustra o exemplo da figura 

22. Em algumas situações, cremos que haja um ensaio de novo gênero, ainda em processo 

de formação.  

Não temos a intenção de criar um modelo fixo, de modo a classificar e prescrever a 

produção de quadrinhos. A intenção é outra. Partimos dos textos como são produzidos e da 

forma como são vistos na prática e na teoria para formular um possível quadro de análise 

do assunto, de modo a entender o que é e como funciona cada gênero. Para saber o que é 

tira cômica, como já comentado anteriormente neste capítulo, é necessário, antes, saber o 

que ela não é. Vimos que as tiras cômicas: 

 

 apresentam formato fixo, de uma coluna; 

 a tendência é que o formato seja horizontal; em revistas em quadrinhos, pode 

aparecer também na vertical; 

 a tendência é de uso de poucos quadrinhos, dada a limitação do formato (o 

que constitui narrativas mais curtas); em geral, fica entre um e quatro 

vinhetas (embora haja casos que utilizem vários quadrinhos); 

 a tendência é de uso de imagens desenhadas; há registro de casos que 

utilizam fotografias, mas são raros; 

 em jornais, é comum aparecer na parte de cima da tira o título e o nome do 

autor; em coletâneas feitas em livros, essas informações são suprimidas das 

tiras porque aparecem em geral na capa da obra; 

 os personagens podem ser fixos ou não; 

 há predomínio da seqüência narrrativa, com uso de diálogos; 

 o tema abordado é sobre humor; 

 há tendência de criar um desfecho inesperado, como se fosse �uma piada por 

dia�; 



 a história tende a apresentar uma narrativa com começo, meio e fim; ou ao 

menos um antes e um depois (ou antecedente e conseqüente, como afirma 

GIL, 1991); 

 a narrativa pode ter continuidade temática em outras tiras. 

  

O conceito de tira cômica abordado neste estudo engloba todas essas características.  

Há casos de tiras, vistas ao longo do capítulo, que não apresentam desfecho 

inesperado ou não são narrativas. Fogem, enfim, às características levantadas. Entendemos 

que sejam um outro gênero, ora chamado de tira, mas não são tiras cômicas. 

A leitura exposta neste capítulo merece um outro estudo mais aprofundado e temos 

plena consciência disso. Mas resolve a análise do corpus desta tese, as tiras cômicas. Elas 

apresentam características genéricas que criam uma expectativa de leitura. Uma das 

expectativas é que sejam piadas. Analisar esse ponto é o próximo passo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 9 

 

TEORIAS SOBRE AS TIRAS CÔMICAS 

 
 
 
 

  Figura 9.1 � Chico Bento 

 

 A história acima, feita nos estúdios de Mauricio de Sousa, brinca com duas 

características do gênero tiras cômicas, uma ligada à outra: 1) assume que há uma 

expectativa do leitor em acompanhar uma piada na tira (se �hoje num tem piada�, como diz 

o caipira Chico Bento, pressupõe-se que nos outros dias há); 2) um dos elementos 

constituintes do gênero seria a criação de uma piada. 

A tendência parece ser essa, a de ver a tira cômica como uma piada. Essa 

expectativa genérica estaria tanto nos leitores quanto nos autores. Há vários exemplos. O 

desenhista Laerte concedeu uma entrevista à revista Caros Amigos em 2004. Lá, ele 

comentou o uso de temas preconceituosos em algumas das tiras que produz para o jornal 

�Folha de S.Paulo� (a mais conhecida é �Piratas do Tietê�): 

 

O preconceito é um dos ingredientes do humor. É o tipo da coisa que eu 

acho que a gente deve ficar pelo menos atento. Porque uma boa piada 

vale um monte de coisas, mas não todas as coisas.  

(LAERTE, 2004, p..34) 

 

Outro trecho, agora falando sobre os personagens de que mais gostava: 

 



Gosto muito desses que trabalham sozinhos. É uma descoberta recente 

que fiz: tem alguns personagens que são tão redondos que você só joga a 

situação ali e eles meio que resolvem tudo junto. Com o Mutuca, que é um 

cartunista novo que uso de vez em quando e que se acha genial, também é 

assim, você propõe a situação. Outros, não, os Piratas do Tietê, por 

exemplo, já é luta, a piada tem que ser construída.� 

(op. cit., 2004, p. 37) 

 

Nas duas respostas, Laerte usa a palavra piada. Ele demonstra que tem a nítida 

percepção, no processo de produção da tira, de que se trata de um texto de humor tal qual 

uma piada. Houve vezes em que evidenciou esse conhecimento genérico na própria tira:                            

    Figura 9.2 � Piratas do Tietê 

 

Laerte desenhou a si próprio na história. O personagem questiona se os quadrinhos 

não estariam ultrapassados, a exemplo das canções. �Essa estrutura em jornal... uma 

historinha com piada no fim...�. É interrompido por vozes que vêm de fora do último 

quadrinho, possivelmente dos leitores. �Já vi que hoje nada de piada no fim�, 

�Metalinguagem outra vez�. Novamente, Laerte usa a palavra piada para descrever o 

gênero tira cômica, seu ganha pão. E mostra que, tal qual a piada, a tira cômica prevê um 

desfecho inesperado no fim. 

 Outros autores demonstram percepção semelhante. O desenhista Mário Latino 

elaborou uma história em quadrinhos em que descreve etapa por etapa o processo que usa 

para  produzir uma tira (figura ao lado). A história está na capa do primeiro número de 

�Roberval�, revista em que publica suas tiras. 

Roberval é um ilustrador que tem de conciliar a criação de tiras com os problemas 

familiares. No exemplo, ele dialoga com o filho. Diz que, antes de desenhar a tira, elabora a 

idéia, os diálogos e o ambiente, de modo a perceber se a gag funciona. Gag? �A ´gag´é a 



piada�, responde o personagem. �Ela normalmente funciona em 3 ou 4 tempos. Eu chamo 

tira de 3 tempos aquela com 3 quadros.� Na história, Latino mostra que o primeiro 

quadrinho cria a situação. O segundo funciona como uma espécie de ponte entre o primeiro 

e o último. Na vinheta final é onde �tudo descamba�. Por descamba, entende-se que surge 

algo inesperado, que foge ao que é lido até então. �Isso é a gag�, conclui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                             Figura 9.3 - Roberval     

   

 

O exemplo dado por Latino se apóia muito no diálogo para provocar o humor, num 

par pergunta/resposta. Na história, há dois personagens, Wyatt Apple e Bronco. Este 

pergunta: �Por que você escolheu esta vida, Wyatt?� Resposta, que começa na primeira 

vinheta, continua na segunda e termina na última: �Porque gosto da aventura... do perigo 

constante... mas no fundo porque minha mulher cozinha mal paca.� Fugir da comida da 



esposa seria o real motivo da vida de aventuras longe de casa. O desfecho inusitado é o que 

traria humor à tira. 

As empresas que publicam tiras cômicas também tendem a enxergar o gênero como 

uma forma de piada. A Editora Abril lançou na década de 70 coletâneas de tiras de 

diferentes personagens. Batizou a série de �As melhores piadas de...�. O complemento do 

título era o nome do personagem-título (Huguinho, Zezinho e Luizinho; Mickey; Mônica e 

sua turma; Prof. Tantã). Como se percebe, a editora evidencia para o leitor que as revistas 

apresentam uma diversidade de piadas, que seriam �as melhores� (figuras de 9.4 a 9.7).  

 

 

Em 2006,  as editoras Globo e Mauricio de Sousa se uniram para lançar uma 

coletânea parecida, somente com os personagens da Turma da Mônica. Foram três revistas: 

Coleção as melhores tiras � Mônica, Coleção as melhores tiras � Cebolinha, Coleção as 

melhores tiras � Cascão. Mauricio de Sousa assina a introdução da obra sobre a 

personagem Mônica (2006, p 5). Diz o desenhista e empresário: �Oi, pessoal! Que tal viajar 

no tempo e relembrar deliciosas situações que a Mônica viveu? Vamos ver piadas da época 

em que ela era mais bravinha, quando era superforte, quando era baixinha, gorducha e... 



ops! Enfim, vamos nos divertir com as melhores piadas da Mônica!� Novamente, há o uso 

do termo piada. 

Em suma: autor e editora demonstram um conhecimento genérico de que a tira 

cômica é uma piada. Isso não deixa de influenciar a outra ponta do processo interacional, o 

leitor, que também teria a expectativa de encontrar no espaço físico da tira um desfecho 

inusitado, tal qual numa piada. 

Essa percepção é vista também em alguns trabalhos do meio acadêmico. Há autores 

que analisam as tiras cômicas como piadas. Marcelino (2003: p. 78), ao estudar tiras da 

personagem argentina Mafalda, escreve: �Levando em conta que cada uma das tiras tem um 

texto completo com início, desenvolvimento e desfecho, podemos considerar cada uma 

delas como uma piada�. Santos (2004: p. 47) afirma que �a tira cômica é autocontida, pois 

apresenta uma piada (gag) que precisa ser contada em algumas vinhetas�. E acrescenta: 

�No dia seguinte, embora mostre os mesmos personagens �e, muitas vezes, a mesma 

situação-, narra uma nova piada�.  Cagnin (1975: p. 182), ao falar das tiras, diz: �As 

histórias curtas têm a possibilidade de suprimir facilmente o texto. Podem ser as piadas de 

um quadrinho ou as tiras de um a quatro quadrinhos�. Para Eisner (1989, p. 124), ao 

analisar um caso de tira que omite os balões num dos trechos, seria um recurso para 

acrescentar �peso e força ao fim da piada�.  Vergueiro (2005, p. 45) vê nas tiras de tema 

humorístico a �fórmula conhecida como a-gag-a-day (uma piada por dia)�.  

 Há uma nítida mescla entre os conceitos de piada e tira cômica. Em parte, seria pela 

falta de um estudo que comparasse os dois gêneros. Houve trabalhos científicos que 

analisaram especificamente as tiras cômicas, mas abordaram o tema de forma tangencial. A  

preocupação central não era saber se eram ou não uma piada (mesmo apoiando-se em 

teorias do humor). Agrupamos essas pesquisas em três linhas de estudo: 1) as que usam os 

conceitos de disjunção e de isotopia; 2) as que estudam a tira cômica como um gênero 

autônomo; 3) as que aplicam nas tiras modelos próprios às teorias do humor. As três 

categorias resultaram da leitura de nove autores, que estudaram direta ou indiretamente o 

tema.  

  

 

 



9.1 - Disjunção e mudança de isotopia 

 

Cagnin (1975) foi um dos primeiros pesquisadores brasileiros a estudar estratégias 

de humor nas histórias em quadrinhos. Ele vê semelhanças no comportamento narrativo dos 

diferentes gêneros de quadrinhos cômicos (e não apenas nas tiras). O mecanismo narrativo 

poderia ser resumido em três etapas: 1) situação inicial; 2) elemento disjuntor que muda o 

curso da narração; 3) disjunção narrativa, responsável pelo riso. A disjunção provocaria na 

última vinheta uma função narrativa anormal, que levaria a um desfecho inesperado e 

humorístico. Nas histórias em que a ação ocorre em apenas um quadrinho, todas essas 

características estariam condensadas na mesma vinheta. No caso específico das tiras 

cômicas, elas teriam disjuntores visuais (centrados na ação ou em algum aspecto da 

imagem), verbais ou ambos. A tira a seguir, do personagem Pinduca, é um dos exemplos 

trabalhos por Cagnin (op. cit., p. 194):    

   

       Figura 9.8 - Pinduca 

 

O autor usa a tira para demonstrar como o elemento visual pode causar a disjunção, 

que leva a uma quebra no rumo da narrativa. Pinduca não entende por que o bebê que 

empurra no carrinho não pára de chorar. A dúvida é demonstrada por meio de balões com 

interrogações (primeira e segunda vinhetas). Essa seria a situação inicial. No terceiro 

quadrinho, o personagem se vê num espelho e descobre que seu rosto é o motivo do choro. 

Essa percepção é o que leva à disjunção narrativa, concretizada na última vinheta, com a 

mudança na posição do bebê (fica de costas para Pinduca, o que o impede de ver o rosto do 

garoto careca). Seria a realização da função narrativa anormal. 

Santos chega a conclusões parecidas usando outro suporte teórico. Ele descreveu o 

mecanismo de humor das tiras cômicas em duas pesquisas diferentes (op. cit. 2002; 2004). 

As conclusões foram as mesmas nos dois estudos. O autor dá como certo que a tira cômica 



apresenta uma piada (ou gag, forma sinônima que utiliza em alguns momentos). Ele 

defende que a tira possui a mesma estrutura narrativa apresentada por Morin (1973), já 

apresentada no capítulo 4. Só para relembrar: Morin estudou 180 histórias cômicas curtas e 

concluiu que elas têm três funções comuns. A primeira, de normalização, situa os 

personagens. A segunda, locutora de deflagração, apresenta o problema a ser solucionado 

no final da narrativa. A terceira, interlocutora de distinção, apresenta o desfecho cômico. A 

última função teria um elemento, chamado disjuntor, que quebraria a narrativa em duas 

partes: uma �séria� e outra cômica, originada a partir da anterior. A autora deu o nome de 

narrativa parasita à seqüência não convencional.   

Santos transpõe o modelo de Morin para as tiras cômicas. Cada parte da tira 

representaria uma função. A vinheta inicial corresponderia à função de normalização; a 

função locutora de deflagração estaria no miolo da história; a função interlocutora de 

distinção apareceria invariavelmente na última vinheta com o elemento disjuntor, que teria 

o papel de �surpreender o leitor, invertendo suas expectativas ou extraindo a graça de uma 

situação absurda jamais imaginada pelo público� (op. cit., 2002, p. 31). No estudo de 2004, 

Santos acrescenta que o elemento disjuntor poderia ser verbal, estar contido na ação do 

personagem ou então compor uma mistura de ambos (assim como o faz Cagnin). E se a tira 

tivesse apenas uma vinheta? O autor prevê a possibilidade. Nessa situação, as três funções 

estariam sintetizadas na mesma seqüência narrativa. Esta tira ilustra bem uma possível 

aplicação do modelo teórico:  

       

   Figura 9.9 - Gordura 

  

A história é do personagem Gordura, do brasileiro Verde. Nas palavras do 

desenhista, trata-se de um cão ingênuo, grande e gordo (MASTROTTI, 2003, p. 46). A 

atitude representada nas imagens reforça a ingenuidade do personagem. Ele enterra um 

osso e espera que tenha o mesmo comportamento de uma semente: cresça, forme uma 



árvore e dê como frutos mais ossos. Raciocinando com base no modelo teórico, teríamos na 

primeira vinheta a função de normalização. Somos apresentados ao personagem e à 

situação. Vemos que ele caminha com um osso na boca. Segunda vinheta: o cachorro cava 

um buraco e coloca o osso ali. Seria a função locutora de deflagração. É a partir dessa cena 

que se formaria o desfecho surpreendente. O último quadro mostra parte do osso já 

enterrada. Um balão de pensamento, formado por outra imagem, sugere uma árvore com 

ossos no lugar de frutas. O elemento disjuntor, fonte do humor, estaria exatamente nessa 

imagem. Consolida-se, assim, a função interlocutora de distinção e a formação de uma 

narrativa parasita.  

 Outro estudo que aborda a mudança brusca no rumo da narrativa é o de Tambelli 

(2002). A pesquisadora selecionou 180 tiras da série �Classificados�, criada por Laerte e 

publicada entre 1997 e 1999 no jornal Folha de S.Paulo. A tira será uma das analisadas no 

corpus desta tese (no capítulo 11). A autora separou 26 para a análise, dividida por temas: 

exclusão do mercado de trabalho, violência, discriminações, ascensão na escala social e 

política habitacional. O enfoque de seu doutorado foi mostrar como as tiras se 

comportavam dentro da semiótica de linha greimasiana, que divide um texto em três níveis: 

narrativo,  discursivo e profundo/fundamental (este, em linhas bem gerais, resume o texto 

em categorias semânticas que mantenham relação de contrariedade; as relações de sentido 

viriam da oposição de uma categoria para outra). O interesse está num dos aspectos do 

nível discursivo, a idéia de isotopia (a presença de um traço semântico que daria unidade ao 

texto). 

 O recurso é elemento fundamental para a análise do discurso dentro da semiótica 

greimasiana (como já discutido no capítulo 4º). Um político falando aos gritos num 

palanque poderia ter, hipoteticamente, a isotopia �comício eleitoral�. Espera-se que essa 

noção percorra toda a leitura do texto, de modo a garantir a coerência da leitura. Há textos, 

no entanto, que possuem mais de uma isotopia. Seriam pluri-isotópicos. Estariam nesse 

caso as histórias engraçadas, como as tiras: �para se obter o efeito de sentido de humor, há 

que se proceder à ruptura de isotopia, ou à superposição de várias isotopias, papel reservado 

a uma palavra polissêmica, no âmbito lingüístico, ou a um componente visual, relacionado 

ou não ao termo polissêmico� (op. cit, 2002, p. 232).  



 Tambelli dividiu a análise das tiras de �Classificados� em duas isotopias: uma 

temática e outra figurativa. A primeira indicaria o campo semântico a que a história 

pertenceria; a segunda descreveria os componentes visuais e verbais das figuras presentes 

na tira. Selecionamos um exemplo do corpus trabalhado por ela para ilustrar uma possível 

aplicação do conceito: 

 

       Figura 9.10 - Classificados 

 

Na análise (op. cit, 2002, p. 262-263), Tambelli identifica uma primeira isotopia 

temática, a da solidariedade, presente nos três primeiros quadrinhos. A isotopia figurativa é 

separada em componentes visual e verbal. A parte visual mostra que há dois personagens 

numa rua indeterminada. O pedestre está ligeiramente curvado para a frente (com ar de 

alegria no terceiro quadrinho), vestindo jaqueta sobre camisa, calças largas e sapatos. O 

moleque, como a autora optou chamar, usa camiseta, calção e está descalço. O componente 

verbal descreve o diálogo. 

 O terceiro e quarto quadrinhos trariam uma outra isotopia temática, a da rejeição 

preconceituosa da caridade. Também haveria elementos novos na isotopia figurativa. No 

componente visual, o pedestre tem feição de desapontamento e fica com o braço estendido 

com o dinheiro. O moleque demonstra, segundo a autora, expressões de interrogação e 

desdém, respectivamente na terceira e quarta vinhetas. O componente lingüístico �não 

trabalho com pedestre� permite a ruptura da isotopia temática inicial, gerando o humor. Em 

outras análises do corpus, a pesquisadora afirma que há a necessidade de informações 

pressupostas para o compreendimento de determinadas tiras. 

 Tambelli (op. cit., p. 337) conclui que Laerte �conseguiu revelar, por meio de suas 

tiras, com muita sutileza �mais sugerindo que apontando, mais escondendo que 

escancarando-, a visão de mundo da sociedade urbana em que nos inserimos, num exercício 



de inteligência e sagacidade de que somente os grandes, os verdadeiros humoristas são 

capazes�. 

 Ainda que parcial, é possível uma aproximação entre Cagnin, Santos e Tambelli. Os 

três mecanismos teóricos seriam uma variação do modelo canônico da narrativa (situação 

inicial, clímax, desfecho). A particularidade da tira cômica seria a de apresentar uma 

narrativa que conduz para um caminho, mas revela outro no final. A mudança no rumo da 

história alteraria o tema abordado na tira (mudança de isotopia) e seria desencadeada por 

um elemento de ordem verbal, visual ou verbo-visual. Esse comportamento poderia ocorrer 

em vários quadrinhos ou ser sintetizado em apenas um. Tambelli reforça a necessidade de 

pressuposições para o processo de leitura. 

 

9.2 - Teorias do humor nas tiras cômicas 

 

 Souza (1997) analisou tiras dos personagens Frank & Ernest, criados pelo norte-

americano Bob Thaves (falecido em agosto de 2006). A preocupação da pesquisadora era 

com a tradução. Ela constatou que dois jornais brasileiros, Jornal do Brasil e Jornal da 

Tarde, veiculavam as mesmas histórias com traduções diferentes. O objetivo de seu 

mestrado foi comparar a versão em inglês com as duas em português e verificar se o humor 

do original era preservado. A pesquisa analisou tiras publicadas entre setembro de 1994 e 

fevereiro de 1995. 

 O estudo aproximou o efeito cômico presente nas tiras às teorias do humor, 

especialmente as baseadas no princípio da incongruência. Souza aplicou parte da teoria do 

humor verbal desenvolvida por Raskin (1985) e, posteriormente, revisada por ele e por 

Attardo (1991). A autora usou na análise de Frank & Ernest os parâmetros linguagem, alvo, 

situação e oposição, que se articulam para proporcionar um desfecho que quebre a 

expectativa do leitor e leva ao humor. Souza não utilizou o elemento narrativa. Defende que 

os pontos relevantes para a geração do humor são a conversação e os desenhos. 

 A diferença entre o chiste e a tira estaria em duas  características desta: a presença 

do elemento visual e uma tendência à repetição temática. A pesquisadora mapeou três 

temas recorrentes em Frank & Ernest: os universais (existência do homem, religião, 

ciência), os pessoais (o foco está nos próprios personagens) e os sociais (assuntos ligados à 



sociedade norte-americana, eventualmente extensivos à realidade de outros países). A 

hipótese do trabalho era que os dois primeiros temas não apresentariam problemas de 

tradução. Os tópicos sociais, por outro lado, deveriam ser adaptados no processo de 

passagem de uma língua para outra. As versões só seriam possíveis  se houvesse um 

casamento entre as partes lingüística (fonológica, morfológica, sintática, semântica e 

pragmática) e visual, de modo a não causar uma contradição entre o que se lê e o que se vê. 

Há tiras em que a cena apresentada é neutra. Em outras, o cenário (uma praia, por 

exemplo), atrela os diálogos e o sentido às informações visuais. Por isso, seria admissível 

que houvesse adaptações no processo de versão de uma língua para outra: 

 

O tradutor é um equilibrista que caminha por uma corda bamba. 

De um lado, temos o texto de partida e, de outro, o de chegada. 

A meta principal será sempre a manutenção do efeito cômico. 

Em certos momentos, pode pender para o texto da língua de 

partida e uma tradução literal será bem-vinda; em outros, deve 

soltar as amarras e procurar seu equilíbrio nos recursos 

encontrados na língua de chegada. Como em um circo, qualquer 

deslize será fatal e corre-se o risco de o efeito cômico não ser 

atingido. 

 (SOUZA, 1997, p. 35) 

 

 A conclusão do estudo é que muitos tradutores encontram dificuldade no processo 

de reprodução do humor para a língua portuguesa. Ou fazem traduções literais sem a devida 

adaptação (o que compromete o lado cômico), ou não respeitam a relação entre os 

elementos verbais e visuais. Uma situação assim: 

 

       Figura 9.11 � Frank e Ernest 



                             Figura 9.12 � Frank e Ernest  

       Figura 9.13 � Frank e Ernest 

 

As três tiras constam no corpus da pesquisa. A primeira é a original, exportada pela 

empresa Intercontinental Press. A segunda é a versão do Jornal da Tarde (JT). A terceira, 

do Jornal do Brasil (JB). Na análise, Souza entende que o desenho de uma pia de cozinha, 

cheia de louça suja (canto esquerdo da tira), funciona como referente para o tema do 

diálogo: 

 

Na tradução publicada pelo JT, optou-se por um texto mais 

próximo ao original e nesse sentido foi possível a manutenção 

do efeito cômico. Já a tradução publicada no JB não manteve o 

efeito cômico, pois não podemos estabelecer uma ligação entre 

a fala da personagem e o visual. Não há motivo aparente para a 

personagem fazer uma afirmação sobre sua preferência por 

cerveja e sentar-se na cadeira de balanço frente a uma cozinha 

imunda, ou seja, a fala da personagem está desvinculada da 

imagem.� 

 (SOUZA, 1997, p. 114)  

 

 Não chega a ser uma conclusão do estudo, mas merece menção um ponto  

identificado pela pesquisadora. Trata-se da tira que trabalha com elementos da própria tira 

como estratégia para geração do humor. A autora identificou o caso com o nome de 



metatira, alusão ao conceito de metalíngua, de Lyons (1980, p. 18). O termo faz alusão ao 

processo de uso da língua para descrever a própria língua. 

 Eisner (2005) não usa o modelo de Raskin, mas também parte do princípio da 

incongruência para explicar o efeito de humor. Eisner entende que a chave para uma 

história ser engraçada pode estar numa piada, seja a narrativa uma tira cômica ou não. Para 

o autor, é uma história que contém uma piada, e não que a piada seja a história em si. 

O exemplo utilizado por ele é uma história em quadrinhos de oito páginas. As 

estratégias para se obter o humor, no entanto, são semelhantes às dos demais autores 

pesquisados. �Estruturalmente, uma piada é a dramatização de uma �surpresa�. Um 

resultado incongruente de um ato ou discurso, ela também pode estar na forma de diálogo 

ou ser apresentada como um incidente.� E completa: o �leitor é levado por uma trilha que 

muda de rumo repentinamente.� (op. cit., p. 106) 

Outro estudo é o de Marcelino (2003), que analisou 40 tiras de um universo de 1864 

histórias  da personagem Mafalda, criação do argentino Quino. A autora procurou descrever 

quais foram as estratégias lingüístico-discursivas utilizadas para gerar comicidade. Fez uma 

exaustiva aproximação de estratégias existentes em textos de autores clássicos do humor, 

como Freud, Bergson e Propp, e de pesquisadores brasileiros contemporâneos, Travaglia 

(1990), Gil (1991) e Possenti (2000). Elencou 36 categorias cômicas, 21 de ordem 

lingüística (duplo sentido, jogo de palavras entre outras possibilidades) e 15 não-

lingüísticas (inversão de papéis, repetição de acontecimentos, apenas para citar dois 

exemplos). 

A autora associou as 36 categorias cômicas das histórias com a relação existente 

entre autor/leitor, colaboração necessária para o processo de compreensão. Dessa relação, 

surgiriam três níveis discursivos, conforme classificação de Almeida: 1) diegético, quando 

o elemento cômico está no personagem, que assume uma atitude intencionalmente ridícula 

ou não convencional; 2) extradiegético, que delega ao narrador a articulação do cômico; 3) 

extratextual, quando o leitor vê uma situação cômica na atitude do personagem; a diferença 

do extratextual em comparação com o diegético é que a comicidade surge do 

comportamento de quem lê, e não do personagem em si (os protagonistas não teriam 

ciência de que estariam numa situação humorística; o leitor, sim). Os exemplos a seguir 

talvez deixem a discussão mais clara:  



 

       Figura 9.14 - Mafalda 

        

       Figura 9.15 - Mafalda   

 

As duas tiras foram trabalhadas por Marcelino em sua pesquisa (op.cit.: p. 98; p. 

119). Seguimos aqui a análise feita por ela. Na primeira história, haveria o que Bergson  

chamou de interferência de séries ou qüiproquó. Duas séries de acontecimentos paralelos 

convergem em determinado momento, gerando uma espécie de mal-entendido. Na primeira 

tira, haveria dois scripts simultâneos: um referente ao ambiente teatral, seguido pelos pais 

da personagem; outro sobre o universo político, visto apenas por Mafalda. O cruzamento 

dos scripts provocaria a comicidade. Fica evidente na última vinheta que há uma visão 

crítica e pejorativa do papel exercido por deputados e senadores. Marcelino conclui que é o 

leitor quem enxerga a situação cômica da história, e não os personagens. Por isso, 

configuraria um caso de comicidade extratextual. 

 O outro exemplo também revela o lado questionador da personagem Mafalda. Ela 

quer saber a opinião da mãe sobre a China comunista. A mãe a repreende, dizendo que 

deveria se preocupar com coisas próprias a crianças. A menina, então, brinca com bolinhas 

de sabão apenas para ganhar o direito de saber o que a mãe achava da China comunista. 

Para Marcelino, essa atitude é o que Propp chama de �fazer alguém de bobo�. Seria, então, 

um mecanismo diegético: a personagem tem ciência da atitude ridícula. 



 Ao final da pesquisa, a autora confirma a hipótese de que o nível extradiegético não 

apareceu nas tiras analisadas. 62,5% dos casos tiveram estratégias extratextuais, ante 37,5% 

diegéticas. Constatou ainda a presença de uma ampla gama de possibilidades de 

comicidade, com predomínio de mecanismos lingüísticos: 82,5%. Esse dado é curioso, 

porque se opõe à idéia de que o elemento visual se sobreporia ao verbal nos quadrinhos, 

visão defendida por ela com apoio teórico em Almeida. A preocupação de Marcelino não 

foi destacar a presença de um desfecho inesperado ao final das tiras analisadas, embora 

tenha feito isso em pelo menos três dos casos estudados. Sua abordagem teórica é 

perfeitamente válida, apesar de complexa, por envolver a articulação de 36 categorias 

cômicas. 

 Pela leitura dos três autores, percebe-se que é possível a aplicação do princípio da 

incongruência para gerar o humor nas tiras. Para Souza, haveria duas diferenças 

fundamentais entre a piada e a tira cômica: 1) a presença do elemento visual; 2) a tendência 

à repetição temática. A nosso ver, a última característica pode ser vista também em parte 

das piadas, não sendo exclusividade das tiras. Mesmo com as duas características, haveria 

tendência a um desfecho inesperado e imprevisível. 

O final inusitado seria proporcionado ou pela parte verbal, ou pela visual. O 

predomínio, segundo levantamento de Marcelino, seria dos elementos lingüísticos, vistos 

dentro do processo de representação da conversação. Para Souza, o  elemento visual (o 

cenário, por exemplo) teria também a função de articular  o sentido no processo de 

tradução. Essa premissa poderia ser ampliada para outras tiras, não só as traduzidas, já que 

os elementos visual e verbal seriam aspectos importantes para o processo de compreensão 

da tira. As duas pesquisadoras também evidenciam, cada uma a seu modo, o papel do leitor 

no domínio do processo de compreensão do humor. 

Merece registro o termo metatira, usado por Souza, para se referir à tira cômica que 

usa características do próprio gênero para a formação do humor.  

   

9.3 - A tira cômica como gênero 

 

  Um dos pontos levantados por Nepomuceno (2005) é que os estudos existentes  

tendem a não dissociar quadrinhos e tiras. Isso inibiria uma descrição mais profunda das 



características das tiras (nome que optou usar na pesquisa), descrição necessária para seu 

melhor compreendimento. A autora se aprofundou no tema e procurou mostrar que: 1) as 

tiras são seqüências narrativas (que usam em geral dois signos, o verbal e o de ordem 

visual) que buscam provocar riso numa situação enunciativa sociocomunicativa; 2) os 

elementos visual e verbal estabelecem um processo discursivo que instaura um gênero 

específico. 

 Nepomuceno ancora parte da análise em trabalhos de Travaglia. Toma do autor a 

idéia de que um texto é composto por elementos de várias ordens, chamados tipelementos,. 

Seriam três os tipelementos: gênero, tipo e espécie. A noção de gênero é baseada nos 

trabalhos de Bakhtin (2000), o que fez o mestrado dela se preocupar muito com os aspectos 

enunciativos, como a análise do papel exercido pelo autor. O conceito de tipo abarcaria 

várias características, que se poderiam inter-relacionar: interessaria saber se o texto é 

descritivo, narrativo, dissertativo ou injuntivo, se é do mundo narrado ou do mundo 

comentado, se é lírico, poético ou dramático. O enfoque da autora é no tipo narração. 

 A narrativa teria uma superestrutura própria, com cenário ou orientação, 

complicação, resolução e resultado. Mas, dentro desse esquema, haveria uma estrutura 

mínima, composta de um antes e um depois, ou de uma complicação e de uma resolução. A 

autora cita como exemplo a frase �o menino adoeceu e morreu�. �Adoeceu� seria a 

complicação; �morreu�, a resolução.  

 A terceira categoria dos tipelementos, a espécie, liga-se aos �aspectos formais de 

estrutura (inclusive superestrutura) e da superfície lingüística e/ou aspectos do conteúdo� 

(NEPOMUCENO, 2005, p. 22). O tipo narração teria duas espécies: história e não-história. 

A história levaria a um desfecho, apresentando complicação e resolução; a não-história não 

levaria a um resultado final. Todas essas características estariam relacionadas e não 

existiriam sem o gênero. 

 Nepomuceno analisou 200 tiras, 150 do personagem Níquel Náusea, de Fernando 

Gonsales, e 50 de outros autores. Das 150 tiras de Gonsales, 15,33% (23 casos) possuem 

tipo narrativo com espécie não-história. O restante, 84,67% (127 casos), apresentava 

espécie história, com desfecho definido. Desse número, 44,6% (67 tiras) continham todos 

os elementos da superestrutura narrativa. 47,2% (60 casos) possuíam orientação e 

complicação, mas o resultado final tinha de ser inferido. �O leitor precisa preencher com os 



esquemas mentais o que foi omitido, e em outros casos, é a ausência de um final que leva 

ao riso. A situação embaraçosa, sem desfecho, exige a interação do leitor para produzir as 

partes omitidas� (op. cit., p 54). Os casos de não-história poderiam, então, constituir 

narrativas mínimas, com a diferença de exigir maior inferência por parte do leitor. 

 Houve comportamento semelhante nas tiras de outros autores. A maioria, 78% (39 

casos), era da espécie história. A curiosidade é que 18% das tiras (9) não eram do tipo 

narrativo, apresentando predomínio da argumentação/dissertação. 

O levantamento indica que o gênero exige cooperação do leitor no processo de 

inferência de informações e que tende a ser narrativo. Mas não só narrativo: �não se pode 

dizer que as tiras são, obrigatoriamente, narrativas curtas, mas sim enunciados irônicos, que 

se modalizam quase sempre em narrativas lacunadas, e a elipse é sua marca. Além da 

narrativa, o enunciado é especialmente um tipo de discurso humorístico.� (op. cit., p. 109) 

O humor, manifestado na ironia, seria outra característica das tiras. O gênero teria  

na quebra de expectativa uma de suas regularidades. A pesquisadora estudou e aplicou 

algumas das teorias sobre piadas, mas vê dessemelhanças entre os gêneros. Tiras usam um 

sistema intersemiótico que nem sempre leva a um fim, ao contrário das piadas. Outra 

diferença é que o leitor sabe quem é o autor da tira. �Diferentemente das piadas que, na 

verdade, são uma voz coletiva representada em uma voz individual, já que não existe um 

sujeito que assina os textos, as tiras mantêm a autoria� (op. cit., p. 107). 

 O efeito humorístico das tiras seria construído a partir de uma série estratégias, 

além da lingüística: uso de uma linguagem que mescla signos verbais e visuais; sentido 

polissêmico; uso dos personagens e do narrador para manifestar idéias do autor 

(Nepomuceno vê no recurso uma forma de argumentação indireta, na medida em que o 

autor não se compromete com o conteúdo do que é apresentado);  diversidade de vozes do 

discurso; interdiscursividade para levar ao riso; mecanismos de carnavalização da 

linguagem utilizada e dos personagens (na acepção bahktiniana, os personagens seriam 

máscaras do trapaceiro, do bufão e do bobo; a autora vê os três elementos nas tiras, 

adaptados para os tempos atuais). 

    Nepomuceno conclui que as tiras constituem, sim, um gênero próprio, com tema 

variável, estrutura retangular vertical, que usa o jornal como suporte, que mescla signos 

verbal e visual e que tem como função social provocar o riso. �Finalmente, podemos 



afirmar que o gênero tira corresponde a textos intersemióticos, geralmente narrativas 

lacunadas cuja interação verbal tem como propósito comunicacional o humor, por meio de 

enunciados irônicos, que permitem o desassujeitamento do enunciador.� (NEPOMUCENO, 

2005, p. 112). 

Outra autora que abordou o assunto foi Innocente (2005). Ela ressalta, numa nota de 

rodapé, que há "muitos gêneros dentro do campo das HQs" (op. cit., p. 14) e que há 

necessidade de um estudo mais aprofundado a respeito. Seu enfoque será na tira em 

quadrinhos, nome que optou usar no seu mestrado. Ela parte da seguinte premissa: a tira é 

um gênero, veiculado dentro do hipergênero (visto como equivalente a suporte) jornal. 

A autora se apóia principalmente nos pressupostos teóricos de Swales (1990, 1992), 

que vê o gênero como um evento comunicativo só possível dentro de uma comunidade 

discursiva. No caso analisado, a comunidade discursiva seria a jornalística. Innocente 

defende, no entanto, que essa associação é confusa: ou a literatura a respeito ignora o tema 

tiras, ou o classifica como jornalismo de diversão. Nenhuma das situações reforçaria o lado 

supostamente jornalístico do gênero. Os dois comportamentos teóricos indicariam uma 

tendência, segundo a pesquisadora: seriam fruto de um preconceito da categoria 

profissional jornalística com relação às tiras e uma forma de defender as atribuições da 

própria comunidade discursiva.  

Innocente não faz uma definição do que seja a tira em quadrinhos. A preocupação 

foi com a descrição das características do gênero. Na leitura dela, a tira apresenta três traços 

formais:  

 

- humor: a autora se baseia nos estudos de Possenti  (2000). Identifica como fonte 

do humor ambigüidades, inferências, conhecimentos prévios, elementos 

fonéticos, variações lingüísticas e o que chamou de recursos gráficos (elementos 

próprios à linguagem dos quadrinhos e de caracterização visual dos 

personagens). Concluiu que tais mecanismos se mesclam nas tiras. Não haveria 

um agente causador do riso, haveria uma soma deles.  

- recursos gráficos: seriam os elementos próprios à linguagem dos quadrinhos, 

como o balão e as vinhetas.  



- a estrutura composicional envolveria quatro movimentos: 1) apresentação do 

título e da autoria; 2) preparação do cenário da história (apresentação dos 

personagens, do tema e do enredo); 3) apresentação do clímax; é o ponto-chave 

da tira, é responsável pela criação de uma expectativa no leitor; 4) quebra de 

expectativa, que, geralmente, é a fonte do humor.  

 

Innocente analisou 46 tiras em quadrinhos. Encontrou os movimentos um e dois da 

estrutura composicional em todos os casos. O movimento três ocorre em 44 casos e o 

quatro, em 42. Nas situações em que não há todos os movimentos, não ocorre o humor, 

segundo a autora. Outra constatação é que o número de vinhetas não está vinculado à 

realização dos movimentos. Ela cita exemplos em que todos itens ocorrem numa tira com 

um só quadrinho (embora a tendência seja de tiras com três vinhetas).  

 Barbieri (1998) trabalha elementos da tira sem mencionar o termo gênero. Ele não 

tem uma teoria propriamente dita sobre as tiras cômicas. A preocupação mor de seu estudo 

era observar as contribuições de outras linguagens aos quadrinhos. Nesse processo, no 

entanto, lançou um novo olhar sobre características das tiras. Ele parte da premissa de que o 

formato limitado não permite �grandes juegos� (op. cit., p. 153). A tira é constituída de um 

número pequeno de quadrinhos, que pode chegar a cinco ou ser apenas um. 

As restrições do formato, no entender de Barbieri, impõem aos criadores de tiras 

uma tendência à simplificação. Tudo o que é supérfluo é eliminado para facilitar a 

condução e compreensão da história. O autor vê reflexos desse comportamento em dois 

elementos da linguagem dos quadrinhos. O primeiro é o uso do recurso da caricatura. Não 

só a caricatura que põe em evidência aspectos físicos do personagem mas também a que 

ajuda a perceber a personalidade da figura representada. No entender dele, o recurso ajuda a 

criar estereótipos. Se o leitor �bater� os olhos na imagem e perceber que o porte físico de 

tal personagem é exagerado, tenderá a lê-lo como figura cômica ou humorística. Caso 

perceba feições exageradamente feias �outro estereótipo-, poderá ver ali a figura má da 

história. Os barrigudos tendem a ser comilões, bonachões e tranqüilos. Os gestos e emoções 

também seguiriam a mesma tendência, tal qual é feito no teatro.  

Tornar caricatos os personagens ajuda a destacar para o leitor somente o que é 

essencial à condução da tira. �A caricatura faz mais fácil o reconhecimento das situações 



porque põe em evidência precisamente aquilo que estamos acostumados a ver nesse tipo de 

situação, ou o que esperamos ver. E eventualmente exagera, provocando o efeito cômico.� 

(BARBIERI, 1998, p. 82). Seria por esse motivo a tendência de usar de animais nas 

histórias em quadrinhos, herança vinda das fábulas infantis de Esopo e La Fontaine. A 

figura de cães, patos, camundongos e outros tornaria mais fácil e rápido o processo de 

inferência de informações da história.  

 O mesmo princípio de economia teria levado os desenhistas a eliminar o efeito da a 

perspectiva no desenho de muitas das tiras. Observam-se a cena e os personagens num 

plano único, sem imagens ao fundo. O recurso visual ajuda a colocar o humor em primeiro 

plano, de modo que tudo aquilo �que não contribui ao efeito que se queira obter pode ser 

eliminado� (op. cit., 123). 

 A eliminação da perspectiva teria começado em 1942 com o personagem Barnaby, 

do norte-americano Crockett Johnson (o verdadeiro nome dele era David Johnson Leisk). A 

tira apresentava uma sensível simplificação no tratamento do espaço, segundo Barbieri, 

como mostra a ilustração a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         

        Figura 9.16 - Barnaby                                 

 

A figura é de 1943 e também foi  reproduzida pelo pesquisador. Mostra, no primeiro 

quadrinho, apenas Barnaby, sua mãe e a escada por onde o menino desce. Pode-se perceber 

que há uma noção mínima de perspectiva: a mãe está numa posição anterior à escada, mais 

próxima da visão do leitor; o menino um pouco mais ao fundo. A segunda vinheta avança 

na representação da perspectiva.  É como se observássemos a cena e víssemos os 



personagens mais próximos de nós e a parede e a árvore numa localização mais distante, ao 

fundo.  

 A estratégia teria ganhado corpo a partir de 1950, com a estréia das histórias de 

Peanuts, tira que ficou conhecida no Brasil como Snoopy. A simplicação, segundo Barbieri, 

torna-se ainda mais radical: há apenas os personagens num mesmo plano e nada ao fundo. 

As duas tiras a seguir são de momentos diferentes do personagem: 

        

       Figura 9.17 - Snoopy 

        Figura 9.18 - Snoopy 

 

As vinhetas da primeira tira são de outubro de 1950, mês de criação de Charlie 

Brown. Já havia a tendência de omitir a perspectiva. Embora não fosse regra na trajetória 

das criações de Charles M. Schulz, o recurso persistiu até o encerramento da tira, em 2.000 

(o segundo exemplo é de 1.999). 

 É difícil dizer com cem por cento de certeza se foram mesmo Barnaby ou Peanuts 

os primeiros casos de simplificação da perspectiva nas tiras cômicas. Mas é fato que é um 

recurso bastante utilizado, inclusive no Brasil. 

 Um outro aspecto levantado por Barbieri é a presença de um ritmo de leitura, que se 

repete a cada nova tira. O autor chamou o recurso de �repetição modulada�. Para ele, a 

característica seria semelhante ao que é visto nos poemas. As estrofes teriam um número 

determinado de métricas, rimas e versos poéticos. As mesmas características seriam 

percebidas na estrofe seguinte. Assim seriam as tiras cômicas. Elas repetiriam as mesmas 



estruturas, como se fosse uma estrofe a cada dia. Barbieri não explicita, mas pode-se inferir 

em sua obra que há ao menos duas repetições na estrutura das tiras: a do formato e a da 

presença de um efeito de humor ao final.   

 

 9.4 � Fechando as idéias 

 

 Um dos pontos levantados por Nepomuceno (2005) é que havia uma tendência 

teórica de não dissociar histórias em quadrinhos e tiras cômicas. Estas ficavam à sombra 

daquelas. A premissa se mostrou verdadeira e contribuiu para adiar um necessário estudo 

individual das tiras. Quando elas são analisadas isoladamente, fica evidente a quantidade de 

características particulares. Tanto que, hoje, pode-se afirmar que constitui um gênero 

próprio. 

 Olhar para o objeto pormenorizadamente permite que se revejam criticamente 

algumas características, trabalhadas até então como premissas do gênero. Uma delas é que 

se trata de uma narrativa. Levantamento feito por Nepomuceno (2005) mostra que não é 

exatamente assim. Parte do material estudado por ela se enquadrava no tipo textual 

argumentativo. A análise leva a uma possível conclusão e a um questionamento. A 

conclusão: as tiras cômicas seriam tendencialmente narrativas, e não narrativas a priori. 

Vale o mesmo questionamento feito no capítulo anterior: se o texto é argumentativo - ou de 

outro tipo textual, ou incorporando características de outro gênero, como visto no capítulo 

anterior -, ele continua sendo o mesmo gênero? Ou seria o ensaio de um novo? 

 O gênero funciona como um movimento de sístole e de diástole: ora se expande e 

foge das características que o definem, ora se adapta ao conhecimento genérico esperado. 

Por isso, diz-se que é relativamente estável. As tiras brasileiras contemporâneas são o 

exemplo exato desses dois movimentos. Parece que os autores nacionais querem fugir das 

limitações do formato e procuram inserir outros elementos naquele pequeno espaço 

reservado à história. Como temos comentado mais de uma vez, o limite é a criatividade de 

cada artista. Encontrar elementos argumentativos nas tiras seria uma conseqüência direta 

desse processo. 

 Essa fuga às características do gênero é um fato e merece estudo à parte. É possível 

que seja, sim, o esboço de um novo gênero, ainda sem uma característica definidora, 



embora compartilhando o mesmo formato físico. Vimos casos assim no capítulo 8. Mas são 

exceções. A expectativa genérica ainda é a de encontrar o tipo textual narrativo, como 

comprovam todos os estudos abordados até aqui, inclusive o de Nepomuceno. Se não for 

uma narrativa, há a necessidade de averiguação para saber se se trata mesmo de uma tira 

cômica ou se é um novo gênero no nascedouro.  

      Em suma: um dos elementos do gênero tira cômica é apresentar seqüência textual 

narrativa. Pode tanto vir com todos os elementos da estrutura canônica da narrativa como 

utilizá-los parcialmente, exigindo do leitor o trabalho de inferência das informações 

textuais. Três estudos destacaram a importância do processo de inferenciação, o de 

Tambelli (2002), o de Marcelino (2003, que vê no leitor papel fundamental para a formação 

do riso) e o de Nepomuceno (2005). 

A peculiaridade da narrativa das tiras é que apresenta um desfecho inesperado, não 

previsto, que seria a gênese do humor. É outro consenso entre os autores e é o que parece 

unir as diferentes perspectivas vistas até aqui. Por caminhos teóricos diferentes, com 

terminologias diferentes (mudança de isotopia, elemento disjuntor, diegético, extradiegético 

ou extratextual, quebra de expectativa, desfecho inesperado, sobreposição de scripts), as 

pesquisas mostram que elementos verbais, visuais ou ambos são utilizados para mudar 

inesperadamente a narrativa apresentada até então. Haveria, sim, uma diversidade de 

elementos cômicos, como ressalta Eisner (2005), mas a palavra e a imagem seriam os 

principais articuladores do sentido irônico do texto. Marcelino (2003) viu em sua análise o 

predomínio do parte verbal como causadora do humor (82,5% dos casos pesquisados). A 

análise se restringiu à personagem Mafalda. É o caso de averiguar se a tendência se repete 

em outras tiras. De qualquer forma, o comportamento de observar um desfecho inesperado 

aproxima teoricamente as pesquisas lidas aqui do princípio da incongruência, discutido no 

capítulo 4. Esse princípio, vê-se, não é válido apenas para piadas. 

É o papel dos signos verbais e visuais na geração do humor que levou  Sousa (1997) 

a não ver na narrativa em si algo essencial para a compreensão das tiras cômicas. Não há 

discordância quanto a isso, mas salienta-se que tais elementos não deixam de compor o tipo 

textual narrativo. E podem ser vistos ao longo de quatro vinhetas, de três, de duas ou 

mesmo de uma só, que reuniria num mesmo espaço a seqüência narrativa, como atestam 

Cagnin (1975), Santos (2002; 2004), Barbieri (1998) e Innocente (2005). 



Merece menção um caso específico de tira: a que usa as características do próprio 

gênero como estratégia para produção do humor. Souza (1997) analisou exemplos assim e 

optou por chamar os casos de metatiras. O termo consegue resumir bem a peculiaridade 

dessa maneira de apresentação da tira. Utilizaremos o nome também neste estudo. 

As tiras cômicas têm um formato fixo e muito reduzido, características que exigem 

do artista uma simplificação no processo de produção (BARBIERI, 1998). Tudo o que é 

supérfluo tende a ser eliminado, numa aplicação à risca da máxima da quantidade, de Grice 

(1982). Por isso, a tendência de os personagens serem representados de forma caricata ou 

estereotipada. Tais rótulos, depreendidos sem muito esforço pelo leitor, facilitariam o 

processo de leitura. Ter uma estrutura relativamente fixa e repetitiva, tal qual um poema, 

também tornaria a compreensão mais acessível. 

Souza (1997) consegue aproximar, com sucesso, as tiras cômicas da teoria da 

incongruência e do modelo de humor verbal de Raskin (1985). Mas vê duas diferenças em 

relação às piadas: a presença do elemento visual e de uma repetição temática. Os dois 

aspectos podem ser relativizados. A parte visual é muito importante, senão essencial, a 

algumas piadas verbais. E há em muitas piadas a tendência à repetição temática: há as de 

loira, de argentino, de português.  

Nepomuceno (2005) também destaca dessemelhanças entre os dois gêneros. A 

primeira é que nem todas as tiras levam a um fim, diferentemente das piadas. É 

questionável. Se o efeito de humor foi construído pelo leitor na atividade de interação, a 

narrativa levou a um desfecho (por inferência ou outro recurso textual). Ou então pode ser 

um dos casos de tira que usam outro tipo textual, como o argumentativo. Entendemos, 

como já comentado, que essa forma de produção foge às características das tiras cômicas, 

configurando talvez um ensaio de um novo gênero. A tira cômica é uma narrativa 

tendecialmente curta, com personagens fixos ou não, que leva a um desfecho de humor 

inesperado, fonte do humor. 

Nepomuceno vê também na autoria outra dessemelhança entre tiras cômicas e 

piadas. Estas não teriam autor definido; aquelas teriam. As tiras são, sim, assinadas por 

quem as faz , característica reforçada também pelo estudo de Innocente (2005). A tendência 

é essa, pelo menos. Basta olhar para os cadernos de cultura dos jornais para comprovar. O 

mesmo não se pode dizer de parte das piadas, como já foi discutido nos capítulos 4 e 5. Em 



geral, as piadas orais são reproduzidas como se fossem relatos, transmitidos de uma pessoa 

para outra. Mas há casos em que a autoria é posta em xeque. �Viu a piada que fulano 

contou?�. Fulano é visto como o �dono� daquela anedota, seja isso bom ou ruim. Há 

humoristas que assumem a autoria da piada, caso do brasileiro Ary Toledo. Na transmissão 

escrita da piada, há revistas e livros com coletâneas de chistes. Em tese, quem reuniu o 

material passa a responder pela autoria do conteúdo. 

É difícil dizer categoricamente que a piada pressupõe o anonimato. Há muitos casos 

assim, talvez a maioria. Mas há situações em que se pode perceber quem é o autor. Por esse 

motivo, o item autoria não parece condição sine qua non para distinguir uma piada de uma 

tira cômica. Ao mesmo tempo que pode ser uma dessemelhança, como defende 

Nepomuceno, pode parecer uma semelhança, sob o ponto de vista de quem estuda 

coletâneas de piadas assinadas ou assumidas por alguém. 

A opção desta tese é que são dois gêneros. E que há semelhanças entre eles.  

As tiras cômicas são um gênero que possui uma narrativa que leva a um desfecho 

humorístico. O final tem de ser algo inesperado, não previsto no curso narrativo, de modo a 

surpreender o leitor, o que leva ao humor. Elementos verbais, visuais e verbo-visuais são 

usados para a quebra de expectativa da história.  

 A tira possui uma limitação física de espaço. Por isso, a tendência é que os autores 

optem por uma simplificação dos elementos verbais e visuais. Isso traz reflexos na 

construção da narrativa, que tende a simplificar elementos da linguagem dos quadrinhos. 

Outro reflexos é no número de quadrinhos. A tendência é que não passem de quatro. Mas 

nada impede que sejam usadas mais vinhetas ou que a narrativa seja resumida numa só, que 

condensa numa cena todos os elementos da história. Essa situação, em tese, exige maior 

inferência de informações por parte do leitor.   

Como na tira tudo é simplificado, a inferência se torna outra característica 

importante do gênero. Não há espaço para muitas explicações, resumos e detalhamentos das 

situações representadas. Infere-se o que se passa entre um quadrinho e outro, inferem-se 

dados necessários para o processamento textual da tira, de modo a produzir coerência.  

 A tira é um texto obrigatoriamente pequeno, conseqüência do formato retangular. 

Tal característica torna a narrativa tendencialmente curta, tal qual a piada. É outra  primeira 

semelhança entre os dois gêneros. A outra é o desfecho inesperado, que leva ao humor. A 



diferença está na presença de signos visuais, que permitem visualizar os personagens e a 

narrativa em si. 

Justifica-se a impressão de que a tira cômica seja uma piada. É o que abordaremos 

nos dois capítulos da Parte III. 
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