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RESUMO

Esta pesquisa consiste numa análise dos processos de mudança na construção discursiva das
tiras da série Piratas do Tietê, da cartunista Laerte Coutinho, publicadas desde 1991 na sessão
Quadrinhos,  do caderno  Ilustrada,  do jornal  Folha de  S.  Paulo.  Por  muito  tempo,  a  tira
manteve seu caráter humorístico - tradicional entre as produções dessa natureza publicadas
em jornais impressos brasileiros - contudo, na primeira década dos anos 2000, o público viu
as piadas diminuírem radicalmente e os personagens e a São Paulo dos violentos piratas do
Tietê  desaparecerem  das  tiras.  Mudanças  na  vida  pessoal  e  insatisfações  com  os
procedimentos humorísticos utilizados na criação das tiras cômicas levaram Laerte a criar as
tiras que Paulo Ramos denominou “tiras livres”. A metodologia proposta é formada por três
vertentes: análise das tiras a partir da categoria semântica, da categoria de expressão e da
deriva da narrativa, provenientes do modelo do quadrado semiótico de Greimas. Uma análise
das  estratégias  discursivas  desenvolvidas  na  série,  com base  em conceitos  da  Análise  do
discurso oriundos da teoria dos discursos sociais desenvolvida por Eliseo Verón, e da obra do
semiólogo  francês  Dominique  Maingueneau,  deste  sobretudo  os  conceitos  de  cena  de
enunciação e  ethos.  A fim de incluir na análise a observação do emprego dos recursos de
expressividade  da  linguagem  das  Histórias  em  Quadrinhos  (HQs),  agregamos  alguns
parâmetros de investigação visual presentes nas obras de Scott McCloud e Will Eisner. O
corpus da  pesquisa  foi  construído  com  o  intuito  de  viabilizar  o  estudo  de  25  anos  de
publicação  das  tiras,  como se  trata  de  uma tira  diária,  escolhemos  o  método  da  semana
construída de Jacques Kayser para construir uma amostra formada por uma semana de cada
ano no período compreendido entre os anos de 1991 e 2015. As mudanças encontradas neste
estudo qualitativo ocorreram tanto no nível do dito, quanto no âmbito dos modos de dizer, ou
seja, os conteúdos das tiras mudaram e a maneira de abordá-los passou por alterações ainda
mais amplas, tais como o abandono da cenografia pautada em relações ambientadas na cidade
de São Paulo.  Observamos uma expansão temática e surge um novo  ethos  que reflete  os
valores, as experiências e a consciência da criadora da série diante de temas contemporâneos.
Laerte expande os horizontes da criação mais conhecida de sua carreira, esgarçando os limites
estéticos e discursivos do gênero da tira cômica. 

Palavras-chave: Análise do discurso. Tiras em quadrinhos. Piratas do Tietê. Laerte.
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ABSTRACT

This research consists in an analysis of the change in processes of the discursive construction
of the comics strip of the Piratas do Tietê series by the cartoonist Laerte Coutinho, published
since 1991 in the section  Quadinhos, of the book  Ilustrada, of the newspaper Folha de S.
Paulo.  For  a  long time,  the comics  strip  kept  its  humorous character  -  traditional  among
another productions of this nature published in Brazilian newspapers - however, in the first
decade  of  the  2000,  the  public  saw  less  jokes  and  the  absence  of  usual  characters  and
scenario, the city of São Paulo of the violent  Piratas do Tietê. Changes in personal life and
dissatisfaction with the methods used to create humorous comic strips led Laerte to create the
strips  that  Paulo  Ramos  called  "free  comics  strips"  (in  portuguese,  “Tiras  livres”).  The
methodology consist in 3 ways of approach: analysis of the comics strips from the semantic
category, the expression category and the drift of the narrative category,  coming from the
semiotic square, also known as the Greimas square. An analysis of the discursive strategies
developed in the series, based on the concepts of discourse analysis from the theory of social
discourses developed by Eliseo Verón, and the work of the French semiologist Dominique
Maingueneau,  especially  the  concepts  of  the  scene  of  enunciation  and  ethos.  In  order  to
include in the analysis the observation of the use of the expressive resources of the Comics
language (HQs), we added some parameters of visual investigation present in the works of
Scott McCloud and Will Eisner. The corpus of the research was selected to study 25 years of
publication of the comics strips. Since it’s a daily strip, we chose Jacques Kayser's constructed
week method to construct a sample formed for a week of each year in the the period between
1991 and 2015. The changes found in this qualitative study occurred  in two levels, the one
presented ins this abstract and in the scope of the ways of saying, i.e. the contents of the
comics  strips  and  the  way  of  approaching  them have  changed,  like  the  abandonment  of
scenography based on relations set in the city of São Paulo. We observe a thematic expansion
and a new ethos arises that reflects the values, the experiences and the consciousness of the
creator of the series in front of contemporary themes. Laerte expands the horizons of the most
well-known creation of his career, narrowing the aesthetic and discursive limits of the genre
of  the  comic  strip.

Keywords: Discourse analysis. Comic strips. Piratas do Tietê. Laerte.
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1. INTRODUÇÃO

Essa dissertação existe porque um dia tive a oportunidade de conhecer as tiras da turma do

Fala Menino!, do cartunista baiano Luís Augusto. A leitura das histórias do menino Lucas e de seus

amigos construiu em mim uma barreira contra o preconceito que eu só me dei conta anos mais

tarde, na ocasião do nascimento de meu primo Leon. Para quem não conhece o trabalho de Luís

Augusto  Gouveia1 -  que  infelizmente  faleceu  há  pouco  tempo  deixando  um  grande  vazio  na

produção de HQs baianas - eu vou tentar resumir: a turma do Fala Menino! foi criada em 1996 e

publicada em diversos livros e no extinto espaço dos quadrinhos do jornal A Tarde. O protagonista

da história é Lucas, um garoto muito criativo e educado que, por algum motivo, não consegue falar. 

Além de  Lucas,  a  turma  é  formada  por  outras  crianças  e  algumas  têm algum tipo  de

deficiência, tais como, deficiência visual, auditiva, autismo, Síndrome de Down, dentre outras. A

turma  criada  por  Luís  Augusto  ensina  seus  leitores,  de  forma  bem-humorada  e  com  muita

sensibilidade, que conviver com as diferenças existentes entre nós e os outros é possível e pode ser

uma experiência muito positiva. As crianças da HQ mostram que de fato ninguém é igual a ninguém

e que aprender a reconhecer e a respeitar a singularidade de cada pessoa é a única via possível para

uma vida em sociedade em que todos tenham seus direitos respeitados. 

E aqui Leon entra na história:  quando ele chegou em nossa família,  percebi o quanto a

leitura das tiras construiu em mim um olhar desarmado de preconceitos (pelo menos em relação às

crianças com deficiência) porque houve entre alguns de meus familiares uma tristeza temporária

quando descobriram que Leon nasceu com a Síndrome de Down, tristeza da qual não compartilhei,

pois nunca fez sentido para mim. Antes do nascimento de meu primo, eu nunca tinha convivido com

uma criança com deficiência, a única referência que eu tinha eram as leituras do Fala Menino! e,

segundo essa turma, era sim possível que Leon viesse a ser uma criança saudável, feliz, que fizesse

amigos, gostasse de ver desenhos e de correr para lá e para cá como a maioria das crianças, só era

preciso amá-lo e deixar que ele aprendesse as coisas no tempo dele. 

Assim aconteceu e até hoje Leon é a melhor lição que a minha família recebeu para aprender

que “normal” é só uma palavra usada em nossa sociedade para fazer as pessoas acreditarem em um

ilusório padrão de perfeição. Tenho certeza de que o meu olhar conseguiu ver em Leon, desde o

início, o ser humano lindo que ele é porque eu li o Fala Menino! e a leitura dessas tiras transformou

o meu modo de pensar sobre as pessoas com deficiência. 

Foi por isso que quase fiz na graduação um Trabalho de Conclusão de Curso intitulado

Ludicidade e inclusão social: construção discursiva nas tiras do Fala Menino!, esse trabalho não se

1 O trabalho desse autor recebeu diversos prêmios, entre eles o Prêmio Ibero Americano de Comunicação
pelos Direitos da Infância do Fundo das Nações Unidas para a Infância – UNICEF, em 1999. 
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concretizou por muitos fatores, mas, ainda assim, a ideia de estudar leituras em quadrinhos que me

transformaram de algum modo positivo motivou a escolha do objeto de pesquisa da monografia que

defendi2,  na qual analisei as tiras da série  Quase Nada,  dos gêmeos quadrinistas Fábio Moon e

Gabriel Bá. Os dois ofereciam aos leitores pequenas doses de reflexão sobre os relacionamentos

cotidianos,  sempre  com sensibilidade  e  num tom de  sépia  que  deixava  a  tira  parecida  com a

lembrança  de  um  sonho  ou  de  algo  que  realmente  aconteceu,  assim,  os  irmãos  Moon  e  Bá

utilizavam o espaço na sessão  Quadrinhos da  Folha de S.  Paulo para convidar  seus  leitores à

reflexão. 

Enquanto pesquisava sobre  as  tiras  da série  Quase Nada,  descobri  através  de artigo  do

professor Paulo Ramos (2010) o surgimento de produções publicadas nas sessões de quadrinhos de

dois jornais brasileiros de grande circulação3 que se diferenciavam das tradicionais tiras cômicas

por não utilizar o humor como carro-chefe de todas as tiras, não ter personagens fixos e explorar

uma  maior  liberdade  temática  e  experimentação  gráfica.  Foi  por  meio  da  leitura  do  artigo

supracitado que tive contato com o trabalho da cartunista Laerte, pois, Ramos defende que ela é

responsável pelo surgimento de um novo gênero de tiras em quadrinhos nos jornais brasileiros,

gênero denominado pelo pesquisador de “tiras livres”. 

Segundo Ramos (2010), Laerte teria quebrado o acordo implícito mantido com seus leitores

– acordo que chamaremos adiante de contrato de leitura – ao abandonar os personagens regulares e

o tom humorístico que caracterizava a série  Piratas do Tietê. Os piratas truculentos surgiram na

década  de  1980,  na  revista  Chiclete  com  Banana,  criada  pelo  também reconhecido  cartunista

Angeli. Em 1990, Laerte lança a revista  Piratas do Tietê pela editora Circo, a publicação teve 14

edições. Ainda no ano de 1990, Laerte foi eleita desenhista do ano pelo  Troféu HQMix, no ano

seguinte, estreia a tira Piratas do Tietê na sessão Quadrinhos, no caderno Ilustrada, da Folha de S.

Paulo. 

Passaram-se 26 anos e muita coisa mudou na série de tiras diárias, a partir de 2005, não era

mais  possível  encontrar  com a  mesma  regularidade  os  terríveis  piratas,  o  confuso  super-herói

Overman, o caráter duvidoso de Hugo Baracchini, a bajulação de Fagundes, as brigas da Gata e do

Gato  e  a  leveza  do  Deus  segundo  Laerte.  Os  personagens  fixos  foram  rareando  até  sumir

completamente. Apenas Hugo passou a se travestir e a se chamar Muriel e teve uma sobrevida para

além da tira diária. 

Ramos (2010; 2016) argumenta que Laerte instaurou uma instabilidade em um gênero até

então  estável  nos  jornais  brasileiros:  o  da tira  cômica.  A ausência  de piadas  e  de personagens

2   Em busca de uma metodologia de análise para tiras em quadrinhos: Um breve estudo de caso da série 
Quase Nada

3  Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo
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regulares aliados à liberdade na abordagem dos temas e a um aspecto gráfico experimental seriam

as principais características do gênero das tiras livres. Conheci a produção da Laerte nessa fase que

a Folha de S. Paulo chamou de “experimental”. 

As tiras filosóficas, políticas e autobiográficas  de Laerte  despertaram minha curiosidade,

mais do que isso, despertaram também uma profunda admiração por sua autora, que aos 58 anos

assumiu ser uma mulher transgênero. Além das diversas aparições midiáticas, nas quais dialoga

tranquilamente  sobre sua transgeneridade,  Laerte  foi  tema do  Laerte-se, primeiro  documentário

brasileiro produzido pela plataforma streaming Netflix, foi protagonista do curta-metragem Vestido

de Laerte  e participou do filme De Gravata e Unha Vermelha. A cartunista também apresenta o

programa de entrevistas Transando com Laerte, exibido pelo Canal Brasil. 

 Essa experiência da Laerte de assumir uma performance de gênero feminina deixou rastros

na superfície discursiva de algumas de suas tiras e, quando me vi pensando em um projeto de

mestrado, me senti  atraída por entender como uma série de tiras cômicas com personagens tão

marcantes se tornou um espaço tão fecundo para as reflexões políticas, éticas, filosóficas e também

subjetivas de sua autora. Assim surgiu esta pesquisa, do desejo de compreender as características do

contrato inicialmente proposto por Laerte aos leitores e identificar os desvios que a autora instaurou

nele a partir do ano de 2005. 

A escolha do período a ser analisado foi feita a partir das observações de Ramos (2010;

2016) e de uma divisão elaborada em uma matéria da  Folha de S. Paulo (CANÔNICO, 2007)

segundo a Folha, a produção de Laerte pode ser dividida em três fases: a fase inicial, na década de

1970, quando a cartunista lançou seu primeiro personagem, o Leão, na revista SIBILA; criou junto

com Luiz Gê a revista de quadrinhos  Balão, na Universidade de São Paulo (USP), e também foi

premiada no Salão de Humor de Piracicaba (1973). A fase do meio abrange as décadas de 1980,

1990 e 2000 – até o ano de 2005 – nessa fase se destaca a utilização do humor e de personagens

fixos. A fase experimental teve início em 2005 e continua até os dias atuais. 

A esta pesquisa interessam as fases do meio e experimental, observadas através da série Piratas do

Tietê. Com base nessas referências, dividimos o corpus da pesquisa em dois grupos: tiras publicadas

de 1991 a 2004 compõem o primeiro grupo e as publicadas entre 2005 e 2015 o segundo. Como não

seria viável analisar uma quantidade tão grande de tiras, já que Piratas do Tietê é uma tira diária,

utilizamos o método da semana construída (KAYSER, 1953) e construímos uma semana fictícia de

cada ano, o que totalizou um corpus formado por 178 tiras em quadrinhos. 

O objetivo  geral  do  presente  trabalho é  realizar  uma análise  comparativa  entre  os  dois

grupos tiras (1991 a 2004 e 2005 a 2015) observando a construção dos discursos na fase anterior às

mudanças  no  modo  de  produção  de  Laerte  e  na  fase  posterior,  a  fim  de  identificar  possíveis
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continuidades e desvios no posicionamento discursivo da série. Para isso, estabelecemos que seria

preciso  operacionalizar  conceitos  teórico-metodológicos  de  análise  do  discurso  e  conceitos  da

linguagem das HQs para explorar alguns dos níveis de leitura das tiras da série Piratas do Tietê.

A dissertação está estruturada em três capítulos: o primeiro consiste num breve panorama

sobre o humor visual na imprensa brasileira, feito com o intuito de compreender melhor a natureza

do gênero do cartum ou tira cômica e de conhecer as origens da relação histórica entre humor e tiras

em quadrinhos no Brasil. Como afirma Ramos (2010; 2016), existe uma tendência de considerar

que toda tira em quadrinhos é uma tira humorística, esse primeiro capítulo ajuda a esclarecer a

gênese dessa relação. Ainda nesse capítulo, apresentamos os argumentos do professor Paulo Ramos

sobre as tiras livres. 

O segundo capítulo consiste na fundamentação teórico-metodológica elaborada a fim de

construir uma estrutura teórica que sustentasse a análise de um sistema de significação sincrético4

como  o  das  HQs.  Propomos  aqui  uma  articulação  entre  parâmetros  visuais  para  investigar  os

recursos de expressividade das HQs, aspectos da semiótica greimasiana e conceitos de análise do

discurso. Os parâmetros visuais foram selecionados a partir de McCloud (2005), Eisner (2001) e

Ramos  (2012)  e  foram agregados  ao  trabalho  com o  objetivo  de  observar  como as  mudanças

inseridas por Laerte na série se manifestaram no nível da linguagem dos quadrinhos. 

Da semiótica greimasiana, escolhemos observar as categorias semânticas fundamentais, a

orientação do percurso da narrativa e a categoria de expressão. No âmbito da análise do discurso,

buscamos os  conceitos  de enunciado/enunciação,  leis  do discurso,  cena  de enunciação,  ethos e

interdiscursividade, sobretudo a partir de textos de Maingueneau, e os conceitos de contrato de

leitura,  condições  de  produção/reconhecimento,  desvio  e  ideológico,  a  partir  da  perspectiva  de

Verón. 

No terceiro capítulo, apresentaremos os principais aspectos identificados na análise das tiras,

na ordem em que o trabalho de análise foi feito: começando pelas mudanças que ocorreram na

dimensão  dos  recursos  de  expressividade  dos  quadrinhos:  uso  da  vinheta,  requadros,  balões,

legendas,  onomatopeias,  personagens  e  transições  quadro  a  quadro.  Em  seguida,  passamos  ao

estudo das categorias semânticas que formavam as redes de relações fundamentais das narrativas

das tiras, do que era valorizado ou desvalorizado (a deriva da narrativa) nessas tiras e também de

como as narrativas são construídas na categoria de expressão. 

Por fim, a terceira e última dimensão das leituras do corpus da pesquisa será feita através

dos conceitos de análise do discurso, a fim de identificar os possíveis desvios nos discursos da série,

4  Os sistemas sincréticos acionam várias linguagens de manifestação, ou seja, ocorre quando um mesmo
conteúdo é expresso por meio de planos de expressão de ordens distintas. (PIETROFORTE, 2015). É o
que acontece nas HQs, o sentido se manifesta através da linguagem verbal e da não verbal. 
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após as mudanças no modo de produção de Laerte. Também nos interessa observar, a relação entre a

representação da subjetividade da autora e a construção discursiva nas tiras, principalmente na fase

experimental, quando a aparição de Laerte como personagem nas tiras se tornou mais frequente. 

Obs.: Em toda a dissertação, Laerte será mencionada com artigos e pronomes no gênero feminino,

mesmo quando fizermos referência às tiras publicadas quando Laerte performava uma identidade de

gênero masculina. Faremos isso em respeito à identidade de gênero assumida pela autora das tiras.
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2. NOTAS SOBRE A LINGUAGEM DOS QUADRINHOS, O DESENHO DE HUMOR NA

IMPRENSA BRASILEIRA E AS TIRAS LIVRES

Este capítulo cumpre a dupla função de apresentar aspectos relevantes para uma melhor

compreensão  da  linguagem  das  Histórias  em  Quadrinhos  (HQs)  e  para  a  construção  de  uma

perspectiva inicial sobre o objeto de estudo do presente trabalho, as tiras da série Piratas do Tietê

publicadas no caderno de cultura da Folha de S. Paulo e na sessão folha cartum do site do jornal.

Num primeiro momento são apresentadas  as  definições  de alguns teóricos  dos quadrinhos,  tais

como  McCloud  (2005;  2006)  e  Barbieri  (2017),  a  fim  de  delimitar  algumas  características

relevantes para conhecer melhor o hipergênero5 das HQs e seus diversos gêneros. 

Como a série  Piratas do Tietê ficou conhecida por suas tiras cômicas e passou por uma

transição que fez com que o humor deixasse de ser um de seus aspectos fundamentais, dedicamos

um tópico a algumas observações sobre o humor e sua relação com as três formas de desenhos

gráficos de apreensão da realidade presente nos jornais brasileiros: a charge, o cartum e a caricatura

(TEIXEIRA,  2005).  Neste  capítulo  também foi  construído  um breve  panorama do desenho  de

humor no Brasil, com foco nos posicionamentos discursivos dos criadores e nas principais temáticas

retratadas. Esse panorama, ainda que não seja tão extenso, contribui para situar o nosso objeto de

estudo na história  da imprensa humorística brasileira  e conhecer  a  trajetória  de sua criadora,  a

cartunista Laerte Coutinho. 

Por fim, apresentamos a perspectiva de Paulo Ramos (2010; 2016) que atribui a Laerte a

criação de um novo gênero de tiras em quadrinhos que circulam em jornais e sites brasileiros,

denominado por esse autor de tiras livres. São apresentadas as principais características do gênero e

as ocorrências de produções que segundo Ramos podem ser incluídas nesse novo modo de produção

de tiras. 

2.1 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: DELIMITANDO UM VASTO TERRITÓRIO

A expressão Histórias em Quadrinhos (HQs) designa uma linguagem com características

próprias cujo ícone mais representativo é o próprio quadro – também denominado requadro – , o

espaço no qual cada cena da narrativa se apresenta aos olhos do leitor. McCloud (2005) defende que

o quadro é o ícone mais importante dos quadrinhos, pois, ele age como uma espécie de indicador

geral de que o tempo ou o espaço está sendo dividido. Mas para que se saiba de que tipo de HQ se

trata, é preciso deixar claro se a HQ em questão é uma revista em quadrinhos, um mangá, uma

5 Para  Maingueneau  (apud  RAMOS,  2012)  o  termo  hipergênero  designa  um  rótulo  que  orienta  a
formatação textual de vários gêneros que compartilhariam diversos elementos, retomaremos essa noção
ainda neste capítulo.
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graphic novel6, ou ainda se é uma charge, um cartum, dentre muitos outros possíveis rótulos para as

diversas manifestações das HQs. 

Diferentes autores se dedicaram a construir uma definição para as HQs, para Will Eisner

(2001)  os  quadrinhos  são  uma arte  sequencial,  uma forma artística  e  literária  que  lida  com a

disposição  de  figuras  e  palavras  para  contar  uma história  ou  dramatizar  uma ideia.  Esse autor

acredita que a função fundamental dessa forma de arte sequencial é comunicar ideias e/ou histórias

através  de  palavras  e  figuras,  isso  envolve  também o  movimento  de  algumas  imagens  (como

pessoas e coisas) no espaço. Para realizar a captura ou encapsulamento dos eventos no fluxo da

narrativa, eles devem ser decompostos em segmentos sequenciais, tais segmentos são denominados

quadrinhos.  

Para Scott McCloud (2005), o termo ‘quadrinhos’ precisa de uma definição porque ele faz

referência ao meio em si e não a um objeto específico como um gibi ou uma tira em quadrinhos. 

O meio a que chamamos histórias em quadrinhos se baseia numa ideia simples: a
ideia de posicionar uma imagem após outra para ilustrar a passagem do tempo. […]
Os  quadrinhos  são  um  idioma.  Seu  vocabulário  consiste  de  toda  a  gama  de
símbolos visuais […] Em seu uso da sequência visual, os quadrinhos substituem o
tempo pelo espaço. No entanto, não existe uma norma de conversão, e o tempo flui
nos quadrinhos… numa assombrosa variedade de maneiras. Com imagens inertes
que estimulam um único sentido… os quadrinhos representam todos os sentidos…
(MCCLOUD, 2006, p. 1-2)

Ele observa que é necessário separar forma de conteúdo para chegar a um conceito. Segundo

esse autor (2005), os quadrinhos constituem um meio através do qual diversas ideias podem ser

representadas por meio de palavras e imagens. Para construir uma definição, McCloud (2005, p. 9)

expande o termo “arte sequencial”, de Eisner, chegando à conclusão de que as HQs são “imagens

pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou a

produzir uma resposta no espectador”. 

6 O termo graphic novel (romance gráfico) se popularizou na indústria dos quadrinhos com a obra Um contrato com
Deus e Outras Histórias de Cortiço. A obra publicada em 1978 foi criada por Will Eisner, tecnicamente consistia
numa coletânea de quatro contos e foi baseada na experiência de vida de seu autor. A utilização do termo graphic
novel  buscava desassociar o gênero da amarra restritiva representada na expressão  comic book que designava as
revistas  em  quadrinhos,  a  palavra  comic impunha  uma  ideia  de  comicidade  a  obras  que  nem  sempre  eram
engraçadas.  “[…] a graphic novel já surge buscando validação intelectual  e autonomia artística em relação ao
romance strictu sensu. […] Pode-se afirmar, portanto, que a graphic novel é a contrapartida visual do romance e
pertence a uma linguagem mais geral – os quadrinhos. […] A partir dos EUA, portanto, o conceito de graphic novel
se alastrou […] Tardaria algum tempo, entretanto, para se firmar comercialmente, o que ocorreu em 1986 com o
triplo abalo sísmico representado pela publicação de O Cavaleiro das Trevas, de Frank Miller, Klaus Janson e Lynn
Varley, Watchmen, de Alan Moore e Dave Gibbons, e Maus, de Art Spiegelman, cujas capas traziam com destaque o
nome de seus autores. A partir do momento redefinidor do universo dos super-heróis iniciado pelas obras-primas de
Miller  e  Moore,  e  da  surpreendente  ascensão  do  underground simbolizada  pelo  Prêmio  Pulitzer  recebido  por
Spiegelman em 1992, o gênero se estabeleceu como linguagem adulta e complexa […]”  (TERRON, 2016)



18

Dessa definição é  possível  fazer  duas  observações:  os  quadrinhos podem prescindir  das

palavras, como afirma McCloud (2005, p. 8): “Não precisa ter palavras pra [sic] ser quadrinhos”; a

outra  observação  diz  respeito  às  letras,  estas  são  imagens  estáticas  que,  quando  colocadas  em

sequência deliberada, viram palavras. Percebe-se também que se trata de uma definição ampla que

abarca uma diversidade de expressões7,  mas que por outro lado, não inclui figuras num quadro

único. Segundo o autor, esses quadros únicos podem ser classificados como ‘arte em quadrinhos’

porque  seu  vocabulário  visual  provém  dos  quadrinhos,  mas  esses  quadros  únicos  com  estilo

semelhante às HQs são, para McCloud (2005), cartuns8, o autor ressalta que o cartum consiste em

uma abordagem, um estilo visual, que utiliza um traço mais simples para narrar histórias, tais como

alguns desenhos animados infantis. 

Ramos (2012) observa que o excesso de nomes atribuídos a uma narrativa de humor em

quadrinhos9 seria um sintoma do desconhecimento das características das HQs e de seus diferentes

gêneros. O que acontece muitas vezes é que é feita a escolha de um termo provisório sem que

fiquem claros quais os critérios que justificaram sua escolha para denominar determinada produção

em quadrinhos. 

O autor argumenta que tal pluralidade de rótulos pode até mesmo prejudicar a leitura, pois,

“ter  uma  noção  clara  do  que  se  trata  cada  gênero10 contribui  muito  para  uma  leitura  mais

aprofundada e crítica dos quadrinhos” (2012, p. 16). Como exemplo dessa diversidade de rótulos,

podemos observar a sessão dedicada à publicação de tiras no site da Folha de S. Paulo. No jornal

impresso,  o  espaço  é  denominado  “Quadrinhos”,  já  no  site  a  sessão  cultura  tem  uma  guia

“Quadrinhos” que leva o leitor para o espaço em que estão as tiras, entretanto, essa sessão recebe o

título “folha cartum” e o subtítulo “charge”. (ANEXO A)

Ramos (2012) considera os quadrinhos uma linguagem autônoma e acredita que chamar

quadrinhos de literatura é um modo de buscar rótulos socialmente aceitos ou de maior prestígio

acadêmico como argumento para justificar os quadrinhos, vistos ao longo dos anos de maneira

pejorativa,  inclusive  no  meio  acadêmico.  Ramos  (2012,  p.  17)  defende  que  “quadrinhos  são

quadrinhos” e, por isso, possuem uma linguagem autônoma, que usa mecanismos próprios para

representar os elementos narrativos. 

7 McCloud observa que cabe em sua definição qualquer figura em sequência, de fotonovelas a vitrais com
cenas bíblicas. 

8 Uma outra visão sobre o cartum será explicada no tópico 2.2.1 deste capítulo.  
9 Alguns dos nomes citados por Ramos (2012): tira, tira cômica, tira em quadrinhos, tira de quadrinhos,

tirinha, tira de jornal, tira diária, tira jornalística. 
10 Ramos (2012) adota um conceito de gênero semelhante ao de Bakhtin (2000) e considera os gêneros

como  tipos  relativamente  estáveis  de  enunciados  utilizados  em  uma  situação  comunicativa  para
intermediar o processo de interação. 
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Groensteen  (2004)  afirma  que  descrever  as  HQs  como  um gênero  literário  é  um mal-

entendido que precisa ser desfeito e justifica que a história em quadrinhos é, por essência, assim

como o cinema ou a fotonovela, uma arte de narrativa por imagens. Segundo Groensteen (2004), as

HQs utilizam códigos particulares, tais como, os cortes, ou seja, as elipses entre os quadros, e sua

justaposição planejada. Já Ramos (2012) acredita que existem muitas intersecções com a literatura,

bem como há também com o cinema e outras linguagens. 

Para Barbieri (2017), as linguagens são ambientes interconectados e em contínua interação

recíproca. O modo de pensar uma linguagem como um ambiente pode ser melhor compreendido por

meio de uma comparação feita pelo próprio Barbieri, este compara as linguagens a ecossistemas, ou

seja, cada um tem regras e características específicas, porém, algumas regras são comuns a vários

deles ou a todos, existem as zonas fronteiriças, existem ainda as zonas intermediárias entre dois ou

mais ecossistemas diferentes, e o autor conclui (2017, p. 5-6): 

Assim,  como  todos  os  ecossistemas  são  parte  da  natureza,  também  todas  as
linguagens são parte da comunicação em geral. Não devemos pensar as linguagens,
portanto, como áreas separadas e totalmente independentes: certas linguagens são
partes de outras, zonas específicas de linguagens mais genéricas; outras linguagens
são o resultado de um nascimento, do processo de separação de uma linguagem que
já  existia  antes,  e  assim  se  parecem muito  com sua  progenitora,  ainda  que  se
diferenciem em alguns aspectos.  Há outras  que têm características  em comum;
descendem talvez da mesma linguagem ancestral e continuam mantendo algumas
de suas semelhanças. E há linguagens, enfim, que trataram de adaptar a seu sentir
imagens de outras linguagens, de forma que pudessem valer-se de características
que haviam sido coletivamente construídas em outras, mas não em si mesmas. 

Ao  afirmar  que  uma  linguagem  é  um  ambiente,  Barbieri  (2017)  quer  dizer  que  cada

linguagem tem certa autonomia em relação às outras linguagens. Então, o cinema, a literatura, os

quadrinhos, o teatro, a pintura e tantas outras linguagens formam ambientes próprios e autônomos,

mas todos compartilham elementos de outras linguagens, cada um ao seu modo (RAMOS, 2012). A

proposta  de  Barbieri  (2017)  consiste  em estudar  os  quadrinhos,  explorando  as  relações  que  a

linguagem dos quadrinhos tem com outras linguagens. Para esse autor, os quadrinhos dialogam com

aspectos da ilustração, da pintura, da fotografia, da caricatura, das artes gráficas, da música e da

poesia, do teatro e do cinema. 

Seria possível distinguir quatro tipos de relações entre a linguagem dos quadrinhos e outras

linguagens (BARBIERI,  2017),  são elas:  inclusão,  relação segundo a qual  uma linguagem está

incluída em outra, por exemplo, os quadrinhos fazem parte da linguagem geral da narrativa, bem

como o cinema e muitas outras linguagens; geração, essa relação existe quando uma linguagem foi

gerada a partir de outra, a linguagem das HQs surgiu como uma derivação de outras linguagens, tais
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como  a  ilustração,  a  caricatura  e  a  literatura  ilustrada,  por  isso,  os  quadrinhos  compartilham

algumas características dessas linguagens, embora seja muito distinta de cada uma delas.

A relação de convergência ocorre quando duas linguagens convergem em alguns aspectos,

apesar de uma não descender da outra. Neste caso, existem alguns antepassados comuns entre os

quadrinhos e outras linguagens, como no caso da pintura, da fotografia e da imprensa. No caso da

adequação, como o próprio termo indica, uma linguagem se adapta a outra. Acontece quando os

quadrinhos  reproduzem  em  seu  interior  outra  linguagem,  para  utilizar  suas  possibilidades

expressivas.  Dito  de  modo  mais  simples,  ocorre  quando  os  quadrinhos  fazem menção  a  outra

linguagem, mas por existirem algumas diferenças materiais insuperáveis entre as linguagens, entre

os quadrinhos e o cinema,  por exemplo,  os quadrinhos não podem simplesmente copiar algum

recurso expressivo do cinema, tal recurso deverá ser reconstruído no ambiente dos quadrinhos. 

Barbieri (2017) também defende que as ideias se formam no interior de uma linguagem, que

as características da linguagem através da qual queremos expressar algo têm efeito sobre nossos

pensamentos, assim, habitar uma linguagem significa estar dentro dela,  significa poder explorar

suas possibilidades expressivas, mas também partilhar de seus limites. Por isso, assim como um

ambiente, uma linguagem pode ser modificada, mas não à vontade, uma linguagem não pode ser

modificada arbitrariamente, pois, existe o risco de as outras pessoas não compreenderem o que foi

comunicado.  Portanto,  as  modificações  que  podem  ser  realizadas  dependem  também  das

características da linguagem e é por isso que o autor (2017) conclui que as linguagens se modificam

lentamente, ao longo dos anos. 

Ramos (2012) descreve algumas características  que seriam tendências na área das HQs,

entre elas: o fato de que diferentes gêneros empregam a linguagem dos quadrinhos; o tipo textual

que predomina nas histórias é o narrativo; a narrativa pode ocorrer em um ou mais quadrinhos, isso

depende do formato do gênero; as histórias podem ou não ter personagens fixos; formato, suporte e

o veículo de publicação são aspectos que agregam informações ao leitor, elementos que orientam a

percepção do gênero no momento da leitura; existe nos quadrinhos a tendência de usar imagens

desenhadas, entretanto, há casos em que fotografias são utilizadas nas HQs. 

O mesmo autor (2012) identifica três tendências de abordagens teóricas sobre as HQs, uma

que considera os quadrinhos como um grande rótulo que abriga diferentes gêneros, uma que associa

os gêneros de viés cômico – charge, cartum e tiras – em um rótulo maior, chamado humor gráfico, e

outra que aproxima gêneros como a charge e as tiras cômicas da linguagem jornalística (com base

no fato de se tratarem de textos publicados em jornais). 

Ramos  (2012)  ressalta  que  as  três  abordagens  são  válidas  e  que  escolher  uma das  três

depende do objeto que se pretende estudar, o autor segue a linha teórica que vê os quadrinhos como
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um grande rótulo que agrega diversos gêneros que compartilham a mesma linguagem em textos

predominantemente narrativos. O presente trabalho também segue essa perspectiva, pois, parece

mais adequada para realizar uma análise discursiva das tiras em quadrinhos.

A abordagem segundo a qual os quadrinhos consistem em um rótulo que reúne diversos

outros gêneros considera as HQs como um hipergênero, de acordo com Maingueneau (2015) um

hipergênero  não é  um gênero  de  discurso,  mas  uma formatação que  pode  recobrir  gêneros  de

discurso diversos. Alguns hipergêneros seriam modos de apresentação formal, de organização dos

enunciados  que  restringem de  forma  branda  a  enunciação  (é  o  caso  do  jornal,  das  HQs,  das

cartas…), mas existem também hipergêneros mais restritivos, como o relatório ou a entrevista. Para

Maingueneau (2015), trata-se de uma categoria que, frequentemente, não deve ser explorada sem

levar em consideração o setor de atividade social envolvido. 

Ramos (2012) destaca a existência de vários modos de produção das HQs e compara a

linguagem dos quadrinhos a um grande guarda-chuva que abriga os cartuns, as charges, as tiras

cômicas, as tiras seriadas, as tiras cômicas seriadas, dentre outras produções. Esse autor também

estabelece algumas das principais  características  dos gêneros  citados  acima,  que são produções

geralmente veiculadas em jornais e/ou em revistas em quadrinhos. Conhecer tais características é

importante para este trabalho porque o objeto de estudo que será analisado é uma série de tiras

publicada em um jornal brasileiro de grande circulação. 

Uma pedagogia dos  quadrinhos é defendida por Groensteen (2004).  Este  autor  critica o

modo como as HQs são abordadas em escolas, universidades e também na imprensa. Ele observa

que quando a imprensa noticia uma HQ, opta sempre por uma entrevista com o autor ou por uma

nota que sintetize o enredo da história. A pedagogia da história em quadrinhos a que Groensteen se

refere não é aquela que trata da utilização das HQs no ensino de disciplinas escolares. O autor

(2004) sugere ir  além desse nível de instrumentalização e abordar a história em quadrinhos em

todas as suas dimensões. Na intersecção da narrativa e do quadro, do texto e da imagem. Também

argumenta que ler imagens, conhecer as qualidades próprias de um desenho é algo que se aprende

ou que se deveria aprender. 

Groensteen (2004) sugere que uma pedagogia dos quadrinhos deveria estar fundamentada

em quatro princípios, o primeiro deles esclarece que é preciso ter mais cuidado com uma associação

muito rápida a uma linguagem melhor descrita, a cinematográfica, pois, somente evidenciando as

especificidades de cada uma é possível chegar a uma real compreensão de seu funcionamento e de

sua estética. O segundo princípio observa que é necessário se libertar dos lugares comuns sobre as

relações entre texto e imagem. 
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O autor (2004) se refere em particular ao texto  A retórica da imagem, de Barthes (1990),

nesse artigo Barthes identifica duas funções do texto em relação à imagem: a função de fixação

(também denominada “ancoragem”) e a função de continuidade (relais). Segundo Barthes (1990),

existe uma cadeia flutuante de significados, pois, a polissemia é uma característica de toda imagem,

desse modo, o leitor pode escolher alguns significados e desconsiderar outros. Todas as sociedades

teriam desenvolvido técnicas a fim de fixar a cadeia flutuante de significados. Uma dessas técnicas

é a mensagem linguística. 

Em  relação  à  imagem  fixa,  a  função  de  continuidade é  mais  rara,  ela  é  encontrada

principalmente  nos  quadrinhos.  Nesse  caso,  a  palavra  e  a  imagem  têm  uma  relação  de

complementaridade.  “[...]  as palavras são,  então,  fragmentos de um sintagma mais geral,  assim

como as imagens,  e a unidade da mensagem é feita  em um nível  superior:  o da história [...]”.

(BARTHES,  1990,  p.  34).  Enquanto  na  relação  de  fixação  há  uma  estratégia  para  dirigir  a

interpretação da imagem, na relação de relais a atenção do leitor é dirigida, na mesma proporção, da

imagem à palavra e da palavra à imagem.

Groensteen observa que as duas funções são muito presentes nas HQs, mas não seria correto

concluir  que as imagens de uma HQ precisam do texto para adquirir  inteligibilidade,  pois,  em

princípio, é a disposição em uma sequência icônica que garante a significação entre cada uma delas.

Barthes analisou uma imagem única, mas o que está na base da HQ é justamente a multiplicidade de

imagens em situação de co-presença em um multi-quadro. 

O terceiro princípio sugerido por Groensteen (2004) diz respeito à história das HQs, o autor

(2004, p. 44) defende que esta deve ser considerada como disciplina artística. 

Da mesma maneira que a história da arte permite compreender de quais rupturas
procedem  as  atitudes  contemporâneas  dos  artistas  plásticos,  e  que  um
conhecimento  da  evolução  das  formas  musicais  é  necessário  à  apreciação  da
música de hoje, a história em quadrinhos atual não se compreende, em geral, à luz
das de ontem. Só uma inserção das obras em seu contexto histórico próprio permite
apreender as evoluções às quais elas tomam parte e os deslocamentos que operam.

Por fim, Groensteen (2004) sugere no quarto princípio que é preciso ir além da educação de

leitura da imagem e encarar um desafio maior e até aqui negligenciado: formar o gosto do público

para a apreciação do desenho. Os críticos observam que existe um quase mutismo sobre a questão

do desenho, ao se prender apenas à história, quando são importantes desde o enquadramento e a

composição  das  imagens  até  os  códigos  gestuais  e  fisionômicos,  passando pelas  características

expressivas e dinâmicas do traço.  
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2.2 ALGUMAS OBSERVAÇÕES SOBRE O HUMOR

Incluir nesse texto uma reflexão (ainda que breve) sobre o humor é importante para entender

a natureza da relação entre esse tema e alguns gêneros dos quadrinhos, em particular a charge, a

caricatura  e  o  cartum. Goodwin  (2011)  afirma  que  a  piada  bem-sucedida  é  um  gesto  de

comunicação em comum entre quem a cria (ou recria) e quem a recebe. Para Bergson (2013), o riso

é um gesto social, de modo que não é possível existir comicidade fora do propriamente humano: “O

riso é, pois, nascido da vida e está aparentado com a arte, […] e se é suscitado por um objeto é

porque este se relaciona com o humano […] e porque possui uma significação social”. (BERGSON

apud BERISTÁIN, 2011, p. 76). Deligne (2011) observa que o riso é um signo natural que se refere

a um comportamento e indica algo que está além de qualquer objetividade, pois, o riso possibilita

uma saída do domínio da lógica, é uma porta que se abre para o expressivo. 

Ao  explicar  as  origens  e  características  do  chiste11,  Beristáin  (2011)  observa  que  para

interpretá-lo de modo que se alcance o efeito desejado, são necessárias as competências social e

histórica, pois, o tema do chiste sempre remete à cultura da comunidade na qual ele se manifesta.

Ainda  sobre  a  estrutura  do  chiste,  a  autora  nota  que  sempre  haverá  neste  um  elemento  que

funcionará como o detonador do riso: 

Um núcleo semântico que com frequência é um termo errado, uma expressão de
caráter ambíguo. Esta multiplica e modifica o rumo das expectativas do sentido,
surpreendendo com sua extravagância, ao revelar uma graça e um engenho que são
inesperados. Surpresa provocada principalmente pela estrutura paradoxal entre a
brevidade do significante e o poder expansivo do significado. (BERISTÁIN, 2011,
p. 75).

Em  suas  considerações  sobre  a  charge,  Teixeira  (2005)  observa  como  a  relação  das

sociedades com o riso foi se alterando ao longo do tempo. Segundo esse autor, a partir do século

XVII, a razão passou a banir o humor do campo de produção da verdade e da veiculação de saberes.

[…] tal  como já havia  reservado à  loucura  – um lugar  específico,  socialmente
secundário, subalterno na ordem dos discursos e na hierarquia dos saberes. Desde
então, ele (o humor) perde potência – a autoridade, a capacidade e a prerrogativa de
se  pronunciar  como depositário  de  verdades  sobre  o  mundo,  a  sociedade  e  os
sujeitos. (TEIXEIRA, 2005, p. 40)

Para Teixeira (2005), até o século XVII, o humor era considerado uma prática positiva em

algumas sociedades, visto como um instrumento por meio do qual uma sociedade reflete sobre seus

11 Ocorrência engraçada e breve que se apoia em um jogo verbal ou conceitual. Dito engraçado, de humor 
fino e sutil. (CHISTE, 2015). 



24

conflitos e contradições, consistia num tipo de saber compartilhado coletivamente. O autor lembra

que, na Grécia antiga, o humor ocupava um lugar central na sociedade, presente nas danças e cultos,

nos festivais báquicos, dentre outras manifestações. O próprio teatro grego expressava esse conflito

entre  a  dor  e  o  prazer,  representados  em  suas duas  máscaras  clássicas,  Tragédia  e  Comédia,

entretanto, enquanto a tragédia contava a história de deuses e heróis, a comédia retratava pessoas

comuns (ALENCAR, 2007). 

A comédia grega refletia a consciência que o povo tinha de si próprio e de seus costumes,

através dela, a população se apropriava de suas histórias e seus personagens. A comédia romana

também representava situações cotidianas. Contribuindo com o desenvolvimento de um senso de

comunidade e identidade coletiva, esse teatro de humor era a expressão da interação entre o povo e

sua cultura. 

Na Idade Média, o humor também aparecia como representação pública, estando presente

em práticas coletivas de vilarejos, nas praças e igrejas, em festas cristãs como a Páscoa e o Natal.

Em outra instância, mas ainda na sociedade medieval, o bufão e o bobo da corte tinham a função de

introduzir o riso e a brincadeira como prática no dia a dia da corte, exercendo uma espécie de poder

moderador,  diminuindo tensões e,  simultaneamente,  atuando politicamente junto ao rei,  dizendo

verdades  a  que  ele  ainda  não teve  acesso e  que  eram conhecidas  apenas  por  seus  ministros  e

conselheiros.  O rei  aceitava  o  que  o  bobo dizia  porque  a  irracionalidade  de  seu  humor  era  a

prerrogativa da verdade que enunciava e também não ameaçava sua autoridade absoluta enquanto

rei (TEIXEIRA, 2005). 

Teixeira  (2005)  conclui  que  a  sociedade  medieval,  a  grega  e  a  romana  incorporaram e

aceitaram o humor como produtor e veículo de verdades cotidianas para além do campo restrito da

razão. Para essas sociedades, humor e verdade não se diferenciavam entre si, pertenciam à mesma

lógica de referência social e comunicação cultural. Os fatores que transformaram a relação dessas

sociedades  com o humor foram, segundo Teixeira  (2005),  a  afirmação do poder  absolutista  na

política, do capitalismo que financiava essa forma de poder no campo da economia e do predomínio

do discurso da razão na ciência e na cultura. 

[…] o cômico, cortado de suas raízes populares, perde a faculdade de significar seu
conteúdo, além da imediaticidade do riso. A partir do século XVII, o humorista, o
comediante, o palhaço, bem como a farsa, a fábula, a sátira e a alegoria – têm como
exclusiva finalidade provocar o riso sem verdade, alheio aos problemas cotidianos
[…] (TEIXEIRA, 2005, p. 50)
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Teixeira (2005) também explica que a função do humor não é, necessária ou imediatamente,

provocar o riso, mas é se contrapor à razão enquanto instância exclusiva da verdade. “O humor é

uma casa de muitas portas, sendo a mais séria a do não-sério, aquela que se abre como oposição à

razão cotidiana” (TEIXEIRA, 2005, p. 51). O autor explica o não-sério como uma espécie de jogo

que consiste na simultaneidade de não ter sentido e, por isso, ser algo que exprime uma verdade. O

não-sério também pode ser visto como um mecanismo de escape,  uma artimanha que foge dos

controles da razão, da sociedade, da cultura, da família e do poder constituído. 

É através da linguagem que a realidade é produzida, mas é também por meio da linguagem

que algumas práticas verbais, não sendo sérias, transmitem conteúdos de verdades cotidianas. A

linguagem possibilita  a  construção  de  trapaças  contra  a  razão,  tais  como,  jogos  de  palavras  e

paradoxos de comunicação. Teixeira (2005) define o paradoxo como um jogo de linguagem que

trapaceia com a razão, introduzindo uma contradição que provém de afirmações coerentes, uma

piada,  uma  história  com  uma  conclusão  que  contradiz  a  lógica  da  razão  que  estrutura  sua

argumentação, sendo assim, ele é um final falso que parte de premissas verdadeiras. 

“Paradoxo  é  um jogo de  palavras,  um jogo mental  que  provoca  um impasse  na  mente

racional, na linearidade da lógica cartesiana, ele é tudo o que o pensamento não pode pensar sem

dar um nó em si mesmo […]” (WITTGENSTEIN apud SAMPAIO, 2002, p. 97). Também a charge

estrutura sua linguagem enquanto um paradoxo, no campo da comunicação, porque parte de um

sujeito real, para revelar uma verdade sobre ele através de um personagem falso, o que cria uma

contradição  nessa relação,  pois,  quanto  mais  se  afasta  da realidade,  mais  realidade  contém, ou

quanto mais falsa sua forma, mais verdadeiro seu conteúdo. A charge tem mais um motivo para ser

considerada um paradoxo: porque registra a história com histórias que a história oficial não registra

(PELBART apud TEIXEIRA, 2005).

2.2.1 Charge, cartum e caricatura

A charge é um texto de humor que fala sobre algum fato relacionado ao noticiário, ela recria

o  fato  de  forma  ficcional,  mantendo  com a  notícia  uma  relação  intertextual  (RAMOS,  2012).

Maingueneau  (1998)  define  a  intertextualidade  como  o  conjunto  das  relações  explícitas  ou

implícitas que um texto mantém com outros textos, ou seja, supõe a presença de um texto em um

outro (seja por citação,  alusão…). Romualdo (2000 apud RAMOS, 2012) afirma que a relação

intertextual é um dos elementos constituintes da charge, por isso, o assunto abordado nesse gênero

discursivo será sempre pautado por notícias. 
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A charge consiste também num traço de reflexão que, através do humor, reproduz sujeitos

reais e sintetiza conflitos políticos. O principal fundamento de sua narrativa é justamente o humor,

pois é por meio deste que a charge transforma a notícia numa consciência sobre ela. Resumindo

problemas políticos, a charge os recria com os recursos gráficos que lhe são próprios. A economia

de recursos que caracteriza essa forma de desenho gráfico de apreensão do real  aponta para a

negação da razão como única doadora de significado à realidade. “A exclusividade do grafismo da

charge  […]  é  incorporar  humor  a  conteúdos  de  verdade  além da  realidade,  com veracidade  e

verossimilhança, porém sem razão.” (TEIXEIRA, 2005, p. 74)

O personagem é construído na charge a partir de um estranhamento entre ele e o sujeito real

que representa, a identidade desse personagem é resultado de um distanciamento crítico, o sentido

vai desvelar uma verdade sobre o sujeito real desvinculada de qualquer traço de racionalidade, o

sentido cumpre então a função de possibilitar que um personagem diferente do sujeito compartilhe

com ele uma identidade comum, portanto, a função do sentido na charge é produzir identidade por

meio da diferença (TEIXEIRA, 2005). 

O diferente que a charge produz diz respeito a um modo de ser  imaginário do
sujeito,  que  não  está  dado  ou  explícito  na  situação  real.  A charge  produz  a
identidade do sujeito através de uma relação entre ele e um personagem diferente
dele,  para  identificá-los  entre  si  e,  assim,  ressaltar  sua  identidade  recíproca  e
essencial. Por outro lado, essa diferença que produz identidade é atravessada por
uma verdade singular, não evidente na realidade. (TEIXEIRA, 2005, p. 75)

Teixeira (2005) argumenta que uma identidade por diferença só é possível por meio de uma

ruptura  com o real  e  uma fissura  na  razão,  por  isso,  o  personagem construído  na  charge  será

marcado por uma diferença em relação ao sujeito, tornando transparente o que, antes, permanecia

oculto. Desse modo, na charge, o sentido resulta de um personagem sem mediação, inserido em

uma  realidade  sem  parâmetro.  A charge  explora  o  universo  político  da  sociedade  buscando

conteúdos que estão subjacentes, que estão além do que a razão determina como real. 

Agressividade na forma e delírio no conteúdo são para Teixeira (2005) as características

funcionais com as quais a charge transforma o sujeito num personagem diferente, revelando o que

não está evidente na realidade e a subjetividade de suas ações objetivas.  Essa agressividade da

charge também cumpre uma função em relação ao leitor, despertando a agressividade que estava

latente nele, organizando suas emoções, transformando a notícia numa consciência crítica sobre ela.

“Trata-se de agressividade operacional, funcional e orgânica, porque é através dela que a sociedade

se permite dizer verdades que permanecem inacessíveis a outros meios, por outros discursos, outras

linguagens.” (TEIXEIRA, 2005, p. 84)
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A charge desfruta de uma permissividade que não se percebe nos demais discursos sociais,

porque ela  proporciona  uma catarse  individual  e  coletiva,  uma válvula  de  escape  para  tensões

cotidianas; revelador de verdades não sancionadas pela razão, o humor visual está imerso em certa

tolerância inexistente em qualquer outro discurso no campo da comunicação social, o texto escrito,

por outro lado, sob a rígida vigilância da razão, está sujeito a limites mais restritos; a charge diz o

que quer, de qualquer maneira, sobre quem quiser, não tem razão, mas faz sentido. A charge guarda

certa semelhança com o projeto da psicanálise de tornar transparente o desejo do sujeito, o desafio

de ambas é pensar o impensável, e comunicar o indizível dos sujeitos reais (TEIXEIRA, 2005). 

Entretanto,  existe  uma  importante  exceção  às  características  aqui  mencionadas  da

agressividade  enquanto  discurso  de  oposição  e  de  permissividade.  A exceção  é  formada  por

situações de consenso social, quando a charge compartilha sentimentos comuns com a sociedade,

tais como, situações de perda e luto, de euforia, eventos em torno dos quais há unanimidade de

expectativas e de comportamentos, que geram ou mobilizam emoções coletivas que extrapolam a

normalidade do dia a dia. Nesses momentos de exceção, a charge volta a incorporar o bom-senso e

o senso comum, funcionando como porta-voz de um sentimento geral (TEIXEIRA, 2005). 

Segundo Ramos (2012) não estar associado a algum fato do noticiário é a principal diferença

entre a charge e o cartum. Teixeira (2005) apresenta outros aspectos para definir o cartum, para este

autor o cartum se define por um traço de reflexão e de humor que problematiza sujeitos e situações

reais,  por  meio  de  personagens  e  temas  fictícios.  Os  temas  abordados  no  cartum  podem  ser

políticos,  existenciais, comportamentais,  esse gênero de HQ produz verdades através de tipos e

situações imaginárias. Teixeira (2005) afirma que dos três gêneros gráficos de humor que abordam a

realidade  para  interpretá-la  (charge,  caricatura  e  cartum)  o  cartum é  o  mais  complexo  porque

constrói personagens inverossímeis e enredos que expressam um mundo sem sujeito e sem real. 

O cartum não tem compromisso com o desenvolvimento racional dos personagens que cria

ou das histórias que narra, os tipos desenvolvidos são “impossíveis” e os enredos improváveis, pois,

o delírio é parte de seu universo de significações. Um desenho de humor e crítica que provoca

simultaneamente o riso e a reflexão, bem como a charge, o cartum está além da razão, propondo um

resumo da política, da realidade e da cultura, sob a perspectiva da reflexão e do humor. Porém, ao

contrário da charge e da caricatura, que se dedicam a criticar ou copiar um sujeito, a finalidade do

cartum é realizar  a  sátira  política ou existencial  e  não se deter  em particularidades de sujeitos

singulares (TEIXEIRA, 2005). 

Apesar de não existir o “real” no universo imediato de significações do cartum, sua crítica

está voltada para esse mundo real. Embora tenham propósitos comuns, a semelhança do cartum com

a  charge  é  bem  pequena,  a  linguagem  gráfica  do  cartum  é  estruturada  a  partir  de  quadros
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sequenciais e sua narrativa interna, privilegia o texto como eixo central de seu discurso, e não o

traço, como ocorre na charge. Assim, pluralidade de quadros e precedência de texto sobre traço

constituem o básico de sua estrutura narrativa como gênero situado entre charge e HQs. “O cartum

agrega características de ambas, seja quando resume a politização de uma, seja quando incorpora a

linguagem, a gramática e a semântica da outra.” (TEIXEIRA, 2005, p. 107)

Teixeira (2005) observa que é possível dividir o cartum em duas vertentes: uma que prioriza

o ideológico e o comportamental, como os personagens de Angeli, da Laerte, de Henfil, etc., e outro

voltado para a fantasia, tais como as produções de Maurício de Sousa. O primeiro tem uma vocação

crítica e satírica, enquanto o segundo se identifica mais com o universo de entretenimento das HQs.

O primeiro tipo é caracterizado por uma economia da linguagem, sendo geralmente formado por

três ou quatro quadros, com desfecho rápido das histórias que conta. O segundo desdobra mais

lentamente suas histórias, e se transforma com frequência nas próprias HQs12. O objeto de estudo do

presente trabalho é o que Teixeira (2005) denomina “cartuns-cartum”, em oposição ao segundo tipo

que ele chama de “cartuns-HQ”. 

Há ainda uma inversão de perspectivas e valores entre os cartuns e as HQs, segundo Teixeira

(2005) os enredos de HQs transportam leitores infantis para um mundo adulto, por outro lado, a

temática adulta dos cartuns conduz seus leitores para um mundo infantilizado. Assim, para alcançar

os  resultados  pretendidos  a  forma  e  o  conteúdo  de  ambas  depende  desse  mecanismo  de

transferência: na HQ, do desejo infantil de pertencer ao mundo adulto, no cartum, da fantasia adulta

de se transportar ao universo infantil. “HQs e cartuns tratam dessa peculiaridade, dessa fragilidade,

dessa inadequação básica – mais ou menos profunda – que permeia o ser humano: o fato de que

ninguém está perfeitamente confortável em sua própria pele.” (TEIXEIRA, 2005, p. 108)

HQs e cartuns incorporam ainda uma ética e uma moral para suas narrativas, já que os

super-heróis das HQs tentam garantir a ordem numa sociedade má, enquanto os anti-heróis dos

cartuns se atrapalham e vivem às voltas numa sociedade basicamente errada. Trata-se, em ambos os

casos,  de ações ou desejos de consertar  essa sociedade.  Os anti-heróis dos cartuns invertem as

perspectivas e  performances  dos super-heróis das HQs, pois,  representam pessoas comuns,  sem

poderes  especiais,  ganhadores  e  perdedores.  Esses  anti-heróis,  denunciam a  frágil  normalidade

dentro da qual os sujeitos reais atuam (TEIXEIRA, 2005).

No cartum, o traço trabalha para propostas e valores que identifiquem o personagem com

alguém (sujeitos) ou algo (ideias), o cartum não tem o intuito de abordar o particular, mas sim o

sujeito coletivo, portanto, o cartum “funciona” quando ocorre uma identificação recíproca entre o

12 Provavelmente o autor usa nessa passagem o termo HQs como sinônimo de revistas em quadrinhos. 
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coletivo/personagem e o coletivo/sujeito. O traço contribui para a construção dessa identificação,

segundo Teixeira (2005, p. 114):

No cartum, os personagens são “pobres” de recursos gráficos – universalidade com
simplicidade da forma – porque sua função é dar suporte e respaldar o texto, e não
o inverso, como na charge. Em consequência, quanto mais simples e despojado o
traço, maior é a possibilidade de projeção, isto é, quanto mais impessoal, mais real
e  individual.  A  simplificação  da  forma  do  personagem  corresponde  a  essa
necessidade técnica de torná-lo capaz de “ser” qualquer um, uma vez que,  não
sendo ninguém em particular, ele é todo aquele que com ele se identifica13 […] 

Finalizando esta  breve  apresentação das  características  dos  três  gêneros  gráficos  que  se

apropriam da realidade para expressá-la por meio do traço de humor, compartilhamos aqui algumas

das características da caricatura apontadas por Teixeira (2005). A primeira delas é o fato de que a

caricatura  não  prioriza  a  crítica,  mas  o  humor14.  Não  existe,  na  caricatura,  construção  de

personagem, pois, seu objetivo é produzir o duplo do sujeito real ali representado, como uma cópia

dissemelhante  de  si  mesmo.  Trata-se  de  um  modo  de  apropriação  do  sujeito  a  partir  de

características marcantes – orelha de abano, nariz grande… - capaz de provocar o riso de quem

observa  a  caricatura.  Ao  contrário  da  charge  e  do  cartum,  a  caricatura  não  aciona  dicotomias

“mundo real/mundo fictício”, “sujeito real/personagem”, ela não escapa à realidade.

[…] a caricatura não opina, não julga nem condena, não expõe sentimentos, não
expõe conflitos, públicos ou privados, individuais ou coletivos, não dramatiza, não
fantasia  nem delira  com a fragilidade das emoções humanas.  Sua função é tão
somente  introduzir  desordem  na  ordem  corporal  do  sujeito,  intensificar,  nos
contornos de sua superfície externa, curvas e linhas que denunciam singularidades
na sua cartografia pessoal. (TEIXEIRA, 2005, p. 93)

A caricatura  gera  dissemelhança  como  uma  extravagância  da  semelhança  (o  traço  que

exagera  a  orelha  que  já  é  grande  ou arregala  ainda  mais  os  olhos  que  já  são  saltados…).  Na

caricatura, o riso é favorável aos sujeitos que ela reproduz, exceto quando inserida numa charge, seu

traço geralmente homenageia aqueles cuja anatomia distorce. 

13 McCloud (2005) tem a mesma visão sobre o cartum, este autor argumenta que o cartum é, antes de tudo,
um estilo de representação visual que opta por traços simplificados. 

14 Teixeira ressalta que suas definições a respeito da caricatura não são unânimes, pois para alguns autores,
a caricatura expressa agressividade e o desejo de ridicularizar o sujeito representado. Porém, o autor
observa que a agressividade na representação do sujeito é uma característica mais presente na charge do
que na caricatura. 
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2.2.2 “Cartuns-cartum” ou tiras em quadrinhos

Ramos (2012) afirma que dentre as tiras, a mais publicada é a tira cômica, por ser a mais

difundida,  muitas  vezes  é  considerada  como  sinônimo  de  tira,  como  se  todas  as  tiras  fossem

cômicas e não existissem outras possibilidades de criação. A tira cômica é, segundo Ramos (2012),

a que predomina nos jornais brasileiros e também em jornais de outros países. Uma das principais

características da tira cômica é sua temática vinculada ao humor, também se trata de um texto curto

– pela própria limitação do formato retangular, que costuma ser fixo – esse texto pode contar uma

história com uma ou mais vinhetas15,  com personagens fixos ou não, e apresenta ao leitor uma

narrativa com desfecho inesperado no final. 

O autor (2012) também observa que a tira cômica utiliza estratégias textuais parecidas com

uma piada para provocar efeito de humor,  para o autor, a tira cômica é um híbrido de piada e

quadrinhos. Algumas tiras têm personagens fixos, outra semelhança com as piadas. Algumas piadas

têm personagens fixos (o português que faz coisas pouco inteligentes, por exemplo) quando uma

tira ou uma piada recorre a um personagem fixo, cabe ao leitor (ou ao ouvinte da piada) acionar as

características  da  personalidade  desse  personagem para  compreender  o  sentido  pretendido pelo

autor. 

Apesar de ser a mais conhecida, a tira cômica não é o único gênero de tira existente, Ramos

(2012) destaca dois  outros  tipos  de tiras:  as tiras  cômicas  seriadas e  as tiras  seriadas (também

conhecidas como tiras de aventuras). As tiras seriadas são histórias narradas em partes, de modo

semelhante a uma telenovela, cada tira apresenta um capítulo diário ligado a uma trama maior.

Embora já tenha sido muito popular no Brasil,  atualmente o gênero da tira de aventura é quase

inexistente. A tira cômica seriada apresenta elementos característicos da tira cômica, mas é uma

história produzida em capítulos, tal como acontece na tira seriada. 

A diversidade de gêneros atribuída aos quadrinhos está relacionada a muitos fatores, tais

como, o objetivo do autor, o rótulo escolhido pela editora que publica a produção, o modo como o

leitor recebe a trama, o nome através do qual o gênero foi popularizado, dentre outros. Ramos

(2012) aponta algumas tendências em relação aos gêneros das HQs, segundo o autor, parece existir

um interesse em fixar esses gêneros a partir da temática da história – super-heróis, terror, infantil,

ficção  científica,  mangá,  biografia,  autobiografia,  adaptações  de obras  literárias,  jornalismo em

quadrinhos, etc. 

O que Ramos (2012) faz é indicar as tendências de produção e recepção dos gêneros dos quadrinhos

com o intuito de facilitar sua leitura. Como esse autor afirma “ler quadrinhos é ler sua linguagem”

15 Vinheta: o quadro que contém uma determinada cena numa HQ. 
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(2012, p. 30) e para ler a linguagem dos quadrinhos é preciso compreendê-la, ainda que em seus

elementos básicos.  A linguagem dos quadrinhos possui uma série de recursos para representar a

fala, o pensamento, o espaço e o tempo. Conhecer os elementos característicos ajuda a compreender

como  eles  participam  da  construção  do  sentido  numa  HQ.  Balões,  legenda,  letreiramento,

onomatopeias: esses são alguns dos principais recursos de expressão dos quadrinhos. 

Existem diferentes definições para o recurso “balão”, embora apresentem semelhanças em

seu  conteúdo.  Algumas  definições  o  relacionam  apenas  com  a  fala  no  discurso  direto.  Uma

definição mais abrangente apresenta o balão enquanto um elemento gráfico que é uma forma de

representação da fala ou do pensamento, geralmente indicado por um signo de contorno, a linha que

envolve  o  balão.  Através  desse  recurso,  seria  possível  recriar  uma  situação  de  interação

conversacional,  um  monólogo  –  entendido  aqui  enquanto  representação  do  pensamento  do

personagem por meio de palavras – ou um solilóquio – situação em que o personagem fala em voz

alta, tendo a si mesmo como interlocutor (RAMOS, 2012).

Para  Fresnault-Deruelle  (1972  apud  RAMOS,  2012),  os  balões  dão  originalidade  e

contribuem para tornar as HQs um gênero específico. Embora tenha sido popularizada no universo

dos  quadrinhos,  essa  técnica  de  representação  da  fala  não  surgiu  nele.  Os  maias  teriam feito

experimentos de colocar  a  ponta de algo semelhante a  um colchete  na direção da boca do ser

representado. No final  do século XIX, se popularizou o uso do balão apontando na direção da

pessoa desenhada. Nos anos seguintes, o recurso assumiu o formato conhecido atualmente e tornou-

se o modo visual de o personagem se apresentar em primeira pessoa, uma adaptação do conteúdo

indicado por travessões e aspas nos textos literários e jornalísticos.

Para  Acevedo  (1990  apud  RAMOS  2012)  o  balão  é  formado  por  dois  elementos:  o

continente  (corpo  e  apêndice)  e  o  conteúdo  (linguagem  escrita  ou  imagem).  O  formato  do

continente pode variar e cada uma de suas variações pode adquirir uma carga expressiva diferente.

A chave para entender os diferentes sentidos está na linha que contorna o balão. A linha preta e

contínua  (reta  ou  curvilínea)  do  balão  é  considerada  o  modelo  mais  neutro,  é  o  que  serve  de

referência para os demais casos, isso porque ele simula a fala dita em tom de voz normal, por isso, é

chamado balão de fala ou balão-fala. Tudo o que se distingue do balão de fala adquire um sentido

diferente e particular, ganha outra expressividade.

A representação  dos  sons  também pode  ser  feita  através  de  onomatopeias,  termos  que

expressam diversas situações sonoras nos quadrinhos. O recurso é utilizado a fim de que o leitor

associe automaticamente o termo ao som que se pretende representar. Nos quadrinhos, o ruído é

muito mais  visual  do que  sonoro.  Mas é  importante  reconhecer  que  as  onomatopeias  são uma

aproximação do som, estão mais próximas de uma tentativa visual de reprodução do que de uma
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reprodução exata. Outro recurso presente na linguagem dos quadrinhos é a legenda, narração de

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

terceira pessoa (EGUTI, 2001 apud RAMOS, 2012). Porém, o narrador-personagem também pode

se apropriar do recurso. A legenda permite ainda a utilização do discurso indireto, embora isso seja

pouco recorrente nos quadrinhos.

Em relação  ao  letreiramento,  este  pode  adquirir  expressividades  diferentes  no  contexto

sugerido pelo texto. A palavra, ao mesmo tempo em que representa o som ou um conjunto de sons,

pode adquirir outros significantes. Eisner (2001) afirma que o letreiramento tratado graficamente e a

serviço da história, funciona como uma extensão da imagem. O aspecto normalmente mecânico da

tipografia pode se tornar um elemento de apoio envolvido na imagem. “As letras de um alfabeto

escrito, quando executadas num estilo particular, contribuem para o sentido”. (EISNER, 2001, p.

14)

De  maneira  semelhante  ao  balão  de  fala  é  possível  identificar  os  diferentes  valores

expressivos da letra. A letra de forma tradicional, escrita de modo linear, sem negrito, geralmente

em cor preta, é a mais utilizada nos quadrinhos, indica uma expressividade neutra, um tipo de “grau

zero”, do qual outros irão derivar para gerar resultados expressivos diferentes. Assim, letras com

tamanho menor remetem a uma fala sussurrada ou em tonalidade mais baixa. Por outro lado, o

negrito pode sugerir tom de voz mais alto, uma fala mais emocional ou destacar determinado termo.

As possibilidades de variação são muitas, o importante é reconhecer que tipos de letra distintos

produzem expressividades diferentes, variando de acordo com o contexto da história (RAMOS,

2012). 

2.3  SOBRE  UMA  LINGUAGEM  SEM  COMEÇO  PRECISO:  INVENTORES  OU

ELABORADORES? 

Quando se trata da história das HQs, boa parte do que foi escrito começa no século XIX,

pouco antes do início do século XX, mas autores como McCloud (2005) consideram que é possível

retroceder bem mais no tempo e observa que pinturas egípcias, o Bayeux Tapestry16 e manuscritos

pré-colombianos apresentavam imagens em sequência  deliberada.  As histórias  com imagens do

inglês William Hogarth eram feitas para serem vistas em sequência. Mas quem levou o título de

16 Tapeçaria francesa do século XI que detalha em imagens a conquista normanda da Inglaterra, que teve
início em 1066. Ao ler a peça da esquerda para a direita o que se vê são os eventos da conquista em
ordem cronológica deliberada, não há requadros, mas as cenas são divididas por assunto. (MCCLOUD,
2005) 
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inventor  dos  quadrinhos  modernos  foi  o  suíço  Rodolphe  Töpffer,  que  criou  histórias  satíricas

utilizando caricaturas e requadros e uma combinação interdependente de palavras e figuras. 

Pietroforte (2009) observa que determinar o inventor de uma linguagem é algo estranho, se

na Europa a invenção das HQs é atribuída a Rodolph Töpffer (1799-1846), nos Estados Unidos, ela

é creditada a Richard Outcault (1863-1928) e seu Yellow Kid, publicado a partir de 1895, no jornal

World, de Nova Iorque. Apesar das criações desses autores serem consideradas marcos na história

das  HQs,  existem outros  fatos  que não podem passar  despercebidos,  tais  como,  o fato de  que

também na Inglaterra,  Charles Henry Ross criava quadrinhos para o semanário  Judy,  em 1867,

antes do Yellow Kid aparecer nos jornais estadunidenses. Também aqui no Brasil, o ítalo-brasileiro

Ângelo Agostini (1843-1910) publicava quadrinhos já na década de 1860. 

Sobre as incertezas que circundam o surgimento das HQs Pietroforte (2009) contribui para

tornar mais nítidos os contornos históricos do início dessa linguagem, para esse autor, não basta

uma  sequência  de  quadros  para  caracterizar  uma  HQ,  é  preciso  que  o  meio  social  no  qual  a

linguagem surge a reconheça como tal, estabelecendo assim aspectos que permitam diferenciá-la de

outras linguagens. 

Com definições tão imprecisas, é possível afirmar que o teto da Capela Cistina é
uma  história  em  quadrinhos  e  que  os  hieróglifos  do  Egito  e  os  ideogramas
japoneses também são. A definição de uma linguagem, além de suas propriedades
semióticas enquanto sistema de significação, depende das conotações sociais, de
ordem sociossemiótica, investidas nela. […] Definida em processos intertextuais,
entre a constituição de uma linguagem específica e outras linguagens afins, como a
pintura, a fotografia, a literatura, etc., a história em quadrinhos não tem inventores,
mas  elaboradores,  que  investem  em  suas  transformações  até  os  dias  atuais.
(PIETROFORTE, 2009, p. 10)

Embora não seja possível determinar com exatidão o nascimento das HQs, há um consenso

de que suas origens remontam a Europa, na primeira metade do século XIX, em jornais e folhetins,

nos formatos de charge, caricatura, ilustração e narrativa em quadrinho sequencial. Esse nascimento

estaria relacionado a dois fatores relevantes daquele período. O primeiro é o avanço tecnológico que

possibilitou a inclusão de imagens no processo de impressão bem como permitiu a aceleração deste

processo,  aumentando  as  tiragens.  Como  destaca  Pietroforte  (2009)  enquanto  sistemas  de

significação, as HQs dependem de sua reprodutibilidade, já que podem ser reproduzidas sem perder

seu valor artístico, ao contrário das pinturas.

O segundo fator está atrelado ao fato de o aumento da tiragem dos jornais e do uso de

imagens atender à demanda gerada pela explosão demográfica das cidades europeias. A Revolução

Industrial difundiu as técnicas de impressão e proporcionou o surgimento de um novo e enorme
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público  consumidor,  ou  seja,  as  massas.  As  classes  trabalhadoras,  por  exemplo,  foram  muito

importantes para a  popularidade da charge e  da caricatura,  pois  estas  abordavam os  problemas

enfrentados pelos trabalhadores em seu cotidiano (CEZARETTO, 2013). 

2.4 O HUMOR VISUAL NO BRASIL

Desde seu surgimento, o desenho de humor esteve relacionado à tarefa de construir uma

percepção do Brasil. No começo, havia a sátira escrita, recurso disponível no contexto da rígida

repressão colonial. Tais escritos tinham um caráter de denúncia e um tom de ironia e humor, dentre

esses  primeiros  atentos  observadores  Lima  (1963)  destaca  um  frade  baiano,  Frei  Vicente  do

Salvador, como o primeiro caricaturista brasileiro. O autor explica que o frade não desenhava, mas

foi o primeiro a escrever uma história sobre o que se passava no Brasil,  intitulada  História da

Custódia no Brasil. Segundo Lima (1963, p. 57): “Da caricatura brasileira pode-se portanto dizer,

como da criação do mundo se diz na Bíblia, quando o espírito de Deus pairava sobre as águas: no

princípio era o Verbo.”

Portanto a palavra foi o instrumento do primeiro caricaturista brasileiro, um baiano, nascido

por volta de 1564, no Recôncavo. Sua caricatura retratava todos aqueles que desde o princípio do

país insistiam em dificultar o funcionamento da máquina administrativa do Brasil, tal característica

leva Lima (1963) a afirmar que embora os escritos do Frei Vicente tenham mais de quinhentos anos,

suas palavras ainda refletem a atual realidade brasileira: “[…] só nos parece que Frei Vicente vivia,

não no século XVI, entre tapuias  e tupiniquins,  degredados portugueses e aventureiros de toda

casta, mas entre as agruras da nossa vida de hoje.” (LIMA, 1963, p. 58)

Outro caricaturista verbal dos primórdios do Brasil, foi Gregório de Matos Guerra, o “Boca

do Inferno”, que talvez tenha inaugurado, no século XVII, o portrait-charge17 no Brasil colônia, os

retratos verbais deformados das autoridades da época (MARTINS, 2011). Lima (1963) destaca que

dos retratos escritos por Gregório de Matos nenhum era mais cômico do que o do governador

Antônio Luís de Câmara Coutinho, conhecido por seu grande nariz18. 

17 Espécie de retrato que destaca os traços fisionômicos de uma pessoa, o que lhe dá caráter de caricatura.
(PORTRAIT-CHARGE,  2015)  Segundo  Lima (1963),  o  desenhista  tem duas  maneiras  de  fazer  um
portrait-charge: a amplificativa e a simplificativa e pode também fazer uma combinação das duas. Na
maneira amplificativa, o artista copia fielmente tudo o que num rosto é considerado dentro dos padrões e
acentua  fortemente  tudo  o  que  foge  ao  comum.  Na  maneira  simplificativa,  o  artista  inscreve,  sem
exagerar, somente os traços característicos e deixa de lado todos os detalhes inúteis. 

18 “Nariz de embono
Com tal sacada,
Que entra na escada
Duas horas primeiro que seu dono.
Nariz que fala
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Já  a  autoria  das  primeiras  charges  sociais  no  Brasil  é  creditada  a  Manuel  Antonio  de

Almeida (1831-1861), autor de Memórias de um sargento de milícias, que abordou o cotidiano da

capital do Império assinando com o pseudônimo “Um Brasileiro”. De acordo com Lima (1963),

geralmente ocorre de a sátira escrita preceder o surgimento da caricatura, o que pode ser explicado

pela maior facilidade de empregar a palavra. 

É  compreensível  que  as  primeiras  caricaturas  e  charges  feitas  no  Brasil  tenham  sido

manuscritas, pois, além da rigorosa censura imposta aos estabelecimentos gráficos daquele período,

o uso da  litografia19 era  bastante restrito.  Também é importante lembrar  que a imprensa só foi

permitida a partir de 1808, com a chegada de D. João VI e a promulgação do decreto que criou a

Imprensa Régia (LIMA, 1963). Lima destaca ainda a existência de outra modalidade da caricatura

brasileira, que pertencia a outro gênero e tinha origem essencialmente popular, pois falava sobre

pessoas  e  coisas  locais.  No  teatro,  nas  festas  populares,  nas  queimas  de  Judas,  dentre  outras

festividades populares, existiu a caricatura burlesca. 

Sobre qual teria sido a primeira caricatura publicada no Brasil, Martins (2011) afirma que há

certo consenso de que Manoel de Araújo Porto Alegre teria veiculado a primeira caricatura no país,

publicada no  Jornal do Comércio, em 14 de dezembro de 1837. O tema da primeira caricatura,

infelizmente, permanece atual: uma cena de suborno, na qual um fidalgo agita uma campainha na

mão direita e com a mão esquerda entrega um saco de dinheiro a outro personagem que se ajoelha à

sua frente para receber a propina, enquanto outras pessoas fogem da oferta. A figura que recebe a

propina tem os traços característicos do jornalista Justiniano José da Rocha, que aparece também

em traços caricatos, em um prédio ao fundo da cena, no qual está escrito: “Com honra e probidade

3:600$000. Viva a sinecura20!” (LIMA, 1963). 

Longe do rosto, 
Pois na Sé posto
Na Praça manda por a guarda em ala.” (GREGÓRIO DE MATOS apud LIMA, 1963). 
19 Arte ou processo de produzir um desenho, caracteres etc. em uma pedra plana, especialmente preparada, e
por meio desta reproduzi-los em papel. (LITOGRAFIA, 2015)
20 Sinônimo de “mamata”. 
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Figura 01 – A provável primeira caricatura a circular no Brasil

Fonte: Lima (1963, p. 73)

Entretanto, Martins (2011) destaca que antes mesmo que pessoas da terra começassem a

representar o Brasil através do desenho de humor, o país, recém-saído da condição de colônia, já era

retratado de forma caricata por autores estrangeiros, ou na forma do riso perverso, ou da graça

“gentil”. Um exemplo da representação pela via do riso perverso é do ano de 1826, uma litografia

colorida de autor desconhecido, publicada em Londres, recria a cena do beija-mão na corte de D.

João VI, na imagem, os súditos da corte no Brasil são representados como figuras animalescas

subservientes.

A oralidade  que  predominava  no  Brasil  colônia  foi  uma aliada  do  desenvolvimento  do

desenho  satírico  que  não  demorou  a  se  proliferar  no  Império.  O  surgimento  da  imprensa

humorística era premente num país que se formou sob um rígido controle do pensamento,  cuja

economia estava atrelada à exploração da mão de obra de pessoas escravizadas, onde a liberdade de

imprensa  foi  conhecida  tardiamente  e  que  tinha  grande  parte  de  sua  população  analfabeta.  O

desenho de humor na imprensa surgiu nessas condições e se transformou numa das linguagens de

maior aceitação no país. “Vingou, pois, por aqui, a caricatura de filiação francesa, que introduziu o
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desenho caricaturado como narrativa, recurso poderoso que denunciava, educava, fazia rir, enfeitava

e potencializava nossa incipiente imprensa de letras.” (MARTINS, 2011, p. 522).

Alguns experimentos  se  destacam no Brasil  Império,  entre  eles,  a  publicação carioca  A

Caricatura (1851)  e  a  Ilustração  Brasileira (1854),  esta  publicou  uma  página  inteira  com

caricaturas em seu primeiro número. Já o  Brasil Ilustrado (1855) iniciou a publicação regular de

caricaturas na imprensa local, seu ilustrador era Sebastien Auguste Sisson. Outro marco na história

da imprensa humorística foi  a  chegada dos  desenhistas,  pintores  e  gravadores alemães Henrich

Fleuiss, Carl Fleuiss e Carl Linde ao Rio de Janeiro, em 1859. Estiveram envolvidos com o Imperial

Instituto  Artístico  e  com a  criação de  um periódico  humorístico  de  grande alcance,  A Semana

Ilustrada (1860-1876), primeira revista humorística a ter publicação regular no Brasil. A publicação

retratava o cotidiano na capital do Império através do traço de humor, mas veiculava conteúdos

amenos, pois eram protegidos do imperador D. Pedro II (MARTINS, 2011).

Para Lima (1963), houve mais espaço para a liberdade de imprensa no Segundo Império,

devido ao regime parlamentar e a D. Pedro II que concedeu atuação ampla ao jornalismo durante

todo o seu longo governo. A imprensa soube aproveitar esse espaço a ponto de ter empreendido as

campanhas que enfraqueceram as estruturas da monarquia. “Pelos elementos de que dispõe, a ação

da caricatura na luta contra o Império deve ter sido mais intensa do que as dos escritores de combate

entrincheirados na coluna do jornal.” (LIMA, 1963, p. 96)

Em 1854, chega ao Brasil o piemontês Angelo Agostini, aos 16 anos. Agostini produziu O

Diabo Coxo e  O Cabrião (1866-1867), em São Paulo.  No Rio de Janeiro,  estreou  O Arlequim

(1867), produziu para a revista  Vida Fluminense (1868-1875). Criou em 1876 a Revista Ilustrada

(1876-1898) e em 1898 a revista O Mercúrio. Também produziu ilustrações para a primeira revista

infantil  brasileira  de  ampla  tiragem,  O  Tico-Tico21 (1905-1959).  Do  ponto  de  vista  histórico,

nenhuma publicação foi mais atuante do que a  Revista Ilustrada para construir  uma percepção

política do Brasil no intenso período de transição da monarquia para a República, para Lima (1963)

nenhum mestre estrangeiro foi mais decisivo e influenciou mais a geração posterior de caricaturistas

nacionais do que Angelo Agostini. 

Toda a vida do país se refletia desse modo, semanalmente, nas páginas da revista,
desde  as  incursões  da  febre  amarela  aos  festejos  de  carnaval  […]  as  eleições

21 Idealizado por Manuel Bonfim e Renato de Castro, O Tico-Tico também contou com a contribuição de
importantes caricaturistas tais como J. Carlos, K. Lixto, dentre outros. “[…] o Tico-Tico era a única
revista dedicada às crianças brasileiras, e lhes dava tudo: histórias, advinhações, prêmios de dez mil-réis,
lições de coisas, páginas de armar e principalmente aventura – esse desdobramento e multiplicação da
personalidade que nos fazia sofrer na carne os apertos de Robinson na ilha deserta, ou os sustos de
Gulliver no país dos gigantes. O Tico-Tico era de fato a segunda vida dos meninos do começo do século
[…]” (DRUMMOND apud LIMA, 1963) 
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tumultuosamente  prenunciadas  e  fraudulentamente  realizadas  sob  o  signo  do
porrete, da navalha e do punhal. (LIMA, 1963, p. 120)

Na opinião de Lima (1963), o que mais representa a obra política e artística de Agostini, na

Revista Ilustrada, é a campanha em prol da abolição. “Bíblia da Abolição dos que não sabem ler”,

assim Joaquim Nabuco se referia à Revista. A posição política da publicação era nítida e Lima

(1963) considera que não houve, na imprensa brasileira, revista de maior expressão documental de

uma época da história do país.

A construção de “personagens-tipo” é outra característica marcante na produção satírica,

porta-vozes de mensagens, figuras representativas de nações e épocas, também se observa no Brasil,

onde segundo Martins (2011) a “procura do brasileiro” foi um tema constante:

[…] delineada no quadro do Império, no bojo da construção da nação, acentuada
no espaço multirracial republicano e ainda hoje questionada no território plural de
raças, cores, sons e classes que conformam o país. Artistas exclusivamente do lápis
e da pena, bem como do universo das letras, procuraram desenhar personagens que
traduzissem  –  senão  o  tipo  nacional  –  ,  representantes  de  segmentos  sociais
expressivos do país. (MARTINS, 2011, p. 525)

Foi Agostini o responsável pela concepção de uma primeira representação nacional figurada,

elegendo representar o índio, criando uma representação romântica, em geral cercado pela flora

exuberante  uma  referência  à  rica  diversidade  natural  do  país.  No  contexto  do  Romantismo,  o

personagem  ganhava  significado,  pois  reforçava  a  idealização  do  nativo  varonil.  Ficou  mais

popular, contudo, o personagem Zé Caipora, também de autoria de Agostini, que foi por algum

tempo o personagem característico do Brasil agrário. 

Após sucessivas tentativas de consolidação de um personagem-tipo nacional, esperava-se

que surgisse  uma figura  representativa  cosmopolita  e  progressista,  que  agradasse  aos  governos

republicanos, contudo, surgiu como metáfora de um Brasil rural o Jeca-Tatu, imagem do homem

rural, expressão contundente da realidade social do país. A figura criada por Monteiro Lobato se

tornou a representação mais difundida do personagem-tipo da nação. O personagem debilitado e

não contemplado pelos programas sociais, mostrava a expressiva parte da população desassistida

pelas políticas públicas, sem acesso a serviços básicos, denunciava o despreparo dos governos e o

atraso da administração pública (MARTINS, 2011). 

 As contribuições para o desenvolvimento do gênero são apreendidas por Martins (2011) em

quatro momentos, através de figuras importantes do traço humorístico: um momento pioneiro, com

Manoel  Porto  Alegre;  um  consolidador  com  Henrique  Fleuiss;  o  momento  consagrador  com
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Agostini; e um outro renovador, com J. Carlos22 que potencializou as inovações de técnica, traço e

temática. 

Martins (2011) observa que esses artistas inaugurais da charge e da caricatura mobilizaram

temáticas relacionadas às mazelas políticas do Brasil, assumiam discursos contundentes num país

reprimido  pelo  Estado,  pela  Igreja  e  pelo  regime  escravocrata.  Os  traços  desses  primeiros

caricaturistas abordaram o obscurantismo religioso, as crises ministeriais, o atraso representado pela

instituição escrava, o absolutismo proveniente do poder Moderador – não à toa o monarca D. Pedro

II era a personalidade mais representada na caricatura nesse período. Também receberam cobertura

especial na imprensa humorística da época, a Guerra do Paraguai e a introdução feita às pressas de

uma modernidade técnica num país que até então operava num regime de trabalho escravo. Essa

fase das revistas e das caricaturas litografadas encerrou-se por volta de 1890. 

A chegada tardia dos prelos no Brasil definiu parte do singular processo histórico
do  país,  que,  ao  conhecer  a  letra  impressa  com  grande  atraso,  privou-se  de
conhecimentos básicos para seu efetivo e qualificado desenvolvimento. Na peculiar
circunstância, coube à caricatura suprir dimensões dessa lacuna perversa, pondo em
cena – e com amplo alcance – imagens lúdicas e poderosas que sinalizaram os
dramas  locais,  questionaram  os  desmandos,  derrubaram  governos,  divulgaram
conhecimentos,  divertiram  o  público,  produziram  arte,  enfeitaram  o  cotidiano;
fizeram rir homens, mulheres e crianças. […] coube à caricatura educar o olhar e a
sociedade, refinando nesse aprendizado lúdico e bem-humorado, a crítica social, a
percepção do país. (MARTINS, 2011, p. 530 e 531) 

Com o advento da República em 1889, houve um desinteresse da caricatura brasileira pela

política nacional. Lima (1963) observa que ou a longa batalha mantida na imprensa na luta pela

abolição  e  pela  queda da  monarquia  esgotou o  vigor  dos  caricaturistas  ou,  o  que  parece  mais

provável, eles ainda não queriam se pronunciar diante de uma República que não parecia ser aquela

pela qual eles tanto lutaram. 

Com a abolição da escravidão e um ano depois com a proclamação da República, houve um

colapso da caricatura de combate, sempre alerta ao que se passava no país. Os novos personagens

que  o  regime  republicano  recém-instaurado  trouxe  à  cena  ainda  não  ofereciam  aspectos  tão

marcantes para o traço dos caricaturistas que habituaram o leitor das revistas humorísticas com os

alvos de efeito do regime anterior. A necessidade da renovação de métodos se fazia necessária no

desenho de humor brasileiro (LIMA, 1963). 

22 J. Carlos foi um dos mais originais chargistas e caricaturistas brasileiros da primeira metade do século
XX. O humor,  a rapidez e clareza de seu traço registraram as mudanças de costumes e comportamento
ocorridas no Rio de Janeiro, na virada do século XIX. Seus desenhos testemunham o surgimento do telefone,
da fotografia,  do chope, do samba,  do bonde elétrico,  do automóvel,  do cinema, do rádio,  do avião, da
cultura do futebol, da praia e do carnaval, o nascimento da cultura do morro e a disseminação das favelas. (J.
CARLOS, 2018)
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Os  métodos  fotoquímicos  surgem  e  a  litografia  deixa  de  predominar  na  produção  da

caricatura brasileira.  Julião Machado23 trouxe para a imprensa brasileira, além dos novos recursos

da arte gráfica, um traço mais sutil, uma inspiração da caricatura francesa que veio a influenciar o

desenho de  humor brasileiro.  Na mesma época  do surgimento de  Julião,  surgem também Raul

Pederneiras,  Calixto  Cordeiro  (K.  Lixto)  e  J.  Carlos,  os  dois  primeiros  surgem em 1898,  e  o

terceiro,  no ano de 1902.  Segundo Lima (1963),  esses  três  artistas  nacionalizaram a caricatura

brasileira, atribuindo a ela um caráter regional que se tornou característica do desenho de humor no

Brasil.

Durante as duas primeiras décadas do século XX, o regime republicano se tornou um dos

temas favoritos dos caricaturistas, a consolidação da oligarquia cafeeira no poder político (por meio

de práticas  como o coronelismo,  o voto de cabresto e  o curral  eleitoral)  acabou fomentando a

imprensa humorística, sobretudo na cidade de São Paulo e na capital do Rio de Janeiro. Publicações

como  Fon-Fon e  Careta foram algumas das publicações mais conhecidas do humor visual nesse

período (CEZARETTO, 2013). Com a implantação do Estado Novo e a criação do Departamento de

Imprensa e Propaganda (DIP), a caricatura política brasileira fica enfraquecida, sufocada por oito

anos de pressão policial. Nesse período, vez ou outra, apareciam trabalhos de J. Carlos, Theo e

Augusto Rodrigues, com críticas aos regimes totalitários na Europa, o que era também uma forma

de criticar indiretamente a ditadura do Estado Novo (LIMA, 1963). 

Segundo Goodwin (2011), quando os grandes nomes do humor gráfico da primeira metade

do  século  XX  saíram  de  cena,  surgiram  os  cartunistas  reunidos  em  O  Cruzeiro,  revista  de

variedades que publicava grandes reportagens, contos literários e seções de moda e humor. Essa

publicação foi um fenômeno de vendas e publicou os maiores nomes do humor desse período.

Oriundos de  uma tradição  anterior  e  autores  de um humor  bastante  popular,  Carlos  Estévão e

Péricles faziam personagens identificados com pessoas comuns. Em outra direção, Millôr, Ziraldo e

Borjalo influenciados pelos europeus, faziam um humor mais gráfico. Também ficaram conhecidos

nas revistas semanais, os artistas Claudius e Lan. 

O golpe militar de 1964 restringiu o espaço dos cartuns nas revistas semanais, surgiram

outras publicações de humor, como as revistas Senhor e Pif-Paf, de Millôr. Embora tenham durado

23 Caricaturista  português nascido em Angola,  Julião  estudou desenho em Portugal  com o pintor  José
Malhoa e na França frequentou o famoso ateliê Cormon – que teve alunos como Henri de Toulose-
Lautrec e Van Gogh. Em Paris,  terminou de gastar a herança deixada por seu pai,  no final de 1894
embarca para Buenos Aires para tentar a vida na América, mas, ao desembarcar por algumas horas no
Rio de Janeiro encontra  um amigo da imprensa que o recebe tão bem que o fez  mudar  de ideia  e
permanecer no Brasil, onde iniciou uma trajetória de 25 anos produzindo trabalhos gráficos. Julião teve o
importante papel  de inaugurar na imprensa brasileira os comentários gráficos dos acontecimentos da
hora, ou seja, era um cronista da cidade através do traço. (PEDRUZZI, 2016)
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pouco tempo, por causa de pressões políticas, essas publicações revelaram dois mestres do desenho

de humor brasileiro: Fortuna e Jaguar. Nesse período, jornais diários passaram a valorizar mais as

seções  humorísticas,  o  que  acabou  por  revelar  artistas  como  Henfil24.  Nesse  período,  o

acontecimento mais relevante para o quadrinho nacional ocorreu no ano de 1969 com o surgimento

do jornal O Pasquim. Na escassez de espaços para fazer o tipo de humor que pretendiam fazer, um

humor mais contundente, os artistas criaram a publicação (GOODWIN, 2011).

O grupo que iniciou O Pasquim reuniu artistas como Jaguar, Ziraldo, Millôr e Fortuna, além

de artistas que surgiam na época, como Henfil e Miguel Paiva. Nas páginas do Pasquim surgiu uma

geração de artistas do desenho de humor e aqueles que não surgiram em suas páginas, surgiram em

publicações alternativas inspiradas no Pasquim. Como reagir à ditadura era preciso, prevaleceu no

humor desse período a charge e não mais os cartuns (como nos anos 1950 e 1960). Nos anos 1970,

surgiram publicações como Opinião, Movimento, Balão, Bicho e outras publicações alternativas que

deram origem ao que se chamou “imprensa nanica” e que revelou artistas como Angeli, Laerte,

Chico & Paulo Caruso, Lor, Nani, Alcy, Mariano, Santiago, Guidacci, Loredano, Trimano, entre

outros. 

Cezaretto  (2013)  observa  que  durante  a  ditadura  militar,  existiram  duas  tendências  de

quadrinhos alternativos no Brasil. Uma entendia que o papel do desenho de humor era conscientizar

os leitores sobre as mazelas do regime político e da necessidade de organizar uma luta em prol de

um novo regime, mais democrático e com maior justiça social. Jaguar, Millôr e Henfil foram os

nomes mais significativos dessa vertente. A outra tendência reunia jovens artistas que buscavam

romper  com  padrões  estéticos  e  políticos  impostos  pelas  editoras,  sem  ter  como  preocupação

exclusiva  o  regime  militar.  Esses  artistas  não  limitavam  as  temáticas  abordadas,  que  podiam

abranger assuntos como o consumo de drogas, questões de gênero, etc. Essa vertente se inspirou

mais nos movimentos de contracultura dos Estados Unidos. Duas publicações se destacaram dentro

dessa tendência: as revistas Balão e Grilo. 

Com o fim da ditadura militar, houve um esvaziamento no propósito do Pasquim, uma vez

que houve uma abertura temática na grande imprensa. Ainda que a publicação tenha chegado ao

fim, seu legado continua sendo relevante, pois, quase todos os grandes desenhistas da atualidade

foram influenciados pela “Turma do Pasquim”. Nos anos 1980, surge um outro movimento no

quadrinho nacional, a partir da cidade de São Paulo. São quadrinhos que abordam menos temas

24  O artista foi um dos militantes mais prolíficos na resistência ao regime militar, destacou-se sobretudo
pelo uso da linguagem gráfica como suporte para a crítica e comprometimento social. A obra de Henfil é
baseada na quebra de estereótipos, seus personagens Graúna e Zeferino, por exemplo, estereótipos de
nordestinos,  satirizavam  as  características  do  “Sul-Maravilha”,  já  o  personagem  O  Preto  que  Ri
denunciava estereótipos racistas e preconceituosos por gargalhar diante deles. (GOODWIN, 2011)
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relacionados à situação política do país e se voltam mais para o comportamento (o que também

consiste  numa forma de  política),  integram esse  movimento:  Luiz  Gê,  Angeli,  Laerte,  Glauco,

Fernando  Gonsales,  Spacca,  Marcatti,  Negreiros,  Newton  Foot  e  Maringoni.  Esses  artistas

retrataram as  transformações  de  um país  em transição,  saindo  da  ditadura  para  a  democracia,

observaram as mudanças de parâmetros morais e sociais e a inserção da sociedade brasileira na

globalização consumista (GOODWIN, 2011).

No período entre 1985-1992, a Circo Editorial surge num cenário bem receptivo para artistas

alternativos que surgiram no começo da década de 1970. A principal publicação da editora foi a

revista Chiclete com Banana, do cartunista Angeli, que chegou a mais de cem mil tiragens entre os

anos de 1987-1989. Outras publicações e seus autores foram muito importantes (alguns continuam

bastante atuantes), entre elas Geraldão, de Glauco, Níquel Náusea, de Fernando Gonsales, e Piratas

do Tietê, de Laerte. Os temas abordados nessas publicações se colocavam na contramão do que se

via nas bancas de jornais, sem super-heróis, sem vilões e mocinhos. 

Sexo,  drogas,  política,  economia,  trânsito,  ecologia,  vida  boêmia,  revolução,
relações de gênero eram os temas mais encontrados dentro das revistas. Tudo isso
carregado  com  muita  crítica  bem-humorada  à  sociedade  que  se  libertava  da
ditadura militar.  A cidade de São Paulo se tornou o palco central  dessas novas
narrativas. (CEZARETTO, 2013, p. 55) 

Essa  geração  de  desenhistas  pós-ditadura  buscou  avanços  na  abordagem  do  humor  de

comportamento,  elaborando  situações  engraçadas,  mas  que  simultaneamente,  denunciavam  a

estereotipização de sexos ou comportamentos considerados diferentes. O humor gráfico continuou

sendo  um campo formado,  em sua  maioria,  por  homens,  mas  Angeli  e  Miguel  Paiva  criaram

personagens femininos a partir de uma perspectiva favorável às mulheres. Angeli, com Rê Bordosa,

de maneira mais debochada, e Paiva, com Radical Chic, explorou os modismos do comportamento,

ambos  alcançaram sucesso  entre  o  público  feminino e  masculino.  A principal  característica  do

humor nessa fase de abertura e  redemocratização do país foi a utilização dos estereótipos  para

denunciar os preconceitos neles contidos e, por meio da sátira, desconstruir suas generalizações

(GOODWIN, 2011). 

Nos anos 1990 e 2000 não houve um grupo centralizado de humoristas com um propósito

em comum, mas uma fragmentação de locais e de estilos dos artistas gráficos. Embora tenham

surgido  novos  profissionais  do  desenho,  os  espaços  para  publicação  dos  desenhos  de  humor

diminuíram. Atualmente, os desenhos de humor chegam ao público através de charges e tiras em

jornais diários, caricaturas nos salões de humor e quadrinhos independentes (GOODWIN, 2011).
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Da década de 1980 até os dias mais recentes, as formas visuais se multiplicaram muito e sobre a

relação entre o desenho de humor e o incessante crescimento de outras formas visuais, a observação

do cartunista e médico Lor expressa o que vem acontecendo: 

À medida  que  o  mundo  se  tornou  cada  vez  mais  visual  (cinema,  publicidade,
televisão, internet, animação por computadores, realidade virtual) o espaço gráfico
que as charges ocupavam, que anteriormente chamava a atenção dos leitores pelo
seu destaque em meio a textos e mais textos, foi repartido com as inúmeras novas
atrações  ópticas  que  passaram  a  estar  amplamente  disponíveis. Atualmente,  as
charges e cartuns continuam a existir aos milhares na internet, misturadas ao imenso
fluxo de imagens  que  a  web produz  e  raramente  atraem grandes  atenções […]
(RODRIGUES, 2018)

Houve também nesse  período,  uma valorização do espaço da  charge  diária  em grandes

jornais,  abrindo  espaço  para  o  surgimento  de  chargistas  como  Cau  Gomez,  Aroeira  e  Dálcio

Machado.  Os desenhistas mais novos começaram sua produção de forma independente, já que o

espaço para publicação em revistas é muito pequeno, Allan Sieber e Adão são alguns dos exemplos

dessa nova geração. Serão abordadas no próximo tópico as transformações que aconteceram na

série Piratas do Tietê, de autoria da cartunista Laerte Coutinho, publicada a 26 anos no caderno de

cultura da Folha de S. Paulo. 

2.5 LAERTE E AS TIRAS LIVRES: DESESTABILIZANDO O REINO DA TIRA CÔMICA

Em artigo  apresentado  no  XXXIII  Congresso  Brasileiro  de  Comunicação  da  Sociedade

Brasileira de Estudos Interdisciplinares em Comunicação – INTERCOM, o professor Paulo Ramos

apresentou sua hipótese de que há um gênero de tiras em processo de consolidação nos jornais

brasileiros, o das “tiras livres”. O novo gênero seria resultado de um rompimento com uma tradição

herdada do século XX: a de criar tiras de caráter exclusivamente humorístico. Apesar de manter o

formato fixo da tira,  as chamadas tiras livres tendem a uma liberdade temática,  a não explorar

personagens e situações fixas e a não construir abordagens exclusivamente humorísticas. Os autores

tendem a explorar temáticas cotidianas, filosóficas ou pessoais (RAMOS, 2010).

Ramos ampliou sua reflexão sobre as tiras livres no livro Tiras Livres: Um novo gênero dos

quadrinhos,  afirmando que existem casos suficientes para entender essas tiras como um gênero

próprio.  O novo modo de produção das  tiras  teria  sido inaugurado nos  jornais  brasileiros  pela

cartunista Laerte na série  Piratas do Tietê, publicada no caderno  Ilustrada do jornal  Folha de S.

Paulo. Essa série de tiras estreou no jornal no dia 27 de julho de 1991 (ANEXO B) e era conhecida
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por seu viés humorístico e por ter personagens como o Overman, a Gata e o Gato, Fagundes, Hugo

Baracchini, além dos truculentos Piratas do Tietê, que deram origem ao título da série. 

Laerte começou a publicar a série Piratas do Tietê no ano de 1986, na revista Chiclete com

Banana. Seus primeiros  trabalhos de destaque foram publicados na  Balão,  revista  independente

fundada por Laerte e pelo desenhista Luiz Gê que circulou na primeira metade da década de 1970.

Em seguida atuou na imprensa sindical e depois começou a publicar em revistas de humor da Circo

Editorial, entre elas a Circo,  Chiclete com Banana,  Geraldão e  Piratas do Tietê, publicados entre

maio de 1990 e abril de 1992. Por fim começou a produzir para jornais de grande circulação, na

década de 1980 publicou a série  O Condomínio no jornal  O Estado de S. Paulo,  no ano de 1991

iniciou seu trabalho na Folha de S. Paulo (RAMOS, 2016). 

Em entrevista (ANEXO C)  à  Folha de S. Paulo a cartunista explica que o que tinha em

mente ao criar a série Piratas do Tietê era colocar personagens de fantasia num cenário realista, essa

ideia deu origem aos piratas selvagens que navegavam pelas águas poluídas do rio Tietê, na cidade

de São Paulo. Ainda na entrevista supracitada, a cartunista reconhece que os piratas foram seus

personagens de maior destaque: “Sim, acho que são os mais claros, têm mais peso. São um achado

muito bom, estavam prontos como personagens, são autoexplicativos.  […] E os personagens se

encaixam perfeitamente numa história urbana brasileira crítica e atual.” (CANÔNICO, 2007) 

Apesar  de  ter  criado  e  utilizado  por  muito  tempo  os  Piratas  e  outros  personagens  de

destaque, a partir do ano de 2005 Laerte iniciou um expressivo processo de mudança na produção

da série.  A cartunista  explica que perdeu o jeito  dos  modos de  fazer  humor  nas  tiras,  de usar

personagens. Essa mudança era motivada também por um fator pessoal, a morte de um dos seus

filhos, no ano de 2005. Sobre a relação entre a perda de seu filho e sua produção, Laerte explica:

[…] isso foi um divisor. Passei a ver e pensar as coisas de outro jeito, uma série de
procedimentos  começou  a  perder  o  sentido  ou  ganhar  outros.  Muito  do  que
consistia a natureza das minhas tiras era um tipo de prestação de contas, como se
eu estivesse fazendo para algum juiz, era um modo extenuante de trabalhar. Passei
a não achar mais graça no tipo de humor que fazia, não me identificava mais com
aquele modo de fazer, então resolvi deixar de lado os personagens. (CANÔNICO,
2007) 

A cartunista afirma ter ido em busca de um modo de fazer que havia experimentado aos 17

anos,  algo  livre,  indagativo,  experimental.  Laerte  afirma  ter  vivido  uma  experiência  que  não

dialogava somente com a linguagem satírica, mas também tinha algo de dramático, da construção

teatral.  Mas a cartunista observa que essas influências  acabaram se moldando às exigências do

mercado, quando passou a se dedicar definitivamente ao humor gráfico, no início da década de
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1970 (RAMOS, 2016). “Em busca disso, passei dois anos fazendo uma tira absolutamente sem

norte.”  Para  isso,  declara  ter  abandonado  padrões  gráficos,  procedimentos  humorísticos  e  ter

iniciado uma busca por outras narrativas (CANÔNICO, 2007). Deixou de lado os personagens fixos

e a tradicional construção da piada no fim da tira, passou a criar uma tira sem padrão estabelecido,

baseada na liberdade temática e estilística. Das marcas dos anos anteriores, apenas o nome da série

foi mantido. 

A tira começou a tratar de assuntos mais introspectivos, muitas tiras conduziam o leitor a

uma interpretação aberta. “Em parte das tiras, a construção do sentido aproximava-se do que o

escritor e semiólogo italiano Umberto Eco chamou de obra aberta, ou seja, cabia ao leitor a tarefa

de  impor  a  interpretação.”  (RAMOS,  2016).  Segundo  Ramos  (2010),  Laerte  abandonou  os

personagens fixos e o humor e transformou a tira num espaço de experimentação. As exceções

foram os personagens  Suriá, a  Garota do Circo, cuja série  era publicada no caderno infantil da

Folha de S. Paulo, e Hugo,  série criada para o suplemento de informática do jornal.  No caso de

Hugo, havia uma característica especial: o fato de o personagem aderir ao travestismo, aspecto que

estava em sintonia com a adesão da Laerte ao cross-dressing25. Posteriormente, a cartunista assume

sua transgeneridade. 

A cartunista explica que em 2005 abandonou os personagens fixos e deixou de empregar

seu modo de construir piadas nas tiras. “[…] isso tudo são maneiras mais ou menos formuláveis de

trabalhar. E são maneiras em que o cérebro se apoia, é uma espécie de muleta para trabalhar.”

(LAERTE apud RAMOS, 2016, p. 16). Na visão de Laerte, o(a) cartunista tende a escolher um tema

mais ou menos aleatório que é adaptado ao histórico do personagem fixo, o caminho criativo já

estava praticamente estabelecido, semelhante à estrutura da piada.

Para  explicar  como  funciona  uma  piada,  Ramos  (2016)  apresenta  dois  modelos

desenvolvidos por pesquisadores que estudam as piadas. Um deles é Victor Raskin (1985) autor que

defende que a  piada  está  diretamente  relacionada aos  scripts que  ela  contém,  scripts seriam a

descrição estereotipada de uma determinada situação. Para Raskin, a piada tem de obedecer a duas

premissas: ser compatível, em sua totalidade ou em parte, com dois  scripts diferentes; esses dois

scripts precisam ser opostos. A estratégia consistiria em mostrar um primeiro  script para revelar,

depois, um segundo, contrário ao primeiro. A transição de um script para outro seria feita por um

25 O termo se refere a pessoas que se vestem e/ou utilizam acessórios associados ao sexo oposto, não tem
relação direta com identidade sexual  e de gênero.   (CROSS-DRESSING, 2018) Laerte assumiu praticar
cross-dressing em entrevista à Revista Bravo, na edição de setembro de 2010. A revista não é mais publicada
pela  editora  Abril,  mas  a  entrevista  pode  ser  acessada  em:
http://www.armandoantenore.com.br/entrevistas/laerte-tenho-vergonha-de-quase-tudo-que-desenhei . 
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gatilho, um elemento-chave que conduziria ao final cômico. Tratando-se de tiras em quadrinhos,

esse elemento-chave não precisa ser necessariamente verbal, pode ser também um elemento visual. 

Leitura semelhante resultou da pesquisa de Célia Maria Carcagnolo Gil (1991,1995) cujo

modelo explica que a piada seria formada por um antecedente (que apresenta os personagens e

contextualiza  a  história)  e  um consequente  (que  expõe  a  conclusão  do  texto  e  onde  estaria  o

inesperado, a fonte do humor). Entre o antecedente e o consequente existiria o que a pesquisadora

denominou  de  elemento  mediador,  que  pode  ser  compreendido  como  equivalente  ao  gatilho

proposto por Raskin. 

Morin (2011) também observou alguns elementos constantes nas tiras cômicas. A autora

observou,  por  exemplo,  que  as  tiras  poderiam  ser  comparáveis  pelo  número  de  palavras  que

continham, pois a maioria das tiras que ela analisou tinha entre 25 e 40 palavras; também notou que

todas são redutíveis a uma sequência única que coloca, argumenta e resolve uma problemática. 

Esta  sequência  nos  parece  ser  uniformemente  articulada  por  três  funções  que
ordenamos como se segue: uma função de normalização que situa os personagens;
uma função locutora de deflagração […] que coloca o problema a  resolver,  ou
questiona;  enfim  uma  função  interlocutora  de  distinção  […]  que  resolve
“comicamente” o problema, que responde “comicamente” à questão. Esta última
função faz bifurcar-se a narrativa do “sério” para o “cômico” e dá à sequência
narrativa sua existência de narrativa disjunta […] (MORIN, 2011, p. 183). 

A bifurcação da narrativa é possível, segundo Morin (2011), por causa de um elemento polissêmico,

o  disjuntor  sobre  o  qual  a  história  é  deflagrada,  tropeça  e  toma um rumo novo e  inesperado.

Percebe-se que as perspectivas dos três autores citados estão alinhadas em relação à existência de

um  mecanismo  textual,  podendo  este  ser  verbal  ou  não-verbal,  que  leva  a  narrativa  das  tiras

cômicas a um desfecho que surpreende o leitor e provoca o riso. 

Dois jornais26 chegaram a cancelar  a  publicação das tiras da Laerte,  o  que para Ramos

(2010) reforça a tendência existente no Brasil de considerar as tiras publicadas em jornais como

produções estritamente cômicas, quase um sinônimo de piada, como se não houvesse dentro do

gênero das tiras outras possibilidades de criação. As mudanças feitas na série feriram o acordo

implícito estabelecido entre autor e leitor, a partir do momento em que o leitor não encontrou mais

nas tiras as piadas que estava habituado a ler.  Para Ramos (2010, p.  4): “[…] instaurou-se um

processo de instabilidade dentro de um gênero até então estável,  a tira  cômica.  Iniciava-se um

ensaio de algo novo, em processo de construção.” Ramos (2010) observa que ao modificar o modo

26 Os jornais que cancelaram as tiras foram: o Zero Hora, do Rio Grande do Sul e o A Tribuna, do Espírito 
Santo. Entretanto, no ano de 2014, ambos já publicavam novamente as tiras da Laerte, com preferência 
pelas tiras de humor, intituladas Funny Kites. 
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de produção de suas tiras, Laerte mexeu com a regularidade de um gênero que predominava no país

há mais de um século. 

A cartunista  declara que já  foi  acusada  de  ser  arrogante  ou de estar  se  colocando num

patamar  superior  ao  dos  leitores,  ao  propor  a  estes  temáticas  desconhecidas,  e  se  defende

argumentando que não tem a intenção de causar desprazer no leitor, sua intenção é oferecer um

desafio, desafiar o leitor a não se acomodar com a passividade da página, oferecendo aos leitores

algo diferente das outras tiras em quadrinhos (RAMOS, 2016). 

As tiras da Laerte não chegam a ser as primeiras aparições de tiras que não recorrem ao

humor e exploram temas mais sérios e reflexivos. O quadrinista Paulo Caruso flertou com o tom

experimental em algumas tiras de  Mil e Uma Noites,  publicada no  Jornal do Brasil, no Rio de

Janeiro, na década de 1980. Outros jornais brasileiros podem ter registrado casos semelhantes, mas

é algo que tendia a ser pontual. Ramos (2016) defende que a Laerte deu o primeiro grande passo

para que se instaurasse uma instabilidade dentro de um gênero até então estável, a tira cômica. 

Poderia ter  sido um caso isolado, mas o novo modo de produzir  ecoou na produção de

outros  autores.  Um dos  primeiros  foi  seu  então  vizinho  de  página  na  Folha,  Angeli,  ele  não

abandonou as tiras cômicas, porém, passou a alterná-las com outras, marcadas pela ausência do

humor e sem personagens regulares. Algumas dessas tiras foram intituladas Caderno de Esboços e

eram mais experimentais do ponto de vista gráfico (RAMOS, 2016).

Apesar  do  cancelamento  em outros  jornais,  a  Folha  de  S.  Paulo manteve  a  tira  e  não

restringiu a liberdade de criação de Laerte.  A cartunista declarou que o apoio da Folha foi muito

importante. Poucos anos depois, a série  Piratas do Tietê influenciou outros autores a trilharem o

caminho da experimentação gráfica, temática e estrutural. As novas tiras inspiraram o trabalho dos

gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá, que afirmaram isso em entrevista concedida ao jornal, na ocasião

da estreia de sua tira, intitulada Quase Nada, no mesmo espaço em que são publicadas as tiras de

Piratas do Tietê na Folha. (ANEXO D)

No ano de 2007, Marcelo Campos produziu um conjunto de tiras para o livro Talvez Isso...

As histórias  do  livro  se  aproximam muito  do  tom experimental  que  até  então  era  empregado

somente pela criadora dos Piratas do Tietê. São composições em preto e branco que deixam aberto

o caminho para a construção do sentido, cabendo ao leitor a tarefa de interpretar subjetivamente o

conteúdo. 

No ano de 2010, estrearam no caderno de cultura do jornal O Estado de S. Paulo as tiras do

escritor e ator  Lourenço Mutarelli,  intitulada  ensaio sobre a bobeira,  e do quadrinista  Marcelo

Quintanilla. Ambas as produções também não exploravam o humor tradicional das tiras cômicas.
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Mutarelli  considerou  sua  tira  um espaço  de  experimentação,  enquanto  Quintanilha  explorou  a

criação de contos em quadrinhos.

Na internet, surgiram alguns casos de experimentação na criação de tiras. Ramos (2016)

registrou o trabalho de Rafael Sica no blog  Ordinário,  no qual circulavam histórias, feitas sem

palavras, que apresentavam um experimentalismo gráfico e temático. O autor registrou também a

série  criada  por  Walmir  Orlandeli,  intitulada  (SIC),  esta  série  foi  premiada  em 2008  no  Salão

Internacional de Humor de Piracicaba na categoria  tiras.  (SIC)  alternava entre tiras cômicas e

outras, mais introspectivas, que buscam registrar momentos do cotidiano na forma de narrativas, de

modo semelhante à crônica. A partir dessas histórias surgiram outras e todas foram publicadas no

blog de Orlandeli que anos depois passou a ser chamado Última Quimera. 

A tira criada por Heitor Isoda, chamada H.E.I.T.O.R. circulou primeiro na internet e depois

foi publicada em livro. Essas histórias apresentam temáticas livres e experimentação gráfica. Outro

caso encontrado em jornais é o da tira  Nada com Coisa Alguma,  série  criada por José Aguiar,

publicada no jornal Gazeta do Povo, no Paraná. Ramos (2016) não classifica as tiras de acordo com

seu suporte (jornal, internet, livro), o que esse autor observa são as regularidades existentes nessas

tiras  que  se  diferenciam da  tradição  humorística,  pois,  segundo  ele,  esses  trabalhos  permitem

afirmar que não se trata do comportamento isolado de uma artista, a Laerte no caso, mais de um

grupo de cartunistas/quadrinistas que estão ajudando a criar alguma estabilidade para esse novo

modo de criação de tiras. 

Ramos (2010) destaca três aspectos centrais das tiras livres: a liberdade temática, a ausência

de personagens e situações fixas e a experimentação. A liberdade temática e gráfica seria, em alguns

casos, compartilhada com o leitor, pois como muitas dessas tiras apresentam um final aberto, cabe

ao leitor fazer uma interpretação pessoal do que leu. Mantêm uma característica comum aos demais

gêneros de tiras: o formato, embora alguns dos autores citados tenham utilizado o espaço de uma

tira dupla, caso de Fábio Moon e Gabriel Bá, Mutarelli e Quintanilha. 

O termo “tira  livre”  Ramos encontrou no trabalho dos  autores  argentinos  Martignone e

Prunes (2008) sobre tiras publicadas na Argentina. Segundo Ramos (2010) os autores utilizaram a

expressão para falar sobre os trabalhos de Rep27 publicados diariamente no jornal  Página|12, em

Buenos Aires. 

Rep começou a ocupar o espaço de tiras na segunda metade da década de 1980
com Mocosos, série de humor que tinha crianças como protagonistas. Na década
seguinte, trocou os personagens. Passou a enfocar, então, um ex-revolucionário,
Gaspar, que precisa se adaptar à vida capitalista para sustentar a família.  Pouco

27 Nome artístico do desenhista Miguel Repiso. 
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antes  da  virada  do  século,  Rep  radicalizou  o  espaço  diário  e  passou  a  criar
situações cômicas ora com suas criações tradicionais, ora sem personagens fixos.
Foi a essa liberdade no trato com a série que Martignone e Prunes chamaram de
tira livre. (RAMOS, 2010, p. 11)

Entretanto  Ramos  observa  que  apesar  da  liberdade  de  escolha  em  relação  ao  que  é

produzido,  as  tiras  de  Rep  mantêm o  humor  e  o  desfecho  inesperado,  como  as  tiras  cômicas

tradicionais.  Por isso,  defende que o termo lhe parece mais apropriado para falar dos trabalhos

feitos por autores brasileiros,  porque nestes  casos a  liberdade não estaria apenas na escolha de

manter ou não personagens fixos, mas haveria uma liberdade na escolha dos temas e na construção

da abordagem. 

Magalhães  e  Pessoa (2017) problematizam os  limites  das  experimentações  nas  tiras  e  a

propriedade da classificação proposta por Ramos (2010). Os dois autores destacam que desde suas

primeiras produções na revista Balão, década de 1970, Laerte experimenta vários recursos técnicos

nas histórias em quadrinhos, portanto para esses autores, mesmo no universo das tiras cômicas,

Laerte consegue criar novas soluções gráficas e textuais para o leitor. Contudo, Magalhães e Pessoa

(2017, p. 34) argumentam que a produção atual da cartunista “[…] chegou ao extremo da subversão

atingindo o abandono da linguagem humorística comum ao gênero.” Para esses autores, o fato de o

trabalho atual da Laerte continuar sendo publicado no espaço das tiras em quadrinhos, de certo

modo, quebra a expectativa dos leitores. 

Assim como Ramos (2010), Magalhães e Pessoa (2017) afirmam que o trabalho da Laerte

influenciou  a  produção  de  outras  tiras  em quadrinhos,  Angeli  e  Caco  Galhardo,  por  exemplo,

vizinhos de página da Laerte no caderno de cultura da  Folha de S. Paulo,  também publicaram

trabalhos que tinham a estrutura das tiras mas que, da perspectiva da linguagem, subvertiam o que

se convencionou chamar de tira cômica. 

A ideia  central  do  artigo  de  Magalhães  e  Pessoa  (2017)  é  questionar  se  a  produção

contemporânea  da  Laerte  pode  ser  considerada  uma tira  e  se  consegue estabelecer  sua  função

comunicativa, ainda que legitimada pelo espaço em que é publicada. Na visão dos dois autores,

antes Laerte utilizava o espaço do jornal para criar quadrinhos em tiras, mas hoje trata-se de um

espaço de discurso estético livre que reflete o cotidiano e o imaginário de sua autora. 

Acreditamos que a linguagem das tiras possui uma estrutura consolidada no caráter
humorístico, com narrativa breve e concisa, causando um efeito de estupefação ao
propor o contraditório.  Constitui-se  em uma introdução ou apresentação de um
problema ou questão, seguida por um diálogo intermediário e preparatório para a
conclusão; esta gera a surpresa ou o paradoxo pela quebra da expectativa no leitor.
(MAGALHÃES & PESSOA, 2017, p. 36)
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Para os dois autores supracitados, ao estabelecer o gênero das tiras livres, qualquer forma de

comunicação dentro de um espaço delimitado e publicado em uma área reservada é considerada

uma tira,  além disso,  para ambos,  a  postura  de Laerte  a  aproxima da linha de criação da arte

conceitual  de  Duchamp,  cujo  foco  está  na  intenção  do  artista  em  sobreposição  às  regras  de

linguagem e  comunicação28.  Outro  argumento  apresentado é  o de que  uma tira  em quadrinhos

possui uma estrutura que pode ser subvertida, mas não abandonada.

Para Magalhães e Pessoa (2017) Laerte transforma o meio numa forma de performance

artística e citam como exemplo a tira colaborativa “o beijo em Laerte”, na qual a cartunista se

retrata dando um beijo e oferece o espaço do quadrinho para outro artista se retratar retribuindo o

gesto. 

Figura 2 – Tira colaborativa publicada em 25.04.2013

 

Autora: Laerte

É como se a produção da tira da Laerte ganhasse uma outra dimensão imaginária no trabalho

da artista,  que se estenderia  às  suas vivências de transformação pessoal.  Por  fim,  Magalhães  e

Pessoa (2017) observam que Laerte não deixou de lado a linguagem que a consagrou e concluem

que se trata de uma artista em trânsito com suas propostas artísticas, porém não uma autora de um

novo gênero. 

É importante ressaltar que o presente trabalho não se propõe a definir se a Laerte seria ou

não a criadora de um novo gênero de tiras, o cerne da nossa proposta é observar as mudanças na

série Piratas do Tietê do ponto de vista discursivo, a partir de uma análise comparativa entre a fase

das tiras cômicas e a atual fase experimental da série, com atenção especial às características do(s)

acordo(s) implícito(s) propostos pela autora a seus leitores em cada uma das duas fases.

28 Magalhães e Pessoa (2017) fazem a devida ressalva de que as tiras da Laerte são veiculadas em um meio 
de comunicação de massa. 
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3.  EM  BUSCA  DE  UMA  FUNDAMENTAÇÃO  TEÓRICO-METODOLÓGICA  PARA

ARTICULAR TIRAS EM QUADRINHOS E ANÁLISE DO DISCURSO 

Neste capítulo serão apresentadas as perspectivas teórico-metodológicas nas quais buscamos

parâmetros  para  construir  um  caminho  analítico  que  contemple  a  diversidade  de  matérias

significantes que cabe no breve espaço de uma tira em quadrinhos. O percurso metodológico aqui

proposto articula perspectivas de duas fases da semiologia, conforme a divisão proposta por Verón

(2004). Da semiologia  de  segunda  geração,  da  década  de  1970,  que  dedicou  maior  atenção  à

produção do sentido, sob a influência das gramáticas gerativas (a partir dos textos, tratava-se de

reconstituir o processo de sua criação), este trabalho buscou o percurso gerativo do sentido, cuja

rede de relações fundamentais é formalizada no modelo do quadrado semiótico, desenvolvido por

Algirdas Julien Greimas. 

A escolha  do  modelo  do  quadrado  semiótico  se  deu  sobretudo  porque  era  necessário

trabalhar  com  um  método  de  abordagem  que  fornecesse  procedimentos  que  dessem  conta  de

analisar imagem e texto em um único processo narrativo (GOMES, 2015). Para aprofundar alguns

aspectos da dimensão discursiva das tiras, às análises procedentes do modelo do quadrado semiótico

foram articulados alguns conceitos da semiologia de terceira geração, a partir de autores da linha de

Análise do Discurso Francesa. A semiologia de terceira geração, dos anos 1980,  integrou em sua

teoria os chamados efeitos de sentido, estudando o processo que começa na produção de sentido e

vai até a instância da recepção. Essa semiologia de terceira geração evidenciou a complexidade

entre produção e recepção, pois houve o reconhecimento de que todo discurso constrói um campo

de efeitos de sentido e não um único efeito. 

Embora a proposta desse trabalho não seja realizar uma análise da recepção das tiras da série

Piratas  do Tietê,  alguns conceitos de autores da terceira  fase da semiologia contribuem para o

intento de reconstruir a gramática de produção e afastar o risco de realizar uma análise imanente das

tiras. Para a articulação com os resultados encontrados na análise do percurso gerativo do sentido

foram escolhidos os conceitos de ethos e cena de enunciação (MAINGUENEAU, 2011), ideológico

(VERÓN, 2004), contrato (CHARAUDEAU, 2010) e (VERÓN, 2004), a noção de Leitor-Modelo

(ECO, 1986) e também o par de conceitos enunciado/enunciação a partir das perspectivas de Ducrot

(1984), Charaudeau e Maingueneau (2004) e Verón (2004). 

Para abranger a observação de algumas características próprias do material não verbal, este

trabalho agrega alguns parâmetros para a investigação visual, por isso, foram escolhidas algumas

orientações para a análise dos quadrinhos a partir das obras de Eisner (2001), McCloud (2005) e

Dondis (2015). 
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3.1 SISTEMAS SINCRÉTICOS E SEMIÓTICA NARRATIVA

A corrente semiótica desenvolvida por Greimas se dedicou principalmente aos discursos

narrativos. Para essa corrente um discurso é uma forma textual na qual se colocam em relação

distintos  componentes  que  se  articulam  com  determinada  coerência.  Denomina-se  semiótica

narrativa a semiótica que estuda a lógica do sentido dos discursos que adquirem a forma do relato.

Investigar a narratividade é o que interessa a essa corrente semiótica, partindo do pressuposto de

que a narratividade se constitui como o princípio organizador de qualquer discurso (ZECHETTO,

2005).  

Os antecedentes teóricos da semiótica narrativa, também chamada semiótica greimasiana,

provêm do estruturalismo, sobretudo dos aportes do formalista e folclorista russo Vladimir Propp,

que  analisou  contos  e  fábulas  populares  russos;  do  estruturalismo  linguístico  do  dinamarquês

Hjelmslev  e  do  estruturalismo antropológico  de  Lévi-Strauss.  As  análises  realizadas  por  Propp

possibilitaram que Greimas aproveitasse a  descoberta  das  regularidades  em que se sustentam a

maioria  dos  relatos  e,  consequentemente,  confirmasse  a  existência  de  formas  universais  na

organização da narrativa (ZECHETTO, 2005). 

Para Greimas,  o sentido é anterior à produção semiótica.  Logo, o que a semiótica faz é

observar esse sentido já dado, estudar sua lógica e produzir  um novo discurso sobre o sentido.

Como destaca ZECHETTO (2005), a semiótica não produz sentido, mas interpreta o sentido já dado

procurando  dotá-lo  de  significação.  É  como  se  a  semiótica  tratasse  de  fazer  compreensível  a

estrutura  mesma  do  sentido  de  qualquer  objeto  cultural.  Por  objeto  semiótico  compreende-se

qualquer produção cultural em sua condição significante. 

Greimas desenvolveu o procedimento analítico do percurso gerativo do sentido a partir da

oposição  significado  x  significante  de  Saussure29 e  de  sua  duplicação  por  Hjelmslev  (forma  x

substância;  expressão  x  conteúdo),  definindo  assim uma semiótica  formada  por  dois  domínios

simétricos:  o  plano  da  expressão  e  o  plano  metalinguístico  do  conteúdo.  Embora  a  teoria  de

Greimas  não  seja  uma  continuação  da  teoria  de  Hjelmslev30,  a  primeira  aproveitou  alguns

29  Para Saussure, o signo é composto por dois elementos: a representação sensorial de algo e seu conteúdo.
Para  esse  linguista,  a  palavra  “signo” designa  a  totalidade,  o  signo linguístico  une  um conceito com a
imagem acústica. Saussure faz a substituição dos termos “conceito” e “imagem acústica” respectivamente
por “significado” e “significante” (ZECHETTO, 2005).
30 Tatit destaca que Hjelmslev foi o grande sintetizador das ideias de Saussure e que a grande informação
implícita no discurso do primeiro é que a diferença entre forma e substância está diretamente ligada à noção
de Saussure de língua e fala. Embora tenha atuado no campo da linguística, alguns conceitos e categorias
desenvolvidos por Hjelmslev estão sendo úteis para pensar em temas semióticos. 
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fundamentos da segunda.  Hjelmslev reviu a teoria  de Saussure e a partir  disso desenvolveu os

conceitos de plano da expressão e plano do conteúdo. O que Hjelmslev desenvolveu a partir do

signo de Saussure foi o seguinte:  Significado  → Plano do conteúdo /  Significante  → Plano da

expressão. 

Ao  estabelecer  essa  correspondência  entre  o  significado  e  o  plano  do  conteúdo  e  o

significante e o plano da expressão, Hjelmslev postulou que o plano do conteúdo é mental e porta o

sentido da mensagem, já o plano da expressão é material e compreende a manifestação do conteúdo.

Assim, o plano de conteúdo contém o significado do texto, o que “ele diz” e como “faz para dizer o

que diz”, o sentido de um texto está em seu plano de conteúdo que é mental, metalinguístico e

representa a significação semântica em si. 

Já o plano da expressão é material e refere-se à manifestação desse conteúdo, como ele é

apresentado  em  sistema  de  significação  verbal,  não  verbal  ou  sincrético  (GOMES,  2015).  Os

sistemas verbais consistem nas línguas naturais, já os não verbais são os demais sistemas, tais como

a música e  as artes visuais.  Os sistemas sincréticos são aqueles nos quais várias linguagens se

manifestam, como acontece entre  um sistema verbal  e  não verbal  nas  canções e  nas  HQs,  por

exemplo.  O que quer dizer que um mesmo conteúdo pode ser expresso por meio de planos de

expressão de ordens distintas (PIETROFORTE, 2015). 

Pietroforte  (2015)  ressalta  que  um  objeto  semiótico  só  existe  quando  seu  conteúdo  é

relacionado com um plano de expressão. Em alguns textos, o plano da expressão funciona somente

para a veiculação do conteúdo, na conversação, por exemplo. Mas, em outros casos, o plano da

expressão pode fazer sentido em um texto, quando isso ocorre, uma forma da expressão é articulada

com  uma  forma  do  conteúdo  e  tal  relação  é  denominada  semissimbólica,  como  exemplifica

Pietroforte (2015, p. 21): “Uma pintura em que o conteúdo é articulado de acordo com a categoria

semântica  vida  vs.  morte,  por  exemplo,  pode  ter  sua  expressão  formada  de  acordo  com  uma

categoria plástica luz vs sombra, de modo que a sombra refira-se à morte e a luz, à vida”. 

Uma  vez  definido  no  plano  do  conteúdo,  o  sentido  pode  ser  estudado  em uma  teoria

semiótica que permita descrever os processos de sua formação, ou seja, a significação. A semiótica

narrativa proposta por Greimas concebe o sentido como um processo gerativo, em um percurso que

abrange do mais simples e abstrato ao mais complexo e concreto. Segundo a perspectiva semiótica

de Greimas, o analista deve buscar as unidades mínimas que tornam possível o sentido, ou seja, a

semântica  fundamental,  e  identificar  a  forma  como  se  articulam essas  unidades  para  produzir

sentido, ou seja, a sintaxe fundamental (ZECHETTO, 2005). A semântica fundamental abrange a

análise do plano do conteúdo e, junto com a sintaxe fundamental, representa a instância inicial do
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percurso gerativo e procura explicar os níveis mais abstratos da produção, do funcionamento e da

interpretação do discurso (FIORIN, 2006). 

Para a semiótica greimasiana, a significação se faz presente de duas formas: de maneira

imanente e de maneira manifesta. O modo imanente consiste no plano do conteúdo, já a forma

manifesta ocorre no plano da expressão.  Aos termos que se manifestam nos discursos, os itens

lexicais  utilizados,  Greimas  os  denominou  lexemas.  Mas  o  que  relaciona  tais  termos  em  um

discurso constitui uma abstração, este é o nível imanente da significação. Neste nível, denomina-se

semema o conteúdo de cada um dos termos. Simplificando, o semema é o sentido dos lexemas. 

O  que  articula  as  propriedades  em  comum  dos  sememas  são  categorias  sêmicas  que

permitem vincular os termos do discurso. Por exemplo, podemos dizer que a categoria sêmica que

relaciona  os  lexemas  “verde”,  “azul”  e  “vermelho”  é  a  categoria  “cores”,  ou  que  os  lexemas

“bravura”, “leão” e “aço” podem ser articulados pela categoria “força”. Entretanto, cada um dos

termos tem propriedades que não são comuns aos demais. Assim, podemos atribuir a característica

“quente” à cor vermelha, mas não à cor azul. As propriedades dos termos foram denominadas semas

por Greimas. Os semas são as unidades elementares da significação, são propriedades ou elementos

dos termos. O sema possui uma natureza relacional, o que significa que cada sema, isolado, não

significa nada, mas em relação com outro sema pertence à mesma rede relacional e produz um

resultado que adquire certo conteúdo nessa articulação. 

O outro componente da estrutura profunda da análise greimasiana é a sintaxe fundamental,

um conjunto de operações lógicas que relacionam os elementos semânticos que configuram um

universo discursivo. A sintaxe fundamental revela o modo de funcionamento da significação, essa

sintaxe constitui o aporte lógico relacional da construção do sentido (ZECHETTO, 2005). Uma vez

que a semiótica define o sentido como uma rede de relações, os elementos do conteúdo só podem

adquirir sentido por meio das relações estabelecidas entre eles. Como observa Pietroforte (2015), se

o sentido é estabelecido através de uma rede de relações, no nível fundamental busca-se encontrar

não uma relação fundamental, mas uma rede fundamental de relações. Essa rede fundamental é

formalizada e representada visualmente no modelo do quadrado semiótico. 

Figura 3 – Quadrado semiótico, categoria semântica vida vs. morte

Fonte: Pietroforte (2015, p. 14)
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As setas que aparecem no quadrado semiótico indicam os percursos possíveis do sentido, o

quadrado consiste em um esquema lógico de quatro posições que contém dois eixos de termos

contraditórios,  representados pelas  setas  diagonais  do quadrado (vida e  não vida;  morte  e  não

morte), ditos contraditórios porque esses termos apresentam apenas uma negação, assim, quando

opomos vida e não vida, não existe a possibilidade de um terceiro termo, ou estamos nos referindo a

um ou ao outro termo da relação. O quadrado também é formado por dois eixos de implicações,

representados pelas setas verticais (vida e não morte; morte e não vida), isso porque afirmar a vida

implica em negar a morte e vice-versa. As setas horizontais representam as relações entre termos

contrários, a diferença entre termos contraditórios e termos contrários é que no caso dos primeiros

os termos relacionados não podem coexistir (vida - não vida), já os segundos podem (vida - morte). 

Através de operações de afirmação e de negação, o quadrado semiótico formaliza uma rede

fundamental de contradição, contrariedade e implicação.  Segundo Zechetto (2005, p. 158 e 159,

tradução nossa):

Temos […] duas operações fundamentais ou transformações que põem em marcha
a  operação  da  sintaxe  fundamental:  a  negação  e  a  afirmação.  A negação  é  a
operação  que  se  utiliza  para  manifestar  uma  contradição  lógica.  A forma  que
assume é a de opor a um termo (vida), sua negação (não vida). A afirmação, por
outro lado,  vincula  afirmativamente  dois  termos que são contrários,  porém que
podem coabitar no mesmo eixo semântico (vida-morte).  

Pietroforte (2015) ressalta que a semiótica define algumas categorias semânticas, tais como,

vida vs. morte, natureza vs. cultura, opressão vs. liberdade, identidade vs. alteridade, etc., de forma

que a partir dos conteúdos presentes no texto é possível determinar de que categoria se trata. Esse

autor explica que, genericamente, essa categoria semântica pode ser representada como s1 vs. s2.

Também interessa à  semiótica perceber  como o ser  vivo se relaciona  sensivelmente com essas

categorias semânticas, associando qualidades positivas a um dos termos da categoria e negativas ao

outro, essa atribuição de qualidades positivas e negativas determina uma orientação sensível em

relação aos termos da categoria semântica. 

A sensibilização  positiva  é  denominada  euforia  e  a  negativa  disforia.  Enquanto  termos

contrários, euforia vs. disforia constituem a categoria fórica que, junto à categoria semântica s1 vs.

s2, estrutura o nível fundamental. Quando projetada sobre a categoria semântica, a categoria fórica

determina a orientação do percurso feito entre os termos do quadrado semiótico, ou seja, determina

a deriva da narrativa, a orientação do sujeito narrativo em relação a seu objeto de valor. 

O  modelo  do  quadrado  semiótico  desenvolvido  por  Greimas  representa  um sistema  de

relações  binárias,  o  que  não significa  que  todas  as  coisas  no  mundo possuam este  atributo  de
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binaridade, mas que se trata de uma regra de construção das unidades de sentido, o que está em

relação  binária  são  as  características  elementares  do  sentido  que  são  elaboradas  através  desse

mecanismo. As relações manifestadas no quadrado semiótico permitem classificar as características

mínimas do universo semântico do discurso (ZECHETTO, 2005). 

Trata-se de um modelo que possibilita expressar visualmente a lógica que existe entre os

componentes  semânticos  de  um relato.  Tais  componentes  se  traduzem em valores,  crenças  ou

propriedades  dos  objetos  semióticos.  As  relações  binárias  que  se  sucedem  em  um  relato  são

múltiplas e constantes, mas Zechetto (2005) observa que todas elas estão vinculadas a uma relação

que dá um sentido geral a todo relato, qualquer relato colocará em relação componentes associados

dentro de um mesmo eixo de sentido: riqueza-pobreza, liberdade-escravidão, etc. Qualquer uma

delas serve para elaborar um projeto narrativo, resumindo: o sentido é construído logicamente a

partir de relações de oposição. 

Segundo  Pietroforte  (2015),  o  desenvolvimento  de  uma  narrativa  ocorre  por  meio  de

transformações de estado. Imaginemos que uma pessoa deseja muito tornar-se rica e começa a jogar

na loteria com o intuito de atingir esse objetivo. Temos um indivíduo que não tem seu objeto de

valor (a riqueza), a fim de resolver esse estado de carência, essa pessoa busca esse objeto através da

loteria. Um dia, resolve investir todo o salário de um mês em apostas na loteria e ganha uma grande

soma de dinheiro passando a viver numa condição econômica muito melhor. Essa breve estória

exemplifica que uma narrativa é sustentada por transformações de estado e a formalização dessas

transformações em um modelo teórico compõe o nível narrativo do percurso gerativo do sentido. 

Antes  de  prosseguir  caracterizando  o  nível  narrativo,  é  importante  esclarecer  que

narratividade  e  narração  são  coisas  distintas.  A narratividade  está  presente  em todos  os  textos

porque  é  uma  transformação  entre  dois  estados  sucessivos  e  diferentes.  Compreendida  como

transformação de estados,  uma narrativa mínima pode ser  descrita  em dois  estados:  um estado

inicial,  uma  transformação  e  um  estado  final.  Portanto,  a  narratividade  consiste  em  uma

transformação  de  conteúdo  e  é  uma componente  de  qualquer  texto,  por  sua  vez,  a  narração  é

definida como a classe de discurso na qual estados e transformações estão ligados a personagens

individualizadas (FIORIN, 2006). 

Na curta estória do homem que apostou todo seu salário na loteria, a pessoa que quer tornar-

se rica é o sujeito narrativo que, inicialmente, está em disjunção com o objeto de valor riqueza. Em

seguida, por meio de um fazer (apostar todo o salário), esse sujeito entra em conjunção com seu

objeto de valor (ganha um prêmio e fica rico). Essa narrativa mínima contém dois estados, um de

disjunção e outro de conjunção, e uma ação responsável por transformar um estado em outro. 
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Como explica Pietroforte (2015), em semiótica, o estado de conjunção é representado por

(Suj.  ∩  Obj.); o de disjunção por (Suj.  U31  Obj.); o fazer transformador é representado por →  .

Assim, a narrativa mínima sobre o jogador da loteria tem o seguinte esquema: (Suj.  U  Obj.)  →

(Suj.  ∩ Obj.). A partir disso, são definidos dois tipos de enunciados elementares: enunciados de

estado, que podem ser de conjunção ou de disjunção, e enunciados de fazer, que indicam as ações

responsáveis pelas transformações nos enunciados de estado. A sequência enunciado de estado →

enunciado de fazer → enunciado de estado define um programa narrativo. 

Em  uma  narrativa  mais  complexa,  existem,  ao  menos,  um  programa  principal  com

programas subordinados, denominados, respectivamente, de programa narrativo de base e programa

narrativo de uso. A realização do programa de base é chamada de  performance, entretanto, para

realizá-lo é preciso que o sujeito narrativo adquira, por meio dos programas de uso, a competência

necessária para isso. Já os programas de uso são formalizados pela semiótica como um saber fazer e

um poder fazer, relacionados à performance (PIETROFORTE, 2015). 

A semiótica  narrativa  denomina  essa  articulação  entre  competência  e  performance  de

percurso narrativo da ação. Existem dois percursos narrativos, o da manipulação e o da sanção. Para

que  o  sujeito  narrativo  inicie  seu  percurso  da  ação  ele  precisa  ser  manipulado  para  isso,  o

manipulador  é  chamado  de  destinador  e  o  manipulado,  de  destinatário  da  manipulação.  Na

semiótica narrativa, estão previstos quatro tipos de manipulação: tentação, intimidação, sedução,

provocação. 

Quando o destinador manipulador usa seu poder sobre o manipulado, pode oferecer
a ele um objeto de valor positivo ou negativo. Quando o objeto é positivo,  ele
procura manipular por meio do querer do destinatário, como é o caso dos prêmios e
das recompensas. A semiótica chama esse processo tentação. […] Contrariamente,
quando o objeto é negativo, o destinador manipulador procura incitar o dever do
destinatário, como é o caso dos castigos. Esse processo é chamado  intimidação.
Quando o destinador manipulador usa de um saber sobre o destinatário, ele sabe
fazer uma imagem positiva ou negativa dele.  Na positiva,  ele busca incitar  um
querer por parte do destinatário, já que, com uma imagem positiva, ele se vê com
vontade de confirmá-la. Esse processo é chamado sedução. Ele aparece no caso da
bajulação  e  do  elogio,  por  exemplo.  Contrariamente,  na  imagem  negativa,  o
destinatário  vê-se  obrigado  a  negá-la,  assumindo,  portanto,  um  dever.  Esse
processo é chamado provocação. (PIETROFORTE, 2015, p. 17). 

Durante a ação, não basta adquirir saber e poder, para agir, o sujeito narrativo precisa ainda

assumir querer ou dever. Assim, querer, dever, saber e poder são chamados pela semiótica narrativa

de  objetos  modais,  sem  os  quais  não  há  realização  da  performance. Após  a  realização  da

performance, esta é sancionada ou não por um destinador julgador. Para julgar, ele avalia de acordo

31 Por falta de caractere que representasse o inverso deste: ∩ , optamos por utilizar a letra U. 
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com o ser e o parecer do que foi realizado pelo destinatário da sanção. Quando é e parece, há a

verdade, e quando não é e não parece, a falsidade. Quando parece mas não é, há a mentira, e quando

é mas não parece, o segredo. Essa articulação do ser vs parecer gera as modalidades veridictórias,

utilizadas no percurso da sanção. Os percursos de manipulação, ação e sanção formam o esquema

narrativo, esquema cuja formalização se baseia em processos de conjunção e disjunção com objetos

de valor (PIETROFORTE, 2015). 

Os dois níveis apresentados até  aqui  – nível  fundamental  e  nível narrativo – definem a

instância semionarrativa da geração do sentido, como último plano de análise, a semiótica narrativa

define o nível discursivo, no qual ocorre a concretização dessa instância geral e abstrata em um

enunciado  particular.  O  analista  tem contato  com o  enunciado,  para  ele,  a  enunciação  é  uma

instância pressuposta pois o que se apresenta ao leitor é seu produto, o enunciado. Logo, percebe-se

que  a  enunciação  é  a  instância  de  produção  do  discurso  e  para  que  essa  produção  aconteça,

definem-se um enunciador e um enunciatário32, cuja relação produz a enunciação. 

Enunciador e enunciatário podem ou não ser explicitados no enunciado, quando aparecem

marcas  de  pessoas  (pronomes)  no  enunciado  a  enunciação  é  chamada  enunciação  enunciativa.

Quando enunciador e enunciatário estão implícitos no enunciado, quando não há marcas pessoais

que  se  refira  a  eles,  trata-se  de  uma  enunciação  enunciva.  Além  da  categoria  de  pessoa,  a

enunciação também apresenta as categorias de tempo e de espaço, situando o quando e o onde do

discurso. Na enunciação enunciativa o tempo é o momento do agora e o espaço é o lugar do aqui. A

enunciação enunciativa, pela presença do “eu”, é empregada nos discursos subjetivos e a enunciva é

utilizada nos discursos objetivos (PIETROFORTE, 2015).

As categorias de pessoa, tempo e espaço também recebem investimentos semânticos, que

segundo Pietroforte (2015) podem ser temáticos ou figurativos. São esses investimentos semânticos

que constituem a semântica discursiva, esta, por sua vez, concretiza as mudanças de estado do nível

narrativo (FIORIN, 2006). Como já foi dito, no nível narrativo existem os esquemas abstratos, é

possível  recobrir  os  esquemas narrativos  abstratos  com temas e,  assim,  produzir  discursos  não

figurativos ou pode-se revestir os elementos narrativos com temas e depois concretizá-los ainda

mais, revestindo-os com figuras. Tematização e figurativização são os dois níveis de concretização

do sentido. Todos os textos tematizam o nível narrativo e, em seguida, o nível temático poderá ou

não ser figurativizado (FIORIN, 2006). 

A figura pode ser definida como todo conteúdo de qualquer língua natural ou de qualquer

sistema  de  representação  que  tem  um correspondente  perceptível  no  mundo  natural  (sol,  lua,

32 Enunciador  e  enunciatário  são  termos  utilizados  por  Pietroforte  (2015)  para  designar  os  parceiros
explicitados no discurso, mantivemos os termos empregados por esse autor. 
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vermelho, frio, luz, etc.). Mas quando se afirma que a figura remete ao mundo natural, não quer

dizer só o mundo natural existente,  mas também ao mundo natural construído (edifícios, naves

espaciais,  robôs,  etc.).  O tema consiste  em um investimento  semântico,  de  natureza  conceitual

apenas,  que não faz  referência  ao  mundo natural  (orgulho,  elegância,  vergonha,  etc)  (FIORIN,

2006).

Os  textos  podem  ser  temáticos  ou  figurativos,  estes  produzem um  efeito  de  realidade,

porque  constroem  um  simulacro  da  realidade,  criando  uma  representação  do  mundo;  aqueles

explicam  a  realidade,  classificam  e  ordenam  a  realidade  significante.  Resumindo:  discursos

figurativos  possuem  função  descritiva  ou  representativa,  discursos  temáticos  têm  uma  função

predicativa ou interpretativa. Fiorin (2006) ressalta que ao falar de textos figurativos e temáticos,

trata-se de textos predominantemente, e não exclusivamente, figurativos e temáticos. A classificação

decorre do predomínio de elementos abstratos ou concretos e não de sua exclusividade. 

Em um texto figurativo, é preciso descobrir o tema subjacente às figuras, afinal, para que as

figuras  tenham sentido  elas  precisam ser  a  concretização  de  um tema,  este,  por  sua  vez,  é  o

revestimento  do  esquema  narrativo.  Já  a  tematização  pode  se  manifestar  diretamente,  sem  a

cobertura figurativa, estes são os textos temáticos. Entretanto, é importante lembrar que não existe

texto figurativo que não tenha um nível temático subjacente, tal nível temático constitui um patamar

de concretização do sentido anterior à figurativização. Portanto, 

Ler um texto não é apreender figuras isoladas, mas perceber relações entre elas,
avaliando a trama que constituem. A esse encadeamento de figuras, a essa rede
relacional reserva-se o nome de percurso figurativo. […] ler um percurso figurativo
é descobrir o tema que subjaz a ele (FIORIN, 2006, p. 97). 

Segundo Fiorin (2006), um texto pode ter mais de um percurso figurativo, a quantidade de

percursos depende dos temas que serão manifestados. Tais percursos figurativos devem manter uma

coerência interna. Em tese, quebrar a coerência figurativa produz uma inverossimilhança no texto,

entretanto, é possível criar dois percursos figurativos distintos, com quebra de coerência, com o

intuito de criar efeitos de sentido. Nesse caso, romper com o princípio da coerência figurativa é uma

escolha do autor do texto. 

Um encadeamento de temas é denominado percurso temático.  Um conjunto de lexemas

abstratos, que se refere a um tema mais geral, compõe, em um texto verbal, um percurso temático.

Assim como os percursos figurativos, os temáticos devem manter uma coerência interna, quando

isso  não  acontece,  o  texto  torna-se  contraditório.  Porém,  da  mesma  maneira  que  os  textos
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figurativos,  a  quebra da coerência nos  textos  temáticos pode ser uma estratégia  para transmitir

determinados conteúdos (FIORIN, 2006). 

Para analisar um texto, não se deve analisar a figura ou o tema isoladamente. Para encontrar

o tema que dá sentido às figuras ou o tema geral que é o elo entre temas disseminados em um

discurso temático, é necessário apreender os encadeamentos das figuras ou dos temas, os percursos

figurativos ou temáticos. Esse nível dos temas e das figuras é um locus privilegiado para observar

como se manifesta o ideológico33, pois, não é nos níveis mais abstratos do percurso gerativo que ele

se  manifesta  com nitidez,  mas  sim através  da  concretização  dos  valores  semânticos  (FIORIN,

2006).

É importante salientar que a escolha do modelo metodológico da semiótica greimasiana é

justificada pelo fato de esse modelo ser útil para a análise de formas de expressão sincréticas. Como

ressalta Zechetto (2005, p. 189) a semiótica greimasiana possui uma grande virtude, a economia

analítica:

Apesar  da  complexidade  do  modelo  teórico  greimasiano  (complexidade  que
provém de seu formalismo e de sua excessiva ênfase no aspecto estrutural), este
resulta  uma  formidável  ferramenta  de  análise  para  a  leitura  e  interpretação  de
textos narrativos sustentados nos mais diversos suportes. A própria forma lógica da
teoria em seus distintos níveis e fases nos provê de um recurso extraordinário para
percebermos que, longe de estar a ler ou olhar para coisas diferentes, na maioria
das vezes, estamos diante de coisas similares, estruturas narrativas parecidas ou
iguais.  Assim,  a  forma  lógica  e  estrutural  da  teoria  nos  permite  economizar
esforços na leitura e análise dos relatos. 

Mas  Zechetto  (2005)  também  aponta  algumas  dificuldades  encontradas  no  modelo

metodológico do percurso gerativo do sentido, como o uso exagerado dos recursos proporcionados

pela  teoria:  a  forma  lógica  e  o  vocabulário  técnico.  Para  reduzir  o  risco  de  cometer  um uso

excessivo e não produtivo do modelo greimasiano, adotamos como referencial para a análise das

tiras uma análise feita por Pietroforte34 (2015) com o intuito de demonstrar como os processos que

organizam a composição plástica das HQs atuam no sentido de garantir a coesão plástica durante a

leitura e como eles podem ser utilizados para a construção de relações semissimbólicas com o plano

do conteúdo.

33 Fiorin  (2006)  utilizou  a  palavra  “ideologia”,  mas  como será  abordado  mais  adiante  neste  capítulo,
tratando-se de discursos é mais adequado empregar a noção de ideológico (VERÓN, 2004), assim é
possível evitar o uso genérico e ingênuo do termo “ideologia”, passando a um nível teórico, no qual uma
produção significante é considerada em suas relações com os mecanismos de base do funcionamento
social enquanto condições de produção do sentido. 

34 A análise se encontra no livro Semiótica visual: os percursos do olhar, no capítulo intitulado Marcatti ao
ataque. 
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Pietroforte (2015) destaca o fato de haver mais de um quadro na composição do texto das

HQs,  mas  observa  que  isso  não  significa  que  cada  quadro  deve  ser  analisado  separadamente.

Segundo esse autor, ao analisar o plano de expressão das HQs o que se pretende determinar são os

processos que organizam a composição plástica do texto que não incidem sobre um único quadro,

mas sobre a totalidade da história. 

Após identificar o tema realizado na categoria semântica fundamental (vamos supor que os

termos da categoria sejam opressão vs. liberdade), Pietroforte observa como o plano da expressão

realiza os termos da categoria de conteúdo, assim é possível identificar se há um semissimbolismo

entre a categoria do plano do conteúdo (opressão vs. liberdade) e a categoria do plano da expressão

(formas circulares vs. formas retilíneas,  por exemplo), e, como esse semissimbolismo orienta o

sentido do texto estabelecendo uma coerência semissimbólica e, consequentemente, uma coerência

plástica.  Por  fim,  é  necessário  analisar  o  componente  verbal  do  texto  no  contexto  da  relação

semissimbólica identificada. 

Entretanto, ainda se faz necessário agregar mais autores para não deixar passar despercebido

que alguns recursos de expressividade próprios das HQs participam da construção do sentido. Como

destaca Gomes (2015), a imagem não pode ser reduzida a uma mera forma de expressão de um

significado mental, pois, a representação visual tem características significativas próprias, o que

torna  necessário  estabelecer  parâmetros  específicos  para  investigá-la  ou,  ao  menos,  agregar

parâmetros de investigação visual ao modelo da semiótica narrativa, neste trabalho, ficamos com a

segunda alternativa. 

3.2 AGREGANDO PARÂMETROS DE INVESTIGAÇÃO VISUAL

Gomes  (2015)  sugere  que  parâmetros  técnicos  da  imagem  fotográfica  poderiam  ser

utilizados para o estudo de HQs,  tais  como,  a  tonalidade,  o  contraste,  a  cor,  a  textura,  o  foco

(relação figura fundo),  dentre  alguns outros aspectos.  Entretanto,  o autor  faz a ressalva de que

adotando  esses  parâmetros,  aspectos  como  a  expressividade  do  traço,  por  exemplo,  seriam

ignorados numa análise fotográfica da imagem desenhada.

O mesmo autor (2015) também sugere a utilização de parâmetros estéticos oriundos das

artes  plásticas.  Gomes cita  cinco pares  (linear  e  pictórico,  plano e  profundidade,  pluralidade  e

unicidade, forma fechada e forma aberta, clareza e obscuridade) de conceitos que Canguçu (2007

apud GOMES, 2015) destacou de Conceitos Fundamentais de História da Arte, de Wolfflin. Mas,

em relação a esses cinco pares de conceitos, Gomes (2015, p. 105) observa que podem não ser os

parâmetros mais adequados para analisar HQs mais simples como cartuns e caricaturas.
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Para a história da arte,  há uma relação direta entre os estilos pictóricos da arte
figurativa e o aperfeiçoamento do ‘realismo naturalista’. Alguns estilos são mais
realistas  do  que  outros  e  os  estilos  figurativos  intencionalmente  esquemáticos
(cartuns,  caricaturas  e  tiras)  não  se  enquadram  nesses  parâmetros  estéticos,
inaplicáveis às HQs mais simples, cuja arte consiste justamente em esquematizar e
simplificar  a  representação  do  real  em  detrimento  do  realismo  figurativo.
(GOMES, 2015, p. 105).

Diante  dos  empecilhos  para  adotar  parâmetros  técnicos  da  imagem  fotográfica  e  das

limitações da aplicação dos conceitos que Canguçu extraiu de Wolfflin, esse trabalho propõe então

buscar alguns parâmetros metodológicos em outros autores que se propuseram a mostrar caminhos

para  uma  leitura  mais  cuidadosa  das  HQs.  Trata-se  de  um  trabalho  experimental  de  busca  e

articulação de operadores metodológicos aplicáveis às tiras em quadrinhos. Em Will Eisner (2001)

buscamos orientações que contribuem para observar a enunciação a  partir de alguns recursos de

expressividade empregados na HQ. 

 Em seu livro Quadrinhos e Arte Sequencial (2001, p. 7) Eisner afirma que “as histórias em

quadrinhos comunicam numa ‘linguagem’ que se vale da experiência visual comum ao criador e ao

público”. A partir dessa afirmação é possível concluir que tanto a produção, quanto a leitura de uma

HQ é feita com base numa relação intersubjetiva, ou seja, uma experiência visual partilhada entre

autor e leitor.  Para Eisner (2001), quando um autor conta histórias em HQs sem palavras, essa

ausência de qualquer diálogo reforça a ação e demonstra a viabilidade de imagens extraídas da

experiência  comum.  O autor  observa  que  embora  aparentemente  representem uma forma mais

primitiva de narrativa gráfica, as HQs que prescindem da palavra exigem refinamento por parte do

leitor,  pois, nesse caso, a experiência comum e o histórico de observação serão acionados para

interpretar os sentimentos mais profundos do autor.

Sobre o letreiramento, Eisner (2001) observa que quando este é elaborado graficamente em

função da história contada, funciona como uma extensão da imagem, fornecendo ao leitor o clima

emocional, uma ponte narrativa ou a sugestão de som. Ele não é somente um elemento mecânico da

tipografia, o letreiramento pode ser feito de modo a servir de elemento de apoio na construção do

sentido na imagem, levando o leitor a ter um maior envolvimento com a história.

Do  trabalho  de  outro  quadrinista  e  também  teórico  dos  quadrinhos,  Scott  McCloud,

destacamos dois parâmetros de análise e algumas observações em relação ao emprego da cor. Em

relação ao estilo do desenho, McCloud (2005) propõe um diagrama que situa toda manifestação

icônica.  Esse autor emprega o termo ícone como qualquer imagem que represente uma pessoa,

local, coisa ou ideia. Interessa de modo particular ao autor um tipo de ícone, o cartum. 
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Ele  observa  que  o  cartum  é  uma  forma  de  amplificação  através  da  simplificação,  ou  seja,

simplificando os traços numa imagem é possível ampliar seu significado. Embora o termo, às vezes,

seja usado de forma depreciativa (para indicar um estilo visual bem simples), devido à capacidade

de simplificar personagens e imagens, o cartum pode ser uma ferramenta narrativa eficaz. 

Para McCloud (2005), a imagem do cartum tem a característica da universalidade, quanto

mais cartunizada é a imagem que representa um rosto humano, por exemplo, mais pessoas essa

imagem pode representar. Diferentemente do que ocorre quando se olha para uma foto ou desenho

realista de um rosto que está muito próximo do rosto real ali representado. Como explica McCloud

(2005, p. 41): “Ao trocar a aparência do mundo físico pela ideia da forma, o cartum coloca-se no

mundo dos conceitos. Através do realismo tradicional, o desenhista de quadrinhos pode representar

o mundo externo… E, através do cartum, o mundo interno.”

McCloud (2005) explica que se um artista quiser representar a beleza e a complexidade do

mundo físico, ele precisará, em algum nível, de algum tipo de realismo. Por outro lado, se não optar

por representar a aparência do mundo natural, mas sim por representar a ideia da forma, o artista

deve recorrer ao cartum. Se quando olhamos para um desenho realista ou uma fotografia, vemos o

rosto de outra pessoa, quando olhamos um rosto desenhado com traços simplificados, não vemos

nenhuma pessoa específica,  pode ser  a  representação de  qualquer  pessoa,  inclusive  a  de  quem

observa esse ícone do rosto humano, quando olhamos para um cartum, vemos uma forma a ser

preenchida. McCloud afirma que não apenas observamos um cartum, nós passamos a ser ele. 

Por isso, o autor observa que alguns autores de HQs podem combinar um cenário realista (já

que normalmente as pessoas não se identificam com paredes ou montanhas) com personagens muito

icônicos  (afinal  todo  criador  está  ciente  de  que  um importante  indicador  de  envolvimento  do

público, é o grau em que este se identifica com os personagens da história). Hergé, autor de Tintin,

trabalhou com essa combinação de personagens feitos com linhas simples e cenários muito realistas.
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Figura 4 – Tintin, exemplo de personagem cartunizado em cenários realistas

Fonte: McCloud (2005, p. 42)

Observando a localização de um desenho em relação aos três vértices do diagrama – plano

das figuras, realidade e linguagem –, é possível perceber como um artista varia seu vocabulário

pictórico, pois, quando um artista escolhe desenhar em um lado ou outro do diagrama, ele pode

revelar algo sobre suas intenções e seus valores na arte. Para McCloud (2005),  o artista que situa

seu desenho próximo à esquerda inferior privilegia o senso de beleza da natureza e, por se tratar de

uma representação mais próxima da realidade externa, oferece com mais ênfase algo para o leitor

ver. O que situa seu desenho mais próximo ao topo do diagrama opta pela beleza das formas, da

arte.  Por sua vez,  o artista cujos desenhos estão mais  próximos da direita  privilegia  comunicar

ideias. 
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Figura 5  – Diagrama do vocabulário pictórico

            

      Autor: McCloud (2005, p. 51)

O outro operador elaborado por McCloud (2005) que adotamos no presente trabalho é a

classificação das transições quadro a quadro. Nos quadrinhos, a passagem de um quadro para o

outro ocorre por meio de um processo mental conhecido como conclusão. Este é um tipo de agente

de mudança, tempo e movimento que requer a colaboração consciente e voluntária do público. O

espaço existente entre os quadros é conhecido como sarjeta, local em que a imaginação do leitor

capta  duas  imagens  distintas  e  as  transforma  em uma  única  ideia.  As  vinhetas35 das  histórias

fragmentam  o  tempo  e  o  espaço,  criando  um  ritmo  recortado  de  momentos  da  narrativa.  A

conclusão permite que o leitor “costure” esses momentos e conclua mentalmente uma realidade

contínua e unificada. Para McCloud (2005), se a iconografia é o vocabulário das HQs, a conclusão é

a sua gramática. 

Cada  ação  registrada  no  papel  pelo  desenhista  é  auxiliada  e  apoiada  por  um
cúmplice silencioso. Um cúmplice imparcial do crime conhecido como leitor! [...]
A conclusão deliberada e voluntária do leitor é o método básico pro [sic] quadrinho
simular o tempo e o movimento. (McCLOUD, 2005, p. 68-69).

35 Alguns pesquisadores usam o termo como sinônimo para o quadrinho. (RAMOS, 2012). 
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McCloud (2005) apresenta seis possibilidades de transição quadro a quadro (ANEXO E): de

momento para momento; de ação para ação; de tema para tema; de cena para cena; de aspecto para

aspecto  e  non  sequitur -  corte  que  não  oferece  uma  sequência  aparentemente  lógica  entre  os

quadros.  Observando os  tipos  de transição quadro  a  quadro utilizadas  por  um autor  é  possível

perceber de que maneiras ele implica seu ‘leitor-cúmplice’ na diegese da HQ, pois, alguns tipos de

conclusão exigem mais atenção do leitor, outros conduzem seu olhar para diferentes aspectos de

uma mesma ideia, e há ainda a  non-sequitur, que aparentemente não apresenta sequência lógica

entre os quadros, mas como o próprio McCloud observa, sempre há um tipo de alquimia entre os

quadros, que pode ajudar o leitor a descobrir sentidos até na combinação mais dissonante.

Sobre a utilização das cores, McCloud (2005) observa que a cor nos deixa mais conscientes

da forma dos objetos. As cores podem expressar estados de espírito, mas elas também podem ser

empregadas a fim de criar uma sensação, um ambiente. O quadrinista afirma que a diferença entre

quadrinhos em preto e branco e em cores é profunda e afeta diferentes níveis da experiência de

leitura. Para ele, em cores planas, as formas têm mais destaque; por meio de cores mais expressivas,

os quadrinhos podem transmitir sensações; por sua vez, o uso do preto e branco faz com que as

ideias por trás da HQ sejam comunicadas de modo mais direto, como se o significado transcendesse

a forma.  

Dondis  (2015)  afirma que a  cor  está  impregnada de informação e  que é  uma das  mais

penetrantes experiências visuais que as pessoas têm em comum. Esse autor observa como, através

do meio ambiente, compartilhamos os significados associativos da cor das árvores, do céu, da terra

e de tantas outras coisas nas quais vemos cores como estímulos comuns a todos. A cor também é

conhecida a partir  de amplas categorias de significados simbólicos, o autor exemplifica citando

como a cor vermelha porta algum significado, mesmo quando não está associada a determinado

contexto, assim essa cor é associada ao sangue, à paixão, à raiva, etc. 

Segundo Dondis (2015),  cada uma das cores possui inúmeros significados associativos e

simbólicos e cada cor tem três dimensões que podem ser definidas e medidas – aqui nos interessa a

definição – são elas: o matiz ou croma, a saturação e a acromática. Matiz ou croma é a cor em si,

Dondis afirma que existe em número superior a cem e cada matiz tem características individuais,

além disso, os grupos ou categorias de cores compartilham efeitos comuns. Existem três matizes

primários  ou  elementares:  amarelo,  vermelho  e  azul,  cada  um  deles  representa  qualidades

fundamentais. O amarelo é a matiz que é considerada mais próxima da luz e do calor; o vermelho é

a cor mais ativa e emocional, por outro lado, o azul é passivo e suave. 

A segunda dimensão da cor é a saturação, esta consiste na pureza relativa de uma cor, do

matiz  ao  cinza.  Dondis  (2015) observa  que  a  cor  saturada  é  simples,  explícita  e  inequívoca,
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composta pelos matizes primários e secundários. De acordo com esse autor, cores menos saturadas

levam a uma neutralidade cromática, são mais sutis. 

Quanto mais intensa ou saturada for a coloração de um objeto ou acontecimento
visual, mais carregado estará de expressão e emoção. Os resultados informacionais,
na opção por uma cor saturada ou neutralizada, fundamentam a escolha em termos
de intenção. (DONDIS, 2015, p. 39). 

A terceira dimensão da cor é a acromática, que esse autor define como o brilho relativo, do

claro ao escuro, das cores de uma imagem. Essas três dimensões definidas por Dondis (2015) serão

articuladas às observações de McCloud sobre o uso da cor nas tiras em quadrinhos analisadas.

Segundo Dondis  (2015),  a  percepção da cor é  o  mais  emocional  dos elementos  específicos  do

processo visual, elemento que pode ser empregado para expressar e intensificar a informação visual.

Isso  porque  a  cor  não  possui  apenas  um  significado  universalmente  partilhado  por  meio  da

experiência,  mas  tem  também  um  valor  informativo  específico,  que  se  realiza  através  dos

significados simbólicos a ela associados. 

3.3 DE QUE DISCURSO ESTAMOS FALANDO? 

Nessa segunda parte do capítulo, é necessário delimitar a noção de discurso em que estamos

situando  o  objeto  de  estudo deste  trabalho.  A noção  de  discurso  empregada  para  orientar  esta

pesquisa tem um caráter  amplo e  não abrange apenas  a matéria  linguística,  mas todo conjunto

significante considerado como lugar de investimento de sentido, qualquer que seja a natureza da

matéria significante em questão, seja uma imagem, o corpo, a própria linguagem verbal, etc. O

termo “discurso” denota uma determinada abordagem dos fenômenos de sentido, um determinado

enfoque teórico em relação a um conjunto significante dado (VERÓN, 2004). 

Estudar um texto a partir da noção de discurso de Verón (2004) significa compreendê-lo em

relação a outros discursos, ou seja, um texto não se esgota em si mesmo. Em oposição ao conceito

de “discurso”, a noção de texto é para Verón  (2004)  puramente descritiva, num plano empírico,

corresponde  aos  objetos  concretos  que  tiramos  do  fluxo  da  circulação  de  sentido  e  que  são

empregados como ponto de partida para analisar o(s) discurso(s). Para Verón (2004, p. 62), um

discurso “nada mais é, afinal, do que a colocação do sentido no espaço-tempo”. 

Sobre a noção de discurso, Maingueneau (2015) destaca alguns aspectos aos quais chama de

“ideias-força”. Segundo esse autor, um discurso mobiliza estruturas de uma ordem distinta das da

frase, sua organização está além da frase, é possível entender essa ideia tomando como exemplo
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uma proibição como “Proibido fumar” ou um aviso de “Somente funcionários”, eles constituem

discursos,  embora  sejam  formados  por  uma  única  frase.  Os  discursos,  enquanto  unidades

transfrásticas, são submetidos a regras de organização. Tais regras operam em duas dimensões: as

regras que orientam os gêneros de discurso em vigor em um grupo social (publicação acadêmica,

talk show, consulta médica, etc.) e as regras transversais aos gêneros, que configuram um diálogo,

uma argumentação, uma entrevista, um debate, dentre outros (2011). 

Para Maingueneau (2015), um discurso também é uma forma de ação, falar não consiste

apenas numa representação do mundo, mas também é uma forma de ação sobre o outro. A partir da

problemática dos atos de linguagem, desenvolvida pelo filósofo da linguagem J. L. Austin e depois

por  J.  R.  Searle,  foi  demonstrado  que  toda  enunciação  constitui  um  ato  (sugerir,  afirmar,

prometer…) que tem o intuito de modificar uma situação (2015). 

Outra característica fundamental do discurso é a interatividade, Maingueneau (2011) explica

que toda enunciação, ainda que produzida na ausência de um destinatário, ocorre a partir de uma

interatividade constitutiva. O que é justificado pelo fato de toda enunciação se realizar com base

numa troca, explícita ou implícita, com outros enunciadores, sejam eles reais ou imaginários, ou

seja, a enunciação supõe sempre a presença de outra instância de enunciação à qual o enunciador se

dirige e com relação à qual elabora seu próprio discurso. 

Uma vez  que a  interatividade é  um aspecto essencial  do discurso,  Maingueneau (2011)

observa  que  torna-se  complicado  denominar  de  “destinatário”  o  interlocutor,  pois,  a  expressão

transmite uma ideia de que a enunciação é uma via de mão única, que ela é apenas a expressão do

pensamento  de  um  locutor  que  se  dirige  a  um  destinatário  passivo.  Em  vez  de  falar  de

“destinatário”,  Maingueneau  (2015)  opta  por  termos  como  coenunciador,  interactantes  ou

colocutores. 

Outro aspecto do discurso que não se pode negligenciar é que ele é contextualizado, sem um

contexto não se pode atribuir sentido a um enunciado, discursos só existem se contextualizados. O

conjunto de operações pelas quais um enunciado se ancora na situação de enunciação denomina-se

embreagem e os elementos que marcam essa embreagem no enunciado são chamados embreantes

ou dêiticos36.  É interessante notar que essas expressões indiciais por natureza são semanticamente

incompletas, passam a ter referente por meio da enunciação singular em que são empregadas.

Os dêiticos podem designar pessoas  (tais como eu, tu, eles...),  podem ter valor temporal

(hoje,  ontem,  amanhã,  daqui  a  dois  dias,  etc.)  e  também podem estar  associados  a  pontos  de

referência do lugar onde se dá a enunciação (aqui, lá, etc. e grupos nominais como esta/essa que

associam  uma  embreagem  a  um  substantivo  (este  país,  essa  esquina...).  Essa  indicialidade

36 Também conhecidos como elementos dêiticos ou elementos indiciais. (MAINGUENEAU, 2011). 
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demonstra que as palavras devem ser indexadas a um contexto particular a fim de alcançarem um

sentido que possa ser considerado “completo” (entretanto, isso não quer dizer que esse sentido seja

claramente determinável). (MAINGUENEAU, 2011, 2015).

Outro aspecto relevante é que um discurso passa a ter sentido somente no interior de um

universo de outros discursos, como observa Maingueneau (2015, p. 28): “Para interpretar o menor

enunciado, é necessário relacioná-lo, conscientemente ou não, a todos os tipos de outros enunciados

sobre os quais ele se apoia de múltiplas maneiras.” Para o semiólogo argentino Eliseo Verón (2004),

a interdiscursividade é uma das condições fundamentais de funcionamento dos discursos sociais,

afinal  os  discursos  são  sempre  produzidos  e  recebidos  no  interior  de  uma  complexa  rede  de

interdeterminações. 

A  noção  de  relações  interdiscursivas  é  essencial  em  todos  os  níveis  do
funcionamento  do  sistema  produtivo  do  sentido.  Tanto  entre  as  condições  de
produção quanto entre as de reconhecimento de um discurso, há outros discursos.
Na verdade, pode-se dizer que todo discurso produzido constitui um fenômeno de
reconhecimento dos discursos que fazem parte de suas condições de produção. Do
mesmo  modo,  uma  gramática  de  reconhecimento  só  existe  sob  a  forma  de
discursos produzidos, a partir dos quais se pode tentar reconstituir tal gramática. A
produção  e  o  reconhecimento,  portanto,  como  “polos”  do  sistema  produtivo,
implicam, ambos, redes de relações interdiscursivas. (VERÓN, 2004, p. 69-70). 

Verón (2004) denomina de produção/reconhecimento os dois polos do sistema produtivo de

sentido e explica que um analista de discursos pode ter interesse pelas condições de produção de um

discurso e/ou pelas  leituras  que  surgiram a partir  de  determinado discurso,  ou seja,  pelos  seus

efeitos.  No primeiro caso,  o  analista  estuda a(s)  gramática(s)  de produção(s),  no segundo,  a(s)

gramática(s) de reconhecimento. Caso se interesse pelas duas, o analista estudará um processo de

circulação. Uma gramática é o modelo de um processo de produção discursiva. 

Tendo  como  ponto  de  partida  da  análise  conjuntos  significantes  dados,  isto  é,  sentido

investido nos discursos a serem investigados, o movimento da análise consiste na reconstituição do

processo de produção a partir do seu produto, passar do texto à dinâmica de sua produção. Para que

um elemento  seja  considerado como condição  de  produção  de  um discurso  ou  de  um tipo  de

discurso, é preciso que tenha deixado rastros na superfície discursiva. É preciso deixar claro que, se

se alteram os valores das variáveis identificadas como condições de produção, o discurso também

será modificado (VERÓN, 2004).

O  semiólogo  argentino  (2004)  também  afirma  que  existem  elementos  que  podem  ser

chamados de extradiscursivos,  estes  devem ser  considerados na  análise,  ainda  que não estejam

dentro  do  corpus.  Esses  elementos,  constituem  tanto  as  condições  da  produção  quanto  do
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reconhecimento. Ainda sobre as gramáticas, o autor ressalta que em relação a um texto ou a um

conjunto de textos submetidos à análise discursiva, uma gramática nunca é exaustiva. “Todo texto

sendo um objeto  heterogêneo,  todo texto  sendo o lugar  de encontro  de uma multiplicidade  de

sistemas diferentes de determinação, pode-se construir tantas gramáticas quanto houver maneiras de

abordar o texto” (VERÓN, 2004, p. 52). 

Entre os aspectos que aqui nos interessam a respeito da noção de discurso cabe destacar que

o sentido, num discurso, é continuamente construído e reconstruído no interior de práticas sociais

determinadas. Essa construção é resultado da ação de indivíduos inseridos em configurações sociais

diversas. O discurso também é regido por normas. Assim como todo comportamento, os atos de

linguagem também implicam normas particulares. Nenhum ato de enunciação pode se concretizar

sem justificar seu direito a apresentar-se da maneira como se apresenta. Faz parte do exercício da

palavra legitimar sua própria existência (MAINGUENEAU, 2011,2015). 

Iniciar um processo de comunicação verbal implica respeito às “regras do jogo”. O que não

ocorre através de um contrato explícito, mas por meio de convenções tácitas inerentes à atividade

verbal. Cada coenunciador supõe que seu parceiro aceita as regras e espera que o outro as aceite. Tal

problemática foi desenvolvida pelo filósofo da linguagem Paul Grice, que a denominou “máximas

conversacionais”. Para Grice, essas leis têm uma relação de dependência com uma lei superior, que

ele chama de princípio de cooperação. Segundo este princípio,  uma contribuição à conversação

deve estar de acordo com o que impõe o objetivo ou a orientação da troca verbal da qual se está

participando (MAINGUENEAU, 2011). 

Embora as leis do discurso se manifestem de forma mais evidente nas conversações, elas são

válidas para qualquer tipo de enunciação, inclusive para a escrita, na qual a situação de recepção é

distinta da situação de produção. Algumas das leis que nos interessam são: a lei da pertinência, da

informatividade e da exaustividade. De acordo com a lei da pertinência, uma enunciação deve estar

adequada ao contexto em que se realiza,  deve ser do interesse do coenunciador,  este  busca no

enunciado sua pertinência (MAINGUENEAU, 2011).

A lei da informatividade está relacionada ao conteúdo dos enunciados e estabelece que não

se deve falar para não dizer nada, espera-se que os enunciados forneçam informações novas aos

destinatários,  contudo,  essa  regra  deve  ser  analisada  em  cada  situação.  Segundo  a  lei  da

exaustividade, o enunciador deve dar a informação máxima, de acordo com a situação. Para essa lei,

não se deve esconder uma informação importante, por outro lado, fornecer mais informações do que

o necessário pode ser considerado transgressão por excesso de informação. 

Embora não sejam normas para uma troca comunicacional ideal – situação aliás que não

existe, pois, como explica Verón (2013), a não linearidade é uma característica da comunicação
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humana  (retornaremos  a  esse  aspecto  adiante)  -  as  leis  do  discurso  desempenham  um  papel

fundamental no processo de compreensão dos enunciados, por serem conhecidas dos interlocutores

(é o que se supõe no contexto de uma interação) tais regras possibilitam a transmissão de implícitos.

Maingueneau (2011) destaca dois tipos de implícito: o subentendido e o pressuposto. 

O primeiro ocorre quando a mensagem não está acessível ao leitor de modo imediato, o

conteúdo está implícito e o leitor precisa inferi-lo a partir do enunciado. Este é um tipo de implícito

que se evidencia observando o enunciado e o contexto de enunciação, levando em consideração que

as leis do discurso foram respeitadas. O segundo implícito destacado é o pressuposto, informação

que é possível concluir a partir das informações presentes no enunciado. 

Maingueneau (2011) observa que a comunicação verbal é uma relação social, portanto, é

válido lembrar que existem ainda as regras de polidez. As regras de polidez fazem parte da teoria

das “faces”, desenvolvida por P. Brown e S. Levinson, a partir do trabalho do sociólogo norte-

americano E. Goffman. A teoria de Brown e Levinson considera que todo indivíduo possui duas

faces:  uma  face  negativa,  que  corresponde  à  individualidade  do  sujeito  (seu  corpo,  sua

intimidade…) e uma face positiva ligada à presença social do indivíduo, à imagem positiva que ele

apresenta aos outros. 

Toda comunicação envolve no mínimo quatro faces, a face positiva e a face negativa de cada

um dos interlocutores. Os atos de enunciação podem ser ameaças para uma ou várias dessas faces.

Por  exemplo,  iniciar  uma conversa  com uma pessoa  desconhecida  ameaça  a  face  negativa  do

destinatário,  pois  é  uma  invasão  em seu  território,  mas  também constitui  uma  ameaça  à  face

positiva do locutor, que pode ser considerado como alguém desinibido em excesso. 

Maingueneau (2011) distingue alguns comportamentos que podem ser ameaças, tais como:

desculpar-se, admitir um erro (ameaça para a face positiva do locutor); prometer algo (ameaça para

a  face  negativa  do  locutor);  críticas,  insultos  (ameaças  para  a  face  positiva  do  destinatário);

conselhos não solicitados, perguntas indiscretas (ameaças para a face negativa do destinatário). A

partir  das  regras  de  polidez,  percebe-se  que  os  interlocutores  devem  negociar,  eles  procuram

maneiras de proteger suas próprias faces sem ameaçar a de seu parceiro. Embora as leis do discurso

estejam presentes em toda comunicação verbal, não se deve esquecer que elas devem ser adaptadas

às especificidades de cada gênero de discurso.  

Segundo Maingueneau (2011), existem três instâncias que intervêm na atividade verbal, nas

suas  dimensões  de  produção  e  interpretação  dos  enunciados,  são  eles  o  domínio  da  língua,  o

conhecimento  do  mundo  e  a  aptidão  para  se  inscrever  no  mundo  através  da  língua.  Nossa

competência comunicativa, ou seja, nossa habilidade de produzir e interpretar enunciados de modo
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adequado às  diversas  situações  com as  quais  nos  deparamos,  é  formada pelas  interações  entre

nossas competências linguística, enciclopédica e genérica. 

A competência enciclopédica consiste num conjunto ilimitado de conhecimentos, varia em

função da sociedade na qual se vive e das experiências de cada um. Vai se ampliando ao longo do

tempo, visto que tudo o que se aprende é incorporado a um repertório de conhecimentos pessoal,

que serve de base para a produção e a compreensão dos enunciados (MAINGUENEAU, 2011). Já a

competência genérica se traduz na aptidão para interagir como convém diante dos múltiplos gêneros

de discurso. 

Como foi mencionado neste capítulo, o discurso possui uma interatividade constitutiva, pois,

aquele que produz um enunciado, precisa organizar seu discurso em relação a uma outra instância

de enunciação. Quando se trata de textos destinados a muitos leitores, estes, antes de constituírem

um público  empírico,  são,  para  o  autor  do  texto,  uma instância  virtual,  uma imagem a  que  o

indivíduo que escreve atribui algumas competências que ele julga necessárias para compreender o

texto. Este leitor virtual é denominado leitor-modelo (MAINGUENEAU, 2011). 

Sobre  o  leitor-modelo,  Eco  (1986)  afirma  que  esta  noção  está  relacionada  aos  espaços

brancos deixados pelo emissor no texto. Este insere tais espaços por dois motivos, um deles é o fato

de  um texto  ser  o  que  Eco  chama de  “mecanismo preguiçoso”  ou  econômico  e  necessitar  da

valorização de sentido que o destinatário introduz no texto. Como o autor ressalta, […] um texto

representa uma cadeia de artifícios de expressão que devem ser atualizados pelo destinatário (ECO,

1986, p. 35). O segundo motivo é que à medida que um texto passa da função didática para a

estética, deixa ainda mais para o leitor a iniciativa interpretativa. O semiólogo conclui que todo

texto quer que algum leitor o ajude a funcionar. 

Os espaços brancos mencionados anteriormente também podem ser compreendidos como o

“não-dito”, de acordo com Eco (1986) “não-dito” se refere a não manifestado em superfície, não foi

materializado no nível da expressão, este não-dito precisa ser atualizado em termos de atualização

do conteúdo. Para realizar essa atualização, um texto requer movimentos de cooperação textual

conscientes  e  ativos  por  parte  do  leitor.  Esse  desnível  entre  a  competência  do  emitente  e  do

destinatário, característica fundamental para a existência dos textos e para qualquer processo de

comunicação, permaneceu oculta durante muito tempo na história das teorias das comunicações37.

Para criar sua estratégia textual, o autor deve estar ciente de que o conjunto de competências

a que se refere é o mesmo a que se refere o próprio leitor. Assim, conseguirá prever um leitor-

modelo capaz de cooperar para a atualização textual de um modo mais próximo daquele que o autor

pensou e de realizar movimentos interpretativos conforme os movimentos gerativos do autor (ECO,

37 Sobre os estudos da mensagem no âmbito das Teorias da Comunicação ver Ferreira (2010). 
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1986). Por isso, Eco (1986, p. 39) afirma que “[…] o texto é um produto cujo destino interpretativo

deve fazer parte do próprio mecanismo gerativo”. Esse autor esclarece que prever o próprio leitor-

modelo não é somente esperar que ele exista, mas consiste em mobilizar o texto de modo a construí-

lo. O texto não apenas se baseia numa competência, mas contribui para produzi-la.

Além do leitor-modelo, Eco (1986) apresenta a noção de autor-modelo para demonstrar que

o autor também pode ser explorado como hipótese interpretativa. Quando se refere a autor e leitor-

modelo,  o  semiólogo  italiano  está  falando  de  tipos  de  estratégia  textual  e  não  de  sujeitos

individuais. Por isso, a cooperação textual não deve ser compreendida enquanto a atualização das

intenções  do  sujeito  empírico  da  enunciação,  mas  das  intenções  virtualmente  presentes  no

enunciado. O leitor-modelo é definido como um “[…] conjunto de condições de êxito, textualmente

estabelecidas,  que  devem ser  satisfeitas  para  que  um texto  seja  plenamente  atualizado  no  seu

conteúdo potencial” (ECO, 1986, p. 45). 

Entretanto, nem sempre é tão simples distinguir o autor-modelo e, com alguma frequência, o

leitor empírico tende a confundi-lo com notícias que já possui a cerca do autor empírico enquanto

sujeito da enunciação, o que pode comprometer a cooperação textual. Para Eco (1986), o autor-

modelo existe enquanto hipótese interpretativa quando se percebe que ele configura o sujeito de

uma estratégia textual. Essa configuração do autor-modelo depende de traços textuais, mas também

dialoga com o universo do que está atrás do texto, atrás do destinatário e talvez diante do texto e do

processo  de cooperação textual,  no  sentido  que envolve  a  questão:  “que  quero  fazer  com este

texto”? (ECO, 1986, p. 49). 

O autor supracitado (1986) também discorre sobre duas noções que são úteis para pensar no

objeto de estudo do presente trabalho, a de textos “abertos” e textos “fechados”, nos primeiros, o

autor deve decidir até que ponto deve controlar a cooperação do leitor, para onde é dirigida, onde

deve tornar-se uma livre aventura interpretativa. Mas a estratégia do autor não pode descuidar de

que por múltiplas que sejam as interpretações possíveis, uma deve ecoar a outra, de modo que não

se excluam, mas que se reforcem de forma mútua. Já os textos “fechados” resistem mais aos usos

do leitor do que os textos abertos, pois são produzidos para um leitor-modelo muito definido, a fim

de estabelecer limites para a sua cooperação. 

Apesar de afirmar que “Não há nada mais aberto que um texto fechado” (ECO, 1986, p. 42),

o autor pontua que, nesse caso, a abertura provém de uma iniciativa externa, de um modo de usar o

texto que Eco afirma ser mais do que cooperação, a ponto de constituir uma violência contra o

texto. O autor (1986, p. 44) retoma a semiose infinita e observa que: 
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[…]  se  a  corrente  das  interpretações  pode  ser  infinita,  conforme  Peirce  nos
mostrou,  o  universo  do  discurso  intervém  então  para  limitar  o  formato  da
enciclopédia.  E  um texto  outra  coisa  não  é  senão  a  estratégia  que  constitui  o
universo das suas interpretações legitimáveis – se não “legítimas”. Qualquer outra
decisão de usar livremente um texto corresponde à decisão de ampliar o universo
do discurso.

Eco ressalva que a dinâmica da semiose infinita torna possível ampliar esse universo do

discurso, mas é preciso ter clareza sobre o que se quer fazer, se a intenção é exercitar a semiose ou

interpretar um texto. Assim como Eco, Fiorin (2006) ressalta que afirmar que um texto é aberto não

equivale a dizer que qualquer interpretação de um texto é válida. Dizer que um texto está aberto

para várias leituras significa que ele admite mais de uma leitura e não qualquer  leitura.  Fiorin

(2006)  ressalta  que  as  várias  leituras  que  um  texto  admite  já  estão  inscritas  nele  enquanto

possibilidades, ou seja, o texto que está aberto a múltiplas interpretações traz em si indicadores

dessa polissemia. Portanto, as possibilidades de leitura não são construídas a partir da vontade do

leitor, mas das virtualidades significativas presentes no texto.

Os textos também estão relacionados a tipos e gêneros de discurso, os gêneros consistem em

dispositivos de comunicação que só surgem quando determinadas condições sócio-históricas estão

presentes (MAINGUENEAU, 2011), o gênero crítica de cinema, por exemplo, supõe a existência de

produções cinematográficas e de profissionais que têm repertório suficiente para analisar se um

filme  conseguiu  realizar  aquilo  a  que  se  propôs,  supõe  também a  presença  de  um suporte  de

imprensa  (seja  ele  impresso  ou  digital)  no  qual  a  crítica  será  publicada  e  também de  leitores

interessados em ter acesso aos textos. 

Maingueneau (2011) pontua que alguns autores não fazem uma distinção entre “gênero” e

“tipo” de discurso, porém, segundo o autor, a tendência é diferenciá-los. Isso porque gêneros de

discurso pertencem a vários tipos de discurso relacionados a diversos setores de atividade social. O

autor menciona o exemplo do talk show, um gênero de discurso que faz parte do tipo de discurso

televisivo, este, por sua vez, integra um conjunto ainda mais amplo, o tipo de discurso midiático.

Os analistas do discurso lidam com a categorização em três níveis complementares: primeiro

é preciso refletir sobre o sentido e os efeitos das categorizações realizadas pelos diversos leitores;

em um segundo momento é preciso criar repertórios e classificar as atividades discursivas a partir

das áreas da vida social (a educação, a política, as mídias…); no terceiro nível, devem categorizar

os tipos de unidades com as quais eles próprios trabalham, unidades construídas tendo em vista as

limitações e os objetivos da pesquisa sobre o discurso (MAINGUENEAU, 2015). 

Nesse terceiro nível, as unidades são classificadas como tópicas – unidades pré-fabricadas

pelas  práticas  sociais  –  e  não tópicas  – unidades  construídas  pelos  pesquisadores.  As unidades
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tópicas estão relacionadas às categorizações utilizadas pelos atores sociais e se articulam em torno

da  categoria  de  gênero  de  discurso,  compreendido  enquanto  dispositivo  de  comunicação  sócio

historicamente determinado, a exemplo da consulta médica e do jornal televisivo, dentre outros.

(MAINGUENEAU, 2015). 

 Para  Maingueneau  (2015),  os  gêneros  de  discurso  só  adquirem  sentido  quando  estão

integrados a unidades de uma classe superior, a dos tipos de discurso. No contexto da análise do

discurso francófona, a expressão “tipo de discurso” é utilizada predominantemente para designar

práticas discursivas relacionadas a um mesmo setor de atividade. O autor observa que existe uma

relação de reciprocidade entre os tipos e os gêneros de discurso, pois, todo tipo é uma rede de

gêneros e todo gênero remete a um tipo. 

Estudar a emergência ou as transformações de gêneros, pode ser uma oportunidade para

observação de  mudanças  sociais.  Também é  possível  observar  o  processo de  irradiação de  um

gênero de discurso, ou seja, o poder que um gênero tem de fazer com que se fale sobre ele em

outros gêneros, de ser tema de conversas de grupos mais ou menos vastos da população. Existe

ainda  a  possibilidade  de  agrupar  enunciados  com  base  na  natureza  da  fonte  que  os  produz,

interessar-se pela relação entre a identidade dessa fonte e as propriedades dos textos produzidos por

ela (MAINGUENEAU, 2015).

Um dos agrupamentos de enunciados apontados por Maingueneau  (2015) é aquele que se

constrói em torno da figura do autor, da instância que responde por uma obra. Não se deve esquecer

que autores e obras são produzidos por um complexo institucional. É possível estudar a trajetória

singular  dos  indivíduos que produziram os textos,  observar  os gêneros  em que investiram, sua

encenação de si, seus posicionamentos em um campo discursivo (espaço em que se confrontam

diversos posicionamentos). 

Sobre a constituição dos materiais de uma pesquisa, Maingueneau (2015, p. 79) ressalta que:

“Em última instância, é o pesquisador quem decide de que maneira vai constituir e explorar os

materiais a partir dos quais vai trabalhar, em função de seus objetivos.” Uma tira em quadrinhos,

por exemplo, pode fazer parte de diversos tipos de unidades tópicas, de acordo com o ponto de vista

do pesquisador. Pode ser abordada como um exemplo de transformação num gênero de discurso ou

como instância na qual são veiculadas questões relevantes sobre gênero e sexualidade, por exemplo.

Maingueneau (2011) nos lembra que o gênero de discurso tem um papel fundamental para a

interpretação dos enunciados, de modo que não é possível interpretar um enunciado se não se sabe a

qual gênero ele está relacionado. O mesmo autor observa que os gêneros de discurso não são formas

à disposição do enunciador  para que este  configure seu enunciado nessas formas.  Produzir  um
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enunciado  é  uma atividade  social,  por  isso,  um gênero  de  discurso  está  submetido  a  algumas

condições de êxito. 

Essas condições também podem ser entendidas como regras ou limitações, algumas delas

são: o status dos enunciadores e dos coenunciadores; uma finalidade reconhecida, pois, todo gênero

de discurso precisa responder implicitamente ao que veio, que situação pretende modificar, o que

pretende dizer ou fazer; circunstâncias temporais e locais de sua enunciação; o suporte e os modos

de difusão; os temas que se espera que sejam introduzidos; um modo de organização textual e uma

temporalidade. 

Todo discurso implica uma determinada organização textual que o leitor precisa conhecer

para que compreenda o encadeamento dos elementos do gênero a que o discurso está relacionado.

Por exemplo, um leitor de uma revista em quadrinhos ocidental sabe que deve seguir a ordem dos

quadros que compõem a história, seguindo um fluxo da esquerda para a direita, da parte superior

para a parte inferior da página, lendo os balões de baixo para cima e da esquerda para a direita. Mas,

se a revista em quadrinhos for um mangá, o leitor terá que começar a ler a história na última página,

o que para nós ocidentais seria o fim da revista, teria que ler os quadros da direita para a esquerda e

os balões de cima para baixo e da direita para a esquerda.

Um gênero  de  discurso  também está  associado  a  uma  temporalidade  que  se  manifesta

através de alguns aspectos, tais como, uma periodicidade: jornais são publicados diariamente, tiras

em quadrinhos publicadas em jornais podem ser diárias, semanais… Um gênero de discurso tem

uma duração de encadeamento, a competência genérica indicará qual a duração aproximada para

que um gênero de discurso se realize, Maingueneau (2011) exemplifica observando um jornal. 

Segundo o autor (2011), essa publicação distingue ao menos duas durações de leitura de

uma  notícia:  uma  simples  observação  dos  elementos  destacados  em  negrito  e  em  maiúsculas

(títulos, subtítulos, retranca, também imagens, quando houver), seguida de uma real leitura do texto.

A continuidade  também  está  relacionada  à  temporalidade,  uma  charge  recria  algum  conteúdo

político e o apresenta ao leitor de uma só vez, já para acompanhar uma série de reportagens em um

jornal, o leitor fará uma leitura gradual.  Aos gêneros de discurso também está relacionada uma

validade presumida,  um jornal é válido por um dia,  um romance, por outro lado, não tem essa

validade delimitada. 
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3.3.1 Sobre o dito e as modalidades do dizer: o par enunciado/enunciação

Sabemos que numa situação de comunicação38 alguém diz algo, ou seja, organiza as ideias

sob a forma de conteúdo, e o diz de determinada maneira. Linguistas e analistas do discurso não

recorrem  somente  ao  termo  “discurso”  para  referir-se  às  produções  verbais,  podem  empregar

também o termo “enunciado”, este um vocábulo consideravelmente polissêmico, que só adquire

sentido de fato no interior das oposições em que é inserido (MAINGUENEAU, 2011). Charaudeau

e Maingueneau (2004) observam que os usos da palavra “enunciado” se organizam com base em

dois eixos: em oposição à enunciação – enquanto o produto do ato de produção – ou como uma

sequência verbal de extensão variável. 

Segundo Maingueneau (2011), enunciado se opõe à enunciação como o produto se opõe ao

ato  de  produzir,  dessa  perspectiva  o  enunciado  é  a  marca  verbal  do  acontecimento  que  é  a

enunciação, a extensão do enunciado não tem relevância (podem ser algumas palavras ou um livro

inteiro).  Essa  é  uma  definição  de  enunciado  amplamente  aceita.  Para  alguns  linguistas,  um

enunciado é uma unidade elementar da comunicação verbal, uma sequência dotada de sentido e

sintaticamente completa. 

A palavra  “enunciado”  também  se  opõe  a  frase:  “Chama-se  frequentemente  frase  uma

sucessão de palavras organizada conforme a sintaxe, e enunciado a realização de uma frase em uma

determinada situação.” (DUCROT-SHAEFFER, 1995 apud CHARAUDEAU & MAINGUENEAU,

2004, p. 196). “Enunciado” também pode designar uma sequência verbal que compõe uma unidade

de comunicação completa no âmbito de determinado gênero de discurso, assim, uma notícia de

jornal, um livro de ficção científica, são também enunciados. Nesse sentido, o termo “enunciado”

tem um valor semelhante ao de “texto” (MAINGUENEAU, 2011). 

No  Dicionário  de  análise  do  discurso (CHARAUDEAU  &  MAINGUENEAU,  2004),

consta que a enunciação é o pivô da relação entre a língua e o mundo, permitindo por um lado,

representar  fatos  no  enunciado,  mas  por  outro,  constituindo  por  si  mesma  um  fato,  um

acontecimento único definido no tempo e no espaço. O verbete “enunciação” destaca ainda que a

concepção que se tem sobre esse conceito oscila entre uma concepção discursiva e uma concepção

linguística. Optar por compreender a enunciação enquanto acontecimento em um tipo de contexto e

observando a multiplicidade de suas dimensões sociais e psicológicas é desenvolver um trabalho na

dimensão do discurso. Por outro lado, em um âmbito linguístico, a enunciação pode ser considerada

como um conjunto das operações que constituem um enunciado.

38 O contexto efetivo de um discurso (CHARAUDEAU & MAINGUENEAU, 2004). 
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Segundo Ducrot (1984),  a popularidade da enunciação só foi alcançada no ano de 1966,

quando  Émile  Benveniste  publica  Problemas  de  Linguística  Geral.  Benveniste  estabeleceu  a

definição de enunciação a que geralmente se faz referência, esse autor definiu o termo “enunciação”

como “a colocação em funcionamento da língua por um ato individual de utilização”, que o autor

opõe a enunciado. Para Benveniste (1976, p. 286): 

É na  linguagem e pela  linguagem que  o  homem se constitui  enquanto sujeito;
porque só a linguagem fundamenta na realidade, na sua realidade, que é a do ser, o
conceito de “ego”. A subjetividade de que tratamos aqui é a capacidade do locutor
para se propor como “sujeito”. 

Entretanto, Maingueneau (1998) ressalta que, do ponto de vista da análise do discurso, é

preciso  distanciar-se  de  alguns  pressupostos  associados  à  definição  de  Benveniste.  Pois,  como

observa  Culioli  (1973  apud  CHARAUDEAU  &  MAINGUENEAU,  2004), a  definição

benvenistiana de enunciação privilegia o polo do enunciador, mas não se pode esquecer que toda

enunciação  é  dotada  de  uma interatividade  constitutiva,  além disso,  o  indivíduo  que  produz  o

enunciado não é necessariamente a instância que assume a responsabilidade por ele. A partir dessa

constatação,  Ducrot  (1984,  p.135)  define  a  enunciação  como  “o  acontecimento  histórico  que

constitui por si mesmo a aparição de um enunciado”, passando a considerá-la independentemente de

qualquer autor. 

No âmbito da análise do discurso, a primeira consideração sobre a enunciação surgiu em

1969,  no  número  treze  da  revista  Langages,  na  qual  Dubois  publicou  um  artigo  intitulado:

Enunciado e enunciação (DUBOIS, 1969). Charaudeau e Maingueneau (2011) afirmam que no

campo da análise do discurso, as problemáticas ligadas à enunciação são mobilizadas em dois níveis

que interagem constantemente: o nível local das marcações de discursos citados, de modalidades,

etc., que torna possível confrontar posicionamentos ou caracterizar gêneros de discurso, e o nível

global, no qual é definido o contexto no interior do qual o discurso é construído. No nível global, é

possível refletir em termos de cena de enunciação, de gênero de discurso… Como destacam os

autores  supracitados  (2011,  p.  195):  “Em  se  tratando  da  análise  do  discurso,  não  é  possível,

efetivamente,  contentar-se  com  uma  definição  estritamente  linguística  da  enunciação  como

colocação em funcionamento individual da língua”.  Charaudeau e Maingueneau (2011) também

observam que, da perspectiva da análise do discurso, a enunciação é essencialmente tomada no

interdiscurso, pois, a enunciação equivale a estabelecer fronteiras entre o que é “selecionado” para

compor o universo do discurso e o que é rejeitado. 
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Ao refletir sobre a questão da enunciação no discurso da imprensa escrita, Verón (2004)

distingue três fases da semiologia: uma primeira semiologia, dos anos 1960, que ele descreve como

imanentista  pelo  seu  intento  de  concentrar-se  em  um  corpus  para  descrever  o  funcionamento

conotativo do sentido, ou seja, a valorização da análise da mensagem em si mesma. A semiologia de

segunda geração, dos anos 1970, dedicou especial atenção à produção do sentido, sob a influência

das gramáticas gerativas. 

Já a semiologia de terceira geração, a dos anos 1980, integrou em sua teoria os chamados

efeitos de sentido, analisando o processo que começa na produção de sentido e vai até a instância da

recepção – que o autor prefere chamar de reconhecimento39 - essa semiologia de terceira geração

evidenciou  a  complexidade  entre  produção  e  reconhecimento,  pois,  todo  discurso  constrói  um

campo de efeitos de sentido e não um e único efeito, não existindo linearidade entre os polos da

produção  e  do  reconhecimento.  Nessa  terceira  fase  da  semiologia,  o  autor  afirma  que  uma

problemática passa a ter mais relevância, a que diz respeito à enunciação.

Verón (2004) explica que não convém separar o conceito de enunciação do par do qual ele

faz parte: enunciado/enunciação, e descreve o enunciado como algo que é da ordem do que é dito,

que é da ordem do conteúdo. Por outro lado, a enunciação não está relacionada ao que é dito, mas às

modalidades, aos modos de dizer. 

O que varia de uma frase para outra não é o dito, mas a relação do locutor ao que
ele diz, as modalidades de seu dizer. […] Em um discurso, qualquer que seja sua
natureza, as modalidades do dizer constroem, dão forma, ao que chamaremos de
dispositivo de enunciação (VERÓN, 2004, p. 217).

Verón (2004) descreve o dispositivo de enunciação como algo que é formado pela imagem

do enunciador, ou seja, o lugar ou os lugares que aquele que fala atribui a si mesmo, essa imagem é

constituída pela relação daquele que fala ao que ele diz. O dispositivo de enunciação contém ainda a

imagem do destinatário, aquele a quem o discurso é direcionado. Assim, o produtor do discurso ao

construir seu lugar no que diz, define também o lugar de seu destinatário. Portanto, a relação entre o

enunciador e o destinatário é proposta no e pelo discurso.

Entre os participantes de uma enunciação existem alguns princípios implícitos que tornam

possível a troca de ideias e algumas regras que a controlam, por isso, cada um dos parceiros da

enunciação deve ter conhecimento de seus direitos e deveres, bem como dos direitos e deveres do

39  Verón (2004) denomina produção/reconhecimento os dois polos do sistema produtivo de sentido.  E
chama de circulação a defasagem entre os dois. O analista de discursos pode estudar ora as condições de
produção de um discurso, ora as leituras que tiveram como objeto tal discurso, ou seja, seus efeitos. 
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outro. A essa relação Maingueneau (2011) denomina contrato, essa noção se baseia no pressuposto

de que os indivíduos que compartilham um corpo de práticas sociais sejam susceptíveis a estarem

de  acordo  em  relação  às  representações  linguajeiras  de  tais  práticas  sociais.  Como  afirma

Charaudeau (2010, p. 56): “[…] o sujeito comunicante sempre pode supor que o outro possui uma

competência linguajeira de reconhecimento análoga à sua. Nesta perspectiva, o ato de linguagem

torna-se uma proposição que o EU faz ao TU e da qual ele espera uma contrapartida de conivência.”

A partir  dessa  ideia,  Charaudeau (2010)  conclui  que  comunicar  é  um ato  que  pode ser

considerado uma dupla aposta, o sujeito comunicante espera que os contratos propostos ao sujeito-

interpretante serão bem percebidos por este, e espera que as estratégias empregadas na comunicação

produzam os  efeitos  esperados,  diante  disso,  o  autor  ressalta  que  o  ato  de  linguagem  é  uma

aventura, isso porque está inscrito no campo do imprevisível. 

O  sujeito  comunicante  é  senhor  de  sua  encenação,  mas  não  pode  controlar  o  sujeito

interpretante, a encenação do primeiro será revista e pode, inclusive, ser mal recebida pelo segundo.

Esse autor (2010) também afirma serem socioinstitucionais as circunstâncias que determinam o

contrato de comunicação. Assim, por exemplo, considerando o contexto de um consultório médico,

toda a comunicação é feita com base no estatuto que o médico tem de “possuir um saber científico

sobre o corpo humano”, enquanto o paciente tem o estatuto de alguém que não possui esse saber e,

por isso, precisa das orientações desse profissional.  

Maingueneau (2011) observa que todo gênero de discurso é um contrato e que isso está

associado ao fato de o gênero de discurso ser fundamentalmente cooperativo e regido por normas,

portanto,  os  gêneros  de  discurso  exigem  de  seus  participantes  a  aceitação  de  certas  regras,

mutuamente conhecidas, e das sanções esperadas para aqueles que vierem a transgredir tais regras.

Apesar do nome tomado de empréstimo do domínio jurídico, um contrato não precisa ser objeto de

um acordo explícito, pois, espera-se que o coenunciador conheça previamente as regras do contrato.

Entretanto, esse contrato não é algo necessariamente imposto ou adquirido de forma absoluta e sem

brechas para mudanças, ele pode ser negociado entre os parceiros, ou também pode ser modificado

unilateralmente, colocando o coenunciador diante da escolha de aceitar ou recusar o novo contrato. 

Segundo  Charaudeau  (1993  apud  MAINGUENEAU, 1998),  o  contrato  de  comunicação

possui duas dimensões: uma situacional e outra comunicacional. O autor estabelece essa distinção

argumentando  que,  muitas  vezes,  as  noções  de  situação  e  contexto  são  confundidas.  Para

Charaudeau (2010) a “situação” se refere ao ambiente físico e social do ato de comunicação, e o

“contexto” diz respeito ao ambiente textual de uma palavra ou de sequências de palavras. Assim

esse autor diferencia situação de contexto, afirmando que “contexto” é interno ao ato de linguagem

enquanto “situação” é externa ao ato de linguagem, embora faça parte das condições de realização
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desse ato. A relação proposta pelo sujeito comunicante ao seu interlocutor pode ser definida por

algumas características apontadas por Charaudeau (2010) como sendo componentes da situação de

comunicação,  algumas  delas  são:  as  características  físicas  da  situação40,  as  características

identitárias dos parceiros41, as características contratuais42. 

Um outro  olhar  sobre  a  noção  de  contrato  que  é  levado  em consideração  no  presente

trabalho é a noção de contrato de leitura desenvolvida por Verón (1999; 2004). Para este semiólogo,

a relação entre um suporte e seu leitorado é construída a partir da prática social da leitura, este

vínculo entre o meio de comunicação e o leitor foi denominado por Verón (1999) de contrato de

leitura. “O discurso do suporte, de um lado, seus leitores, de outro, são as duas “partes” entre as

quais se atêm, como em todo contrato, um laço, aqui a leitura. No caso das comunicações de massa,

evidentemente, é a mídia que propõe o contrato. Para ser bem-sucedido, um suporte de imprensa

deve ser capaz de: propor um contrato que se articule corretamente às expectativas, aos interesses

do público visado; fazer seu contrato de leitura acompanhar a evolução sociocultural do leitorado;

adaptar seu contrato de leitura de modo coerente, caso a situação concorrencial exija (VERÓN,

1999). 

É preciso observar então quais os mecanismos e em que nível de funcionamento do discurso

de um determinado suporte se constrói o vínculo com o leitor. Verón (1999) traçou um caminho

metodológico para  responder  essas  questões.  O autor  esclarece que o primeiro  passo é  fazer  a

distinção entre os dois níveis de funcionamento de qualquer discurso: existe o nível do enunciado

(que é da ordem do conteúdo) e o nível da enunciação que consiste nas modalidades do dizer, na

maneira de dizer o conteúdo. É por meio da enunciação que um discurso constrói uma imagem de

quem  fala  (o  enunciador),  uma  imagem  do  destinatário,  e  também  um  elo  entre  essas  duas

categorias.

É preciso estar  ciente de que um mesmo conteúdo pode ser representado por diferentes

estruturas enunciativas,  ou seja,  pode ser dito  de muitas maneiras  diferentes.  Cada uma dessas

estruturas enunciativas comporta um enunciador que constrói no discurso um posicionamento para

ele  mesmo,  atribui  um lugar  ao  destinatário,  e  assim,  relaciona  essas  duas  instâncias.  Em um

suporte impresso, o conteúdo é representado por uma ou mais estruturas enunciativas, o conjunto de

40 Em relação aos parceiros: Estão presentes fisicamente um ao outro ou não? São únicos ou múltiplos?
Estão próximos ou afastados um do outro, e como estão dispostos um em relação ao outro? Em relação
ao canal de transmissão: É um canal oral ou gráfico? É direto ou indireto (telefone, mídias…)? Que outro
código semiológico é utilizado (imagem, grafismo, sinais, gestos…). 

41 Sociais  (idade,  sexo,  raça,  classe…),  socioprofissionais  (escritor,  cantor,  professor…),  psicológicas
(irritado, inquieto, nervoso, sereno, frio, espontâneo…), relacionais (parceiros entram em contato pela
primeira vez ou não, eles se conhecem ou não, têm uma relação de familiaridade ou não…). 

42 O contrato admite uma troca dialogal ou não admite troca? Geralmente o contrato de troca está associado
a uma situação de comunicação dialogal e o contrato de não troca a uma situação monologal. 
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tais estruturas constitui o contrato de leitura que o suporte propõe a seu leitor. Analisar um contrato

de leitura consiste então em revelar a especificidade de um suporte, destacando as dimensões que

constituem o modo particular de construir uma relação com o leitorado. 

Verón (1999) explica que uma análise feita a partir da enunciação será uma análise desse

discurso  em seu  conjunto,  da  perspectiva  da  relação  que  ele  constrói  entre  o  enunciador  e  o

destinatário, por isso, o estudo do contrato de leitura abrange todos os aspectos da construção do

suporte  impresso,  a  capa,  dispositivos  de  chamada  (títulos,  subtítulos,  chapéus),  diagramação,

relações texto/imagem, os percursos de leitura propostos ao leitor. A observação desses elementos

pode  revelar,  por  exemplo,  um  enunciador  pedagógico,  que  apresenta  o  conteúdo  através  de

instruções, como se existisse um desnível de saberes entre suporte e leitores, uma relação na qual o

suporte  traz  informações  supostamente  desconhecidas  pelo  leitor.  Pode  também  revelar  um

enunciador que constrói uma relação cúmplice com seu leitor, nivelando de forma igualitária os

saberes do suporte e de seus leitores43. 

São três as exigências para realizar a análise do contrato de um suporte: a regularidade das

propriedades descritas, é preciso identificar invariantes, propriedades relativamente estáveis, que

estão presentes no discurso do suporte em temas diferentes, isso torna necessário trabalhar com um

corpus  construído  num período  relativamente  longo (geralmente,  não  menos  que  dois  anos);  a

diferenciação obtida pela comparação entre os suportes,  consiste em observar as semelhanças e

diferenças regulares entre os suportes estudados, a fim de visualizar a especificidade de cada um; a

sistematicidade das propriedades presentes em cada suporte, é necessário elaborar uma descrição, a

partir da identificação de todas as propriedades que satisfazem aos dois critérios anteriores, essa

descrição deve permitir determinar a configuração do conjunto dessas propriedades, com o intuito

de identificar no contrato de leitura seus pontos frágeis,  suas ambiguidades e suas incoerências

(1999). 

Embora  esse  trabalho  não  adote  a  metodologia  do  contrato  de  leitura  devido  às

especificidades da linguagem do objeto estudado e do fato de esse objeto não se enquadrar em todos

os quesitos de análise propostos por Verón (1999), algumas orientações da análise do contrato de

leitura são úteis para a análise proposta nessa dissertação, uma vez que a pesquisa observa duas

fases da produção de tiras da cartunista Laerte e adota como referencial para a divisão dessas fases

as mudanças que a autora inseriu em suas tiras  e que podem ser vistas como modificações no

contrato implícito que existia entre a tira  Piratas do Tietê e seus leitores. Como observa Verón

43 No capítulo oito (Quando ler é fazer), do livro Fragmentos de um tecido, Verón reúne exemplos de 
análises dos contratos de leitura de revistas femininas francesas. 
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(1999), o contrato enunciativo é uma dimensão essencial do funcionamento de qualquer mídia nas

comunicações de massa, qualquer que seja o suporte significante.

3.3.2 Um quadro, três cenas, uma voz

Em uma de suas explicações sobre a noção de cena de enunciação, Maingueneau (2011)

observa que quando nos deparamos com um texto, não estamos diante de um conjunto de signos

inertes, mas do rastro deixado por um discurso em que alguma ideia foi encenada. Ao abordar a

cena de enunciação, Maingueneau (2015) resgata uma metáfora do universo teatral, o autor lembra

que desde a antiguidade há uma longa tradição de moralistas que veem na sociedade um imenso

teatro no qual as pessoas apenas desempenham papéis. E é nos gêneros de discurso instituídos que

os sujeitos estão mais conscientes de que participam de uma peça de teatro, de que desempenham

um papel  que  lhe  foi  previamente  atribuído.  Assim,  o discurso pressupõe determinado quadro,

definido pelas características do gênero, mas deve também gerir esse quadro pela encenação de sua

enunciação. 

A cena de enunciação de um gênero de discurso é constituída pela interação entre três cenas:

a cena englobante, a cena genérica e a cenografia (MAINGUENEAU, 2015). A cena englobante

corresponde ao tipo de discurso, é ela que informa ao leitor em que cena ele precisa se situar para

interpretar  o  discurso.  A cena  englobante  permite  que  o  leitor  identifique  em  função  de  qual

finalidade  o  discurso  foi  elaborado;  essa  cena  define  a  situação  dos  parceiros  no  processo

comunicacional e um quadro espaço-temporal. (MAINGUENEAU, 2011). 

A sala de aula é um exemplo de cena englobante, espera-se que o professor se responsabilize

pela organização dos conteúdos da disciplina e pelas avaliações, que inicie e conduza as discussões

sobre os temas abordados; dos educandos, a conduta esperada é a de que frequentem as aulas, leiam

os textos, participem das discussões e façam as avaliações. A sala de aula possui uma finalidade

específica  e  é  um ambiente  (ou  uma cena)  que  define  os  papéis  dos  parceiros,  neste  caso,  do

professor e dos educandos. 

Maingueneau  (2015)  ressalta  que  um  texto  pode  participar  de  duas  cenas  englobantes

simultaneamente, é o pesquisador, a partir de seus objetivos, que vai decidir em que nível vai situar

a cena englobante pertinente. A cena genérica consiste na construção/identificação de um gênero de

discurso particular e cada gênero de discurso define os papéis dos parceiros, assim, cenas genéricas

operam como normas que suscitam expectativas.  Cena englobante e  cena genérica compõem o

quadro cênico do texto, este define o espaço no interior do qual o enunciado adquire sentido, o

espaço do tipo e do gênero de discurso. 
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Entretanto essas duas cenas não bastam para construir a singularidade de um texto. Como

afirma Maingueneau (2015, p. 122): “Enunciar não é apenas ativar as normas de uma instituição de

fala prévia; é construir sobre essa base uma encenação singular da enunciação: uma cenografia.”

Todo discurso tem o intuito de convencer instituindo a cena de enunciação que o legitima. A noção

de cenografia se baseia na ideia de que o enunciador, através da enunciação, elabora a situação a

partir da qual pretende enunciar. A cenografia não se resume a um cenário, ela se constitui na e pela

enunciação, pois, o discurso não surge em um espaço já construído para ele, é a enunciação, que ao

se  desenvolver,  vai  constituindo  a  legitimidade  do  enunciado,  conforme  explica  Maingueneau

(2011, p. 87):

[…] a cenografia é ao mesmo tempo a fonte do discurso e aquilo que ele engendra;
ela legitima um enunciado que, por sua vez, deve legitimá-la, estabelecendo que
essa cenografia onde nasce a fala é precisamente a cenografia exigida para enunciar
como convém, segundo o caso, a política, a filosofia, a ciência, ou para promover
certa mercadoria... 

A cenografia  confere  singularidade  ao  texto,  se  considerarmos,  por  exemplo,  uma peça

publicitária de um produto para emagrecer, constatamos que a cena englobante e a cena genérica

serão sempre as mesmas:  trata-se de um discurso do tipo publicitário  e  de um anúncio de um

produto emagrecedor. O que pode variar, nesse caso, é a cenografia construída para anunciar esse

produto.  É  possível,  por  exemplo,  construir  duas  cenografias  diferentes:  uma  baseada  em

argumentos científicos que apontam os riscos da obesidade e, por isso, a peça vai se basear no

emagrecimento como modo de melhorar a saúde; também pode ser feito um anúncio que tente

convencer o consumidor através de motivos estéticos somente,  utilizando ideias como “se você

perde aqueles quilos a mais, sua autoestima melhora” ou “emagreça e faça as pazes com o espelho”.

Uma cenografia  também pode  se  basear  no  que  Maingueneau  (2011)  chama de  “cenas

validadas”,  estas  consistem em cenas  já  gravadas  na  memória  coletiva,  seja  por  representarem

modelos rejeitados ou aceitos socialmente. Porém, o autor (2011) diferencia “cena validada” de

“cenografia”, uma cena validada não se caracteriza propriamente como discurso, mas como um

estereótipo autonomizado, descontextualizado, disponível para ser reinvestido em vários textos. 

Segundo  Maingueneau  (2015),  uma  cenografia  pode  se  apresentar  através  de  duas

modalidades – a endógena e a exógena. A cenografia exógena resulta da importação de outra cena

genérica, já a cenografia endógena não superpõe outra cena genérica ao discurso, a construção dessa

cenografia atribui um valor particular às variáveis de toda situação de enunciação: quem fala? Para

quem?  Onde?  Quando?  Na  Figura  6,  por  exemplo,  percebe-se  que  a  autora  construiu  uma
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cenografia  empregando  uma cena  genérica  que  não é  comum nas  tiras  em quadrinhos.  Laerte

compôs a mensagem verbal utilizando a rima, recurso estilístico característico dos textos poéticos.

Figura 6: Tira da série Piratas do Tietê publicada em 30.10.2016

Autora: Laerte

Maingueneau (2015) nos lembra que a relação entre cena genérica e cenografia varia em

função dos gêneros de discurso envolvidos. O autor apresenta quatro modos através dos quais os

gêneros  são instituídos.  Alguns gêneros  são pouco sujeitos  à  variação,  tais  como,  relatórios  de

polícia e documentos cartoriais. Sobre esses textos se exerce um forte controle, nesses casos, a

cenografia endógena é imposta pela cena genérica, esses são os gêneros instituídos de modo (1). Os

gêneros  instituídos  de  modo  (2)  são  gêneros  rotineiros  para  os  quais  os  enunciadores  devem

elaborar a cada vez uma cenografia endógena singular. É o caso das reportagens sobre períodos

festivos, dentre outros. Trata-se de variações cenográficas endógenas de amplitude variável. 

Por  outro  lado,  existem gêneros  que  exigem a  importação  de  cenografias,  é  o  caso  do

discurso publicitário. Maingueneau (2015) inclui esses gêneros no modo (3). Os gêneros instituídos

de modo (4) são aqueles aos quais o autor associa uma etiqueta, tais como, “meditação”, “tratado”,

“confissão”. Essa etiqueta confere sentido à atividade discursiva, especificando o que o destinatário

pode esperar  do texto,  a  etiqueta  também está  relacionada a  uma memória intertextual,  pois,  a

escolha de uma etiqueta demarca um ato de posicionamento no interior de um campo discursivo. 

Mas o quadro cênico e a cenografia sozinhos não sustentam os discursos, é preciso que

exista uma instância que se responsabilize pelo que é dito. Essa instância é denominada ethos. A

noção de ethos tem origem na Retórica de Aristóteles, que a compreendia como a imagem que um

orador transmitia, implicitamente, de si mesmo, por meio de sua maneira de falar, suas entonações,

sua postura,  seus  gestos.  Na análise  do discurso,  Maingueneau (1998,  2011) retoma o termo e

afirma que todo discurso, seja ele oral ou escrito, supõe um ethos, implica uma certa representação

do enunciador que se responsabiliza por ele. Um texto é sustentado por uma voz, a de um sujeito

situado para além do texto. 
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O ethos pode ser compreendido como a revelação da personalidade do enunciador por meio

da enunciação. O ethos não diz respeito apenas aos enunciados orais, Maingueneau ressalta que o

conceito se aplica a qualquer discurso, mesmo para o escrito. O texto escrito possui um tom que

confere autoridade ao que é dito. É através desse tom que o leitor pode construir uma representação

do corpo do enunciador, o que não implica o corpo do autor efetivo do texto, o tom permite ao leitor

a  percepção  de  uma  instância  subjetiva  que  desempenha  o  papel  de  fiador  do  que  é  dito

(MAINGUENEAU, 2011). 

A noção de  ethos  abrange um conjunto de determinações físicas e psíquicas ligadas pelas

representações coletivas à personagem do enunciador. Ao fiador do texto, que o leitor deve construir

a partir de indícios textuais de variadas ordens, são atribuídos um caráter e uma corporalidade. 

O “caráter” corresponde a uma gama de traços psicológicos. Já a “corporalidade”
corresponde a uma compleição corporal, mas também a uma maneira de se vestir e
de se  movimentar  no espaço social.  [...]  O caráter  e  a  corporalidade do fiador
provêm  de  um  conjunto  difuso  de  representações  sociais  valorizadas  ou
desvalorizadas,  sobre  as  quais  se  apoia  a  enunciação  que,  por  sua  vez,  pode
confirmá-las ou modificá-las (MAINGUENEAU, 2011, p. 98-99).

O ethos contribui para a legitimação do discurso porque o universo de sentido produzido no

discurso é construído tanto pelo ethos  como pelas ideias que ele transmite. As ideias contidas em

um discurso se apresentam através de uma maneira de dizer (enunciação) que remete a uma maneira

de ser (ethos). Como explica Maingueneau (2011, p. 99), “o poder de persuasão de um discurso

consiste em parte em levar o leitor a se identificar com a movimentação de um corpo investido de

valores socialmente especificados.”

3.3.3 Uma teoria semiológica para pensar nos discursos como fragmentos da circulação de

sentido

A fundamentação  teórico-metodológica  proposta  neste  trabalho  se  baseia,  em parte,  em

alguns aspectos da teoria dos discursos sociais desenvolvida por Verón (2004). Algumas noções que

integram essa teoria  já  foram mencionados  neste  capítulo,  são elas  as  condições/gramáticas  de

produção/reconhecimento, a circulação, a interdiscursividade e as noções de texto e discurso. 

A teoria de Verón permite pensar o sentido como algo proveniente de um sistema produtivo,

o semiólogo argentino analisa como os discursos funcionam e como produzem sentidos dentro da

sociedade. Os discursos sociais são conjuntos presentes na sociedade, formados por uma variedade
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de matérias significantes (escrita, imagem, escrita e imagem, imagem e som, etc.), para estudá-los é

necessário  adotar  certa  abordagem  teórica  que  permita  remeter  a  aspectos  extratextuais.

(ZECHETTO, 2005). 

A produção social de sentido remete a uma visão integral do sistema produtivo, o
qual implica uma articulação entre produção, circulação e consumo. Uma teoria
que leva em conta a produção social dos discursos aborda “leituras” que conduzem
a descrever tanto o processo de produção como o de reconhecimento ou consumo.
(ZECHETTO, 2005, tradução nossa). 

Verón (1987 apud ZECHETTO, 2005) observa que o processo de produção de um discurso

tem sempre  a  forma  de  uma  descrição  de  um conjunto  de  operações  discursivas,  que  são  as

operações  através  das  quais  as  matérias  significantes  que  compõem o pacote  textual  analisado

foram investidas de sentido. O desenvolvimento desse processo pode ser percebido por meio dos

rastros,  das  pegadas  que  as  condições  de  produção  deixaram  no  texto  a  partir  de  operações

discursivas.  Esses rastros são propriedades do discurso que se relacionam com os processos de

produção social do mesmo. 

Quem  produz  o  discurso  pode  deixar  nele  rastros  de  valoração,  de  interpretação,  de

subversão, até mesmo rastros relacionados às condições sociais nas quais o discurso foi produzido.

Assim,  um pacote textual  é,  na teoria  dos discursos sociais,  um lugar de manifestação de uma

multiplicidade  de  pegadas,  por  sua  vez  relacionadas  a  níveis  de  determinação  diferentes

(ZECHETTO, 2005). É por isso que Verón (2004) afirma que um texto é o lugar de convergência de

uma multiplicidade de sistemas de determinações, sempre admitindo uma pluralidade de leituras.

Tudo vai depende da teoria que o analista escolhe para orientar suas operações de manipulação da

superfície textual analisada. O semiólogo argentino também destaca que a leitura de um texto em

relação  à(s)  sua(s)  gramática(s)  de  produção  e  em  relação  à(s)  sua(s)  gramática(s)  de

reconhecimento jamais serão idênticas. Em cada caso, o analista vai lidar com redes interdiscursivas

diferentes.  

Outro conceito presente na teoria dos discursos sociais é o de semiose, para Verón (2004)

esse termo designa a  rede interdiscursiva da produção social  de sentido,  esse autor  observa os

fenômenos sociais como processos de produção de sentido. A análise dos discursos proposta pelo

semiólogo argentino tem a influência do modelo ternário desenvolvido por Peirce, que propôs uma

compreensão  da  realidade  como tríade,  a  partir  das  categorias  de  primeiridade,  secundidade  e

terceiridade (ZECHETTO, 2005). 
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Essas categorias propostas por Peirce são universais e cada uma delas corresponde a um

determinado  tipo  de  fenômenos:  na  primeiridade,  Peirce  inclui  os  fenômenos  da  ordem  da

possibilidade, essa categoria inclui tudo o que tem possibilidade de ser (seja real ou imaginário); os

fenômenos  da  secundidade  são  aqueles  que  foram  suscitados  pela  realidade,  são  fenômenos

existentes,  o possível  realizado;  a terceiridade inclui fenômenos da ordem da razão,  trata-se de

normas que convencionam o funcionamento dos fenômenos. Como exemplo, podemos pensar na

fabricação de instrumentos de pedra pelo  Homo sapiens.  Nossos ancestrais estavam imersos na

primeiridade, a pedra fazia parte do seu mundo enquanto possível não realizado, na pedra estavam

inscritas muitas utilidades: desde a possibilidade de transformar-se em ferramentas e até mesmo

obras de arte. 

Um dia, um ancestral vislumbrou a possibilidade de fazer algo com a pedra, dar a ela uma

função, transformá-la em objeto, passou então a tentar dar a ela essa forma que imaginou, nesse

momento,  deslocou a pedra para a  categoria  da secundidade.  Finalizado o processo técnico de

transformação da pedra em ferramenta, as experiências de nossos ancestrais foram criando formas

de empregar aquele instrumento: em caçadas por alimento, em conflitos por territórios, etc. Essa

normatização do uso das ferramentas de pedra corresponde a um fenômeno da terceiridade.

A problemática desenvolvida por Peirce a partir  dessas  três  categorias permitiu  a  Verón

relacionar a produção do sentido, a construção do real e o funcionamento da sociedade. Percebe-se

que a teoria dos discursos sociais tem uma dimensão translinguística, a análise proposta por Verón

requer que o analista opere com fragmentos extraídos da rede semiótica: “Se trabalha sobre estados,

que só são pequenos pedaços do tecido da semiose, que a fragmentação efetuada transforma em

produtos.” (VERÓN, 1987 apud ZECHETTO, 2005, p. 256, tradução nossa). Para Verón, a semiose

social consiste na dimensão significante dos fenômenos sociais, daí surge uma dupla hipótese que

está na base da teoria: 

Toda produção de sentido é necessariamente social:  não se pode descrever nem
explicar satisfatoriamente um processo significante, sem explicar suas condições
sociais  produtivas.  Todo  fenômeno  social  é,  em  uma  de  suas  dimensões
constitutivas, um processo de produção de sentido, qualquer que seja o nível de
análise  (mais  ou  menos  micro  ou  macrossociológico). (VERÓN,  1987  apud
ZECHETTO, 2005, p. 256, tradução nossa). 

Verón concebe os fenômenos de sentido como manifestações que tomam forma através de

matérias significantes e que remetem ao funcionamento da rede semiótica como sistema produtivo.

Um exemplo simples  do que seria  um fenômeno de sentido  é  uma conversa  face  a  face.  Esta

consiste num processo de comunicação direto, uma pessoa fala, a outra responde, sem nenhum tipo

de mediação, correto? Errado e Verón (2013) explica porque. Segundo esse semiólogo, a mediação
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é  uma dimensão constitutiva  dos  processos  de comunicação,  isso porque tais  processos  não se

realizam sem que haja a produção de um evento material. Até mesmo uma conversação oral precisa

do suporte material das ondas sonoras, portanto, não existe comunicação sem mediação porque o

sentido só pode circular materializado. 

Para Verón (2013), a  mediação está no núcleo da noção de “meio de comunicação”, esta

expressão se refere aos processos nos quais a materialidade das mensagens resulta da intervenção

das tecnologias de comunicação. O autor observa que seria mais adequado utilizar a denominação

“dispositivos (mecânicos, eletrônicos) de comunicação”, pois o conceito de “meios” designa os usos

das  sucessivas  tecnologias  de  comunicação  tal  como  esses  usos  se  estabilizaram ao  longo  da

história. Segundo Verón (2013), não existe processo de comunicação sem a produção de um evento

material, diferenciado tanto da fonte como do destinatário. 

Se toda comunicação é mediada no sentido de que implica necessariamente uma
materialização sob uma forma sonora, visual ou do tipo que for, está claro que não
há  comunicação  sem  mediação.  A  teoria  pode  portanto  abandonar  o  termo
mediação utilizado desta maneira, porque se falamos de comunicação se trata de
uma redundância desnecessária. (VERÓN, 2013, p. 144, tradução nossa). 

Verón (2013) também distingue “mediação” de “fenômeno mediático”. Para esclarecer essa

distinção,  o  autor  retoma  o  exemplo  da  conversação  oral.  Em  situações  de  conversação,  a

mensagem é material porque a mediação ocorre através de ondas sonoras que se propagam a certa

distância, assim a mensagem se distingue tanto do indivíduo que a produz como do que a recebe.

Trata-se  de  uma  mensagem  em  tempo  real,  que  não  tem  existência  posterior,  desaparece

imediatamente após sua emissão. A partir dos aspectos da autonomia da mensagem em relação à

fonte que a produz e de sua persistência material no tempo, Verón diferencia mediação de fenômeno

mediático. 

A mediação  é  um  aspecto  que  define  a  comunicação  em  geral  e  resulta  da
materialidade sensorial, inevitável do suporte. Por outro lado, temos um fenômeno
mediático só a partir do momento em que os signos possuem, em algum nível, as
propriedades de autonomia tanto a respeito da fonte como do destinatário, e de
persistência no tempo. (VERÓN, 2013, p. 146, tradução nossa). 

O interesse de Verón (2013) em considerar a mediação como uma dimensão constitutiva da

comunicação está  relacionada ao fato de isso desconstruir  a  ideia  de que a  comunicação é  um

processo direto e permite visualizar a circulação. O autor conclui que se toda comunicação é por

definição mediada, é preciso considerar a existência da distinção entre produção/reconhecimento.
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Para Verón, a ideia do desnível estrutural entre os polos de produção/reconhecimento não resulta da

emergência dos meios de comunicação da modernidade, mas sim da não linearidade, que é uma

característica da comunicação humana, sob distintas formas, em todos os seus níveis. 

A circulação é definida por Verón (2004) como a defasagem, num dado momento, entre as

condições de produção e os efeitos dos discursos. Entretanto, o aspecto da circulação não implica

um tipo de leitura. A superfície discursiva é constituída por marcas que podem ser interpretadas ora

como traços da produção, ora como traços desse sistema de referências das leituras possíveis do

discurso no polo do reconhecimento. Segundo Verón (2004), não há rastros da circulação. 

Para o autor supracitado, as condições da circulação são muito variáveis, de acordo com o

tipo  de  suporte  do  discurso  (indo  de  trocas  orais  na  conversação  aos  discursos  dos  meios  de

comunicação de massa) e com a dimensão temporal em questão. Esta pode ser analisada através do

estudo  sincrônico  e/ou  diacrônico.  No  aspecto  sincrônico,  as  condições  de  circulação  estão

relacionadas  às  condições  de  funcionamento  da  sociedade  em  determinado  momento.  No

diacrônico,  a  circulação  dos  discursos  está  ligada  à  história  social  dos  discursos,  aos

desdobramentos dos discursos ao longo da história. 

A análise proposta por Verón (2004) é feita em discursos diversos, ou seja, em fragmentos

do tecido da semiose, nos quais o sistema produtivo deixou marcas. Seguindo a tradição peirceana

do estudo do sentido, Verón (2004) conclui que a semiose é ternária, social, infinita, histórica. Essa

natureza ternária do modelo da semiose pode ser percebida através do modo como se estabelece

uma  rede  interdiscursiva,  pois,  na  análise  de  um  conjunto  discursivo,  existem  três  conjuntos

discursivos que intervêm: o discurso que é objeto da análise, os discursos que fazem parte das

condições  de produção do discurso analisado e  os  discursos  que  vão configurar  o  processo de

reconhecimento  do  discurso  estudado.  Portanto,  essa  rede  significante  infinita  revela  que  todo

conjunto discursivo necessita da presença de outro(s) discurso(s) para sua produção; na outra ponta

da produção do sentido, os processos de reconhecimento de um conjunto discursivo gerarão outros

signos, outros discursos, e assim, a semiose prossegue seu curso, sem jamais cessar. 

No que diz respeito à problemática sociológica de sua teoria, Verón (2004) alerta para o fato

de que, às vezes, apesar dos esforços para delimitar a utilização de alguns conceitos a partir de um

marco teórico, não se deve esquecer que certos conceitos existem fora desse marco, no interior das

próprias práticas sociais, um caso contundente é a noção de “ideologia”. Verón indaga como seria

possível afastar-se desse uso social,  pré-científico, da noção de ideologia. O autor sugere que a

ruptura com o emprego espontâneo do termo seja feita através da diferença entre as noções de

“ideologia”  e  “ideológico”.  A alternativa  sugerida  por  Verón  (2004,  p.  55)  não  prescreve  o

abandono do termo “ideologia”, mas confere ao termo um emprego descritivo e não teórico: 
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[…] o termo “ideologia” designaria, assim, uma formação histórica, no sentido da
definição  do  dicionário:  “Sistema  de  ideias,  filosofia  do  mundo  e  da  vida”;
“conjunto de ideias, crenças e doutrinas próprias de uma época, de uma sociedade
ou de uma classe” [Le petit Robert]. Caracterização que, diga-se de passagem, não
é muito diferente daquela de Althusser: “… sistema de representações (imagens,
mitos, ideias ou conceitos segundo o caso) dotado de uma existência e de um papel
histórico dentro de uma dada sociedade [Pour Max, Paris, Maspero, 1965, p. 238]
(o que bem mostra que esse autor não conseguiu desligar-se do uso “ingênuo” do
conceito). Vê-se bem que não se trata de um conceito teórico; ele reúne as mais
diversas  coisas:  doutrinas,  ideias,  atitudes,  imagens,  conceitos…  Sua  função  é
justamente  pôr  ordem  na  percepção  dos  atores  sociais  em  relação  a  uma
diversidade de coisas que dizem respeito ao sentido.   

O  semiólogo  argentino  também  lembra  que,  em  uma  sociedade,  existem  ideologias,

atentando para a forma plural como a noção aparece no seio social. Para marcar a passagem para o

nível teórico, Verón (2004) propõe uma mudança no termo e adota o conceito de ideológico. Este

sim um conceito teórico, que não designa um conjunto mais ou menos identificável de coisas, mas

uma dimensão de análise do funcionamento social. O ideológico aparece sempre que um conjunto

significante é considerado em suas relações com os mecanismos de base do funcionamento social

enquanto condições de produção do sentido. 

“Ideológico” é, portanto, o nome que Verón atribui ao sistema de relações entre um discurso

e suas condições (sociais) de produção. A análise ideológica contempla o estudo dos traços que as

condições de produção de um discurso deixaram na superfície discursiva. Enquanto uma dimensão,

o  ideológico  está  por  toda  parte,  pode  manifestar-se  em  qualquer  nível  da  comunicação

(interpessoal,  institucional,  mídia  de  massa…)  e  pode  investir  qualquer  matéria  significante.

Contudo, o autor (2004) ressalva que afirmar que o ideológico está por toda parte não significa

dizer  que tudo é  ideológico.  De fato,  não existem discursos  que sejam construídos  sem algum

contexto econômico, social, político e institucional. Mas isso não pode nos levar a crer que tudo o

que pode ser encontrado nos discursos remete a esses níveis constitutivos da sociedade, por isso,

não existe apenas a leitura ideológica, há outras leituras de um discurso que são possíveis. 

A teoria  dos  discursos  sociais  permite  compreender  que  todo  processo  de  produção  de

sentido  está  inserido  no  social,  portanto,  apenas  na  discursividade  o  sentido  manifesta  suas

determinações sociais e os fenômenos sociais  revelam sua dimensão significante.  Como explica

Verón (1987, apud ZECHETTO, 2005, p. 188): “A história, a sociedade, a cultura, só se encontram

no que produz sentido no contexto dos intercâmbios, das interações diversas, das instituições, das

relações sociais, em outras palavras, nos discursos.”
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4. ANALISANDO A CONSTRUÇÃO DISCURSIVA EM PIRATAS DO TIETÊ: MUDANÇAS 

NO DITO E NOS MODOS DE DIZER

Neste capítulo será descrita a construção do corpus da pesquisa e apresentados os principais

pontos encontrados na análise a partir das leituras feitas nas tiras em quadrinhos que constituem

nosso objeto de estudo. Verón (2004) explica que o analista dos discursos pode fazer leituras destes,

ou seja, pela natureza de sua atividade o analista dos discursos é sempre colocado em posição de

reconhecimento, o que faz com que o discurso analisado ou o “discurso-objeto” seja uma condição

de produção do discurso que será construído pelo analista. 

Outro aspecto destacado por Verón (2004) é a não coincidência entre a posição do analista e

a  do  consumidor  do  texto,  são  leituras  distintas,  sobretudo  porque  o  analista  faz  uma  leitura

orientada  pela  metodologia  escolhida  e  pelos  instrumentos  que  serão  aplicados  às  superfícies

discursivas  estudadas.  O  autor (2004)  também  observa  que  por  ser  um  texto  um  lugar  de

convergência  de  múltiplos  sistemas  de  determinações  ele  sempre  admitirá  uma  pluralidade  de

leituras. “De um texto pode-se fazer uma leitura ideológica, psicológica, psicanalítica, linguística,

documentária dos conteúdos manifestos […] Tudo depende da teoria que o analista utiliza para

enquadrar suas operações de manipulação da superfície textual em questão.” (VERÓN, 2004, p. 71)

O corpus analisado é constituído por 178 tiras selecionadas através do método da “semana

construída” elaborado pelo pesquisador francês Jacques Kayser (APÊNDICE A). Tal método tem o

objetivo de construir  uma semana dentro de um determinado período de uma publicação a ser

analisada (KAYSER, 1953). A seleção feita contemplou 25 anos de publicação da série de tiras

Piratas do Tietê. Foi sorteada uma semana de cada ano, através de sorteio de mês e dia, no período

compreendido entre os anos de 1991 e 2015. Para realizar o sorteio foi utilizado um site de sorteio

online44. 

A escolha de contemplar 25 anos de publicação foi feita a fim de construir uma amostra que

viabilize a realização de uma análise comparativa da produção da Laerte para a série mencionada

anteriormente. A comparação será feita entre duas fases da série: a fase do meio  (décadas de 1990 e

2000) e  a  fase experimental  (2005 – atual).  Essa divisão em duas  fases  foi  feita  com base  na

pesquisa de Ramos (2016) e numa classificação do trabalho da cartunista Laerte Coutinho feita pelo

jornal Folha de S. Paulo (ANEXO C), a partir das tiras da fase do meio e da fase experimental, que

compõem o corpus, identificamos e sistematizamos os aspectos que caracterizam a série Piratas do

Tietê na fase anterior às mudanças no modo de produção de Laerte e na fase posterior.

44 https://sorteador.com.br/
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Para a análise, trabalhamos com a noção de posicionamento discursivo, buscamos identificar

os principais aspectos da construção discursiva nas fases do meio e experimental. A partir dessa

comparação entre as duas fases, serão descritas as mudanças encontradas nas tiras a partir da análise

feita  articulando-se  semiótica  narrativa,  conceitos  de  análise  do  discurso  e  alguns  parâmetros

visuais selecionados para investigação dos recursos de expressividade próprios das HQs. A partir da

hipótese defendida por Ramos (2016) de que a fase atual da série Piratas do Tietê teria originado o

surgimento de um gênero de tiras ao qual ele denominou “tiras livres”, foi feita uma divisão do

corpus em dois grupos: fase do meio ou segunda fase, que compreende as tiras publicadas entre

1991 e 2004, e a fase atual, composta por tiras publicadas entre 2005 e 2015. 

A organização da análise das tiras segue a noção de desvio. De acordo com Verón (2004), tal

noção designa o princípio de estruturação interna de um corpus de textos e é indissociável de uma

característica básica da análise do discurso, a comparação entre tipos de textos. Esse autor observa

que um corpus é constituído por grupos de textos, cada um desses grupos deve ser homogêneo do

ponto  de vista  das  condições  extratextuais,  ou seja,  os  textos  que compõem cada grupo foram

escolhidos devido a essa homogeneidade postulada, no caso do objeto de estudo dessa pesquisa

trata-se de dois grupos de textos: tiras publicadas de 1991 a 2004, que vamos chamar de grupo um45,

constituído por 97 tiras, e de 2005 a 2015, que compõem o grupo dois, formado por 81 tiras em

quadrinhos.  As  tiras  de  ambos  os  grupos  foram produzidas  por  uma autora,  para  uma série  e

publicadas no mesmo espaço (sessão Quadrinhos), do mesmo suporte de imprensa (jornal Folha de

S. Paulo). 

Os  textos  pertencentes  a  cada  grupo  devem apresentar  um desvio  zero  em relação  aos

parâmetros de análise escolhidos e entre os grupos deve manifestar-se um desvio sistemático, que

torna perceptíveis as marcas de suas condições de produção ou de reconhecimento (VERÓN, 2004).

No  corpus  construído,  não  há  comparação  entre  suportes  diferentes,  nem entre  séries  de  tiras

distintas, a comparação foi feita entre duas fases de um mesmo produto midiático, por isso, o que

foi  considerado como desvio zero foram as principais características das tiras do grupo um, as

alterações que foram encontradas, no grupo dois, nessas características, foram consideradas como

traços de um desvio sistemático. 

[…] os traços de suas condições diferenciais de produção ou de reconhecimento. É
o que toda pesquisa sobre um corpus deve verificar. Toda análise dos discursos é,
em última instância, uma análise de diferenças, de desvios interdiscursivos (sendo
a identidade definida como o grau zero do desvio). É a identificação dos desvios

45 As denominações “grupo um” e “grupo dois” foram escolhidas para simplificar as menções feitas aos 
grupos de textos analisados. 
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que torna visíveis os traços das condições (de produção ou de reconhecimento) nos
textos […] (VERÓN, 2004, p. 69)

4.1  MUDANÇAS  NO  EMPREGO  DOS  RECURSOS  DE  EXPRESSIVIDADE  DAS  HQS:

MENOS PALAVRAS, MAIS EXPRESSÃO ATRAVÉS DO DESENHO

A análise seguiu três direções: num primeiro momento observamos possíveis alterações nos

elementos da linguagem dos quadrinhos. Numa segunda etapa, buscamos sistematizar as categorias

fundamentais e as categorias de expressão e observar os percursos das narrativas da série. Por fim,

articulamos as duas primeiras etapas com conceitos de análise do discurso de autores da semiologia

francesa, como Verón e Maingueneau. Também agregamos algumas contribuições de Butler para

observar o aprofundamento das questões de gênero nas tiras.

A primeira etapa foi feita com o intuito de observar se ocorreram mudanças no nível da

linguagem das HQs, se a pressuposta mudança instaurada no gênero da tira cômica se manifestou

também nos aspectos  inerentes  ao formato das  tiras  em quadrinhos.  A partir  da observação de

alguns  recursos  de  expressividade  da  linguagem  dos  quadrinhos  foi  construída  uma  tabela

(APÊNDICE  B)  com  sete  itens:  quantidade  de  palavras  (lexemas),  quantidade  de  vinhetas,

quantidade de requadros,  personagem, uso de balões,  legenda e  onomatopeias.  A frequência de

utilização desses recursos indicou algumas variações no modo de produção da série e o período em

que as mudanças ocorreram coincide com a divisão do corpus desta pesquisa, as alterações no uso

dos itens supracitados são mais perceptíveis a partir do ano de 2005. 

Nas tiras observadas, a menor quantidade de palavras registrada foi de zero palavras e o

máximo de vocábulos encontrados numa tira foram 57. Sobre o uso dos balões, foi constatado que a

presença deles numa tira variou entre nenhum balão e o máximo de dez balões e o tipo de balão que

predomina no corpus é o balão de fala, encontrado em 131 tiras. Entre as tiras do grupo um foram

encontradas apenas nove que não tinham balões e, dessas nove, apenas duas também não tinham

legendas,  ou  seja,  apenas  duas  tiras  do  grupo  um  tinham  somente  imagens.  No  grupo  dois,

observamos que o número de tiras sem balões triplicou, registramos 36 tiras sem balões, dentre

essas, treze também não tinham legendas, portanto tinham apenas imagens. 

Houve também uma redução do emprego de onomatopeias, este foi um recurso que poucas

vezes apareceu nas tiras que compõem o corpus, entre as 178 tiras analisadas, foram encontradas

somente 23 onomatopeias, 22 destas estão no grupo um e somente uma no grupo dois. Como a

onomatopeia é um recurso gráfico utilizado com o intuito de reproduzir visualmente o som nas

HQs, e a maioria das 22 encontradas no grupo um reproduzem sons que provêm de ações (gritos,
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tiros, quedas, dentre outros), o emprego de apenas uma onomatopeia nas tiras do grupo dois foi

considerado um indício de que há menos ação nas narrativas das tiras desse grupo. 

Para  observar  o  uso  dos  balões,  levamos  em consideração as  funções  que  esse  recurso

desempenha, segundo Ramos (2012) uma das funções do balão é a de representar as falas, porém,

existem diferentes definições para o termo balão, entre algumas definições mencionadas por esse

autor, estão a de Eisner (1989) que define o balão como o recipiente do texto-diálogo proferido pelo

emissor; na visão de Acevedo (1990 apud RAMOS, 2012) o balão é uma convenção da história em

quadrinhos que serve para integrar à vinheta o discurso ou o pensamento dos personagens; Cagnin

(1975  apud  RAMOS,  2012)  defende  que  o  balão  é  o  elemento  que  indica  o  diálogo  entre  as

personagens e introduz o discurso direto na sequência narrativa; Eco (1993 apud RAMOS, 2012)

faz  uma distinção entre  duas  funções  do balão:  na fala,  representa  o discurso expresso,  se  for

imaginado, revela o discurso pensado. 

Ramos (2012) propõe uma definição mais abrangente de balão, este recurso gráfico seria

uma forma de  representação da  fala  ou  do  pensamento,  geralmente  indicado  por  um signo de

contorno (linha que delimita o balão), que tem a finalidade de recriar uma situação de interação

conversacional, um solilóquio46 ou um monólogo. Essas definições a respeito do recurso do balão

nos levou a perceber que a expressiva quantidade de tiras sem balões no grupo dois indica uma

redução dos discursos dos personagens nas tiras. Essa redução pode estar associada ao abandono

dos  personagens  regulares  que  Ramos (2010;  2016)  sinalizou  e  que  descreve  como  uma  das

características das tiras livres. 

Os personagens regulares aparecem em 60 tiras do grupo um. Como personagens regulares

consideramos os personagens mais conhecidos (são os que apareceram com mais frequência) da tira

Piratas do Tietê são eles: os próprios Piratas, Hugo Baracchini, Gato e Gata, Overman, Deus e

Homem-Catraca. Além destes, o personagem do Síndico, que fez parte do primeiro núcleo de tiras

criado por Laerte  na década de 1980,  aparece em quatro tiras;  os personagens de Adão e Eva

apareceram em duas  tiras;  o  personagem de  um macaco  apareceu  duas  vezes  também;  Laerte

apareceu em uma tira. O Leão, primeiro personagem criado pela cartunista a ser publicado numa

revista (a Sibila), na  década de 1970, é assassinado por um homem em tira publicada em 18 de

outubro de 2002. No grupo dois, apenas o Gato e a Gata aparecem em uma tira; a autora, Laerte, é

personagem de quatro tiras; nas outras 76 tiras desse grupo não aparecem personagens regulares. 

Em relação à utilização de vinhetas e requadros (linha de contorno da vinheta ou quadrinho)

a  maioria  das  tiras  analisadas  apresenta  mais  de  uma  vinheta  e  mais  de  um  requadro,  com

46 Situação na qual o personagem fala em voz alta, tendo a si mesmo como interlocutor. Ramos (2012) 
observa que o monólogo é representado com balões de pensamento, o solilóquio com balão de fala. 
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predomínio da utilização  de 4 vinhetas e 4 requadros, estrutura que se repete em 49 tiras, 19 do

grupo  um  e  30  do  grupo  dois,  o  que  indica  que  Laerte  manteve  as  narrativas  com  imagens

sequenciadas na maioria das tiras. O máximo de vinhetas utilizadas apareceu numa tira do grupo 2

que foi feita com 26 vinhetas, uma tira bem distinta das tiras publicadas em jornal, o que aponta

para o caráter experimental da linguagem dos quadrinhos destacados por Ramos (2010; 2016) nas

tiras livres.

 

Figura 7 – Tira do grupo dois com 26 vinhetas, publicada em 28.06.2005.

Autora: Laerte

A vinheta é a unidade de informação das HQs, é o espaço no qual os autores apresentam

cenário, personagens, fragmentam o tempo. Para Eisner (2001) trata-se de um quadro que contém

uma determinada cena, mas como observa Ramos (2012) é mais do que isso, a vinheta, também

denominada quadrinho, tem um alto grau informativo, isso porque reúne uma série de elementos da

cena narrativa, que pode ser constituída por diferentes signos (palavras, imagens, onomatopeias,

balões…). 

O quadrinho, na maioria dos casos, contém um fragmento da ação. Na maior parte
das vezes, a comparação com outra vinheta permite a condução da narrativa. É por
isso que, para Acevedo (1990), trata-se da representação de um espaço e de um
tempo da ação narrada. (RAMOS, 2012, p. 90)

No grupo um, oito tiras eram compostas por apenas uma vinheta, o número cresce para 18

no grupo dois, o que desperta a atenção porque narrar histórias com imagens em sequência é uma

das características mais básicas das HQs, de modo que, dependendo da maneira como foi elaborada,

essa vinheta pode não conter uma narrativa e parecer mais uma ilustração do que uma tira em

quadrinhos. 
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Como já foi mencionado neste trabalho, para McCloud (2005) “não existe sequência de

um”, quadrinho ou vinheta única podem ser classificados como arte em quadrinhos porque utilizam

vocabulário visual que provém dos quadrinhos. McCloud (2005) denomina esses quadros únicos de

“cartuns” e reconhece que há uma grande relação entre eles e as HQs, mas esse autor argumenta que

são coisas distintas, para ele o cartum é um estilo (abordamos isso mais detalhadamente no capítulo

dois) e as HQs são um meio de comunicação que emprega essa abordagem. 

Mas como não associar cartuns e quadrinhos se houver uma vinheta em volta das imagens?

E se for publicado na sessão de quadrinhos? E se for assinado por um(a) conhecido(a) quadrinista?

Se houver mais de uma vinheta diremos que hoje o quadrinista publicou uma tirinha em quadrinhos

e quando houver apenas uma diremos que não é tira em quadrinhos, é cartum? O próprio McCloud

(2005) reconhece que o quadro/vinheta única é associado aos quadrinhos quando há justaposição de

palavras  e  figuras  e  que,  do  seu  ponto  de  vista,  considerar  cartuns  como  quadrinhos  é  muito

restritivo.

Como foi explanado no capítulo dois, este trabalho considera cartuns como sinônimo de

tiras em quadrinhos, de acordo com Teixeira (2005, p. 102) o cartum é definido por:

[…] um traço de reflexão e de humor que problematiza sujeitos e situações reais,
através  de  personagens  e  tema  fictícios.  O  cartum  tem  objetivos  definidos,
políticos, existenciais, comportamentais, produzindo “verdades” através de tipos e
situações imaginárias. Ele é o mais complexo dos três gêneros gráficos de humor
que  abordam a  realidade  para  interpretá-la,  uma  vez  que  constrói  personagens
inverossímeis, a partir de enredos que expressam um mundo sem sujeito e sem real.

O que mereceu especial atenção em relação à utilização de uma única vinheta foi observar como a

narratividade foi construída nessas tiras, pois a ausência de mudança de estado seria um indício de

que não se trata de uma tira em quadrinhos e sim de uma ilustração. Pietroforte (2015) explica que

são transformações  de  estado que  sustentam a  narrativa  e  que  uma narrativa  mínima pode ser

definida entre dois estados. Como estabelecer então diferenças entre quadrinhos e ilustração?

Segundo Barbieri (2017), as semelhanças entre quadrinhos e ilustração se encontram num

nível tão básico que nem sempre é fácil distinguir uma vinheta – separada do contexto e sem o

balão – de uma ilustração. Se apresentados em sua forma completa, não há dificuldade para fazer

essa  distinção,  a  forma  dos  quadrinhos  em sequência  de  vinhetas  os  diferencia  claramente  da

ilustração. Mas eis a pergunta que nos interessa: como encontrar as diferenças em imagens únicas?

O  primeiro  argumento  apresentado  por  Barbieri  (2017)  é  o  que  defende  que  a  imagem  dos

quadrinhos conta e a imagem das ilustrações comenta. Para esse autor, a ilustração geralmente é
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ilustração de algo, sua função é proporcional a um comentário externo que adiciona algo ao relato

de partida. 

Já  nos  quadrinhos,  Barbieri  (2017)  nota  que  cada  vinheta  tem uma função  diretamente

narrativa, ainda que na ausência de diálogos e de legendas47, ou seja, na ausência de palavras. O

autor caracteriza a imagem dos quadrinhos enquanto uma imagem de ação, pois, a vinheta conta um

momento da ação,  é parte  integrante da história.  Por  outro lado,  a  imagem ilustrativa não tem

necessidade  de ação,  ainda  que  essa  possibilidade  exista.  Para  esse  autor,  ilustrações  são mais

descritivas que narrativas, a ilustração comenta o relato fazendo o leitor ver aquilo que não está

escrito no relato verbal, enriquecendo-o. Já a vinheta dos quadrinhos é o relato em si. 

Barbieri  (2017)  aponta  também  diferenças  no  enquadramento  da  imagem,  a  ilustração

privilegia normalmente as vistas mais gerais, mais ricas e informativas, enquanto os quadrinhos

privilegiam o que lhes convém para a narrativa. Enquanto a concisão é necessária nos quadrinhos, a

ilustração emprega mais a abundância de signos e remissões estilísticas. Entretanto, o autor ressalta

que, durante um longo tempo, a imagem dos quadrinhos foi muito similar à da ilustração, um dos

exemplos  mais  conhecidos  é  o  Little  Nemo  in  Slumberland  (Figura  8),  de  Winsor  McCay,

publicadas entre 1905 e 1911. Mas já nos anos 1930, as duas linguagens seguiam caminhos muito

diferentes.  Contudo,  isso  não  impediu  que  autores  dos  quadrinhos  recuperassem  formas

características da ilustração com fins expressivos. 

Figura 8 – Vinheta da história The walking bed 48 . Publicada em 1908.

Autor: Winsor McCay

47 Também denominadas recordatório, texto em off ou texto narrativo. 
48 A cama que anda. (tradução nossa)
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Dentre as oito tiras do grupo um que eram constituídas por apenas uma vinheta, em todas foi

possível encontrar elementos que sugerissem ação ou recursos próprios das HQs, tais como balões

de  fala  ou  legendas.  Apesar  de  ter  somente  uma vinheta,  cinco  tiras  eram formadas  por  duas

imagens, o que sugeria uma ação ou movimento, como pode ser visto na Figura 9. As outras três

tiras desse grupo que contavam com uma vinheta e apresentavam somente uma imagem também

não poderiam ser descritas como ilustrações, pois continham elementos como legendas, uma delas

possuía título e numeração porque fazia parte de uma série intitulada  10 tiras que abalaram o

mundo.

Figura 9 - Duas imagens numa mesma vinheta, piratas observam o caminhar de uma mulher que eles
coagiram a despir as roupas. Além da sugestão de movimento, a fala da personagem contribui para afirmar

que se trata de uma tira em quadrinhos e não de uma ilustração. Tira publicada em 15.08.1991. 

Autora: Laerte

Entre as 18 tiras do grupo dois que eram constituídas por apenas uma vinheta, somente uma

se destacou por sua proximidade com uma ilustração, a tira não tinha nenhuma palavra, apenas o

desenho de um homem puxando um carrinho, com algo que lembra uma corda, em direção ao alto

de uma superfície enladeirada – Figura 10. Para Magalhães e Pessoa (2017, p. 5), a imagem abaixo

consiste num espaço de discurso estético livre e não se enquadraria na concepção que esses autores

têm do que é uma tira em quadrinhos: 

Acreditamos que a linguagem das tiras possui uma estrutura consolidada no caráter
humorístico, com narrativa breve e concisa, causando um efeito de estupefação ao
propor o contraditório.  Constitui-se  em uma introdução ou apresentação de um
problema ou questão, seguida por um diálogo intermediário e preparatório para a
conclusão; esta gera a surpresa ou o paradoxo pela quebra da expectativa no leitor. 
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Figura 10 – Tira com vinheta única e sem palavras apresenta similaridade com ilustração. Publicada em
10.10.2005.

Autora: Laerte

Por outro lado, Ramos (2016) ao caracterizar as mudanças percebidas nas tiras da Laerte,

observou que algumas tiras poderiam ser consideradas o que Eco denominou obra aberta, quando o

autor atribui ao leitor a tarefa de eleger uma interpretação dentre as que estão inscritas no horizonte

de sentidos do produto cultural observado. A Figura 10 é um exemplo de uma das tiras em que a

Laerte conduz o leitor a uma interpretação aberta e o faz sobretudo explorando mais a imagem,

abrindo mão do recurso da palavra e de uma construção de sentido que não é calcada no cunho

humorístico. 

Em nossa visão, não deixa de ser uma tira em quadrinhos, pois utiliza os recursos da vinheta

e do requadro e oferece ao leitor a possibilidade de construir narrativas a partir do desenho. Além

disso, como observa Verón (2004), quando analisamos um corpus devemos considerar elementos

extradiscursivos  que  constituem as  condições  tanto  da  produção  quanto  do  reconhecimento,  o

espaço  em  que  a  tira  é  publicada  e  a  assinatura  de  seu  autor  ou  autora  são  informações

extradiscursivas que corroboram a leitura de que há naquele espaço reservado para a publicação,

uma tira em quadrinhos. 

Se a tira observada se distanciar do que se espera de uma tira publicada num jornal (já foi

discutido no capítulo dois que o senso comum tende a ver toda tira como uma tira cômica, ou seja,

uma  piada  contada  com  os  recursos  das  HQs),  tendemos  a  pensar  que  o  cartunista  está

experimentando os elementos da tira de outras maneiras, sobretudo se acompanhamos seu trabalho

e percebemos que suas criações tendem a variar e não ficam restritas ao formato da tira cômica. 

Um exemplo disso é que entre as 18 tiras do grupo dois, formadas por uma única vinheta, a

maioria apresentava uma narrativa ou possibilidades de narrativas através das imagens. Legendas e

balões de fala ou pensamento também foram empregados nas tiras. Outro aspecto que se destacou é

que o humor estava presente em apenas sete tiras da fase experimental, um indicador de que a

autora reduziu muito a presença do humor na série, tanto que, entre essas tiras, cinco não eram
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inéditas, pois, já haviam sido publicadas no caderno de classificados da Folha, essas tiras tinham a

expressão “século 20” próximo à assinatura da autora. 

Figura 11: Tira cômica encontrada no grupo dois, republicada em 10.07.2007.

Autora: Laerte

Em relação à Figura 10 e outras tiras construídas somente com imagens, Eisner (2001) nos

fornece uma pista  para  compreender  sua produção e  suas  leituras,  para  esse autor,  contar  uma

história apenas por meio de imagens é uma tentativa de explorar a imagem a serviço da expressão e

da narrativa. A ausência de diálogos para reforçar a ação mostrada demonstra a viabilidade de criar

imagens extraídas  da experiência  comum. Embora  aparentemente  representem uma forma mais

primitiva de narrativa gráfica, as imagens sem palavras, na verdade, exigem mais atenção por parte

do leitor,  pois  a  experiência  comum e  um histórico  de  observação são  necessários  para  ler  os

sentimentos que o autor expressou sem o auxílio das palavras.

Eisner  (2001) também nos ajuda  a  refletir  sobre a  representação do tempo nas  tiras.  O

quadrinista  afirma que o fenômeno da duração e da sua vivência – o tempo – é  um elemento

estrutural  nas  HQs.  O  ato  de  enquadrar  a  ação  não  só  delimita  seu  perímetro,  mas  também

estabelece a posição do leitor em relação à cena e indica a duração do evento. Colocar as ações em

vinhetas é separar as cenas como uma pontuação. Uma vez disposta na sequência deliberada pelo

autor, a vinheta torna-se o suporte através do qual o leitor constrói a ilusão de tempo. Eisner (2001)

chama de  timing o uso dos elementos do tempo (principalmente vinhetas e balões) para construir

uma mensagem ou uma emoção específica. 
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Figura 12 - Diferença entre tempo e timing.

Fonte: Eisner (2001, p. 25)

Segundo o autor supracitado, o recurso essencial para a transmissão do timing é a vinheta ou

quadrinho. “As linhas desenhadas em torno da representação de uma cena, que atuam como um

dispositivo de contenção da ação ou de um segmento de ação, têm entre as suas funções a tarefa de

separar ou decompor o enunciado total.” (EISNER, 2001, p. 28). Balões constituem outro recurso

de contenção usado para mostrar a representação da fala ou do pensamento e do som, também são

utilizados para construir a ideia de tempo numa HQ. A representação de fenômenos naturais, de

movimento ou de ocorrências transitórias dispostas dentro do limite dessas linhas e representados

por signos reconhecíveis, tornam-se parte do vocabulário utilizado para expressar a passagem de

tempo. 

O timing pode ser percebido nas tiras que constituem o corpus através de vinhetas que ao

sequenciar mais lentamente momentos distintos de uma mesma imagem, geram um ambiente mais

dramático (Figura 13).  A quantidade de vinhetas utilizadas e de balões também apareceram como

indicativos de uma ênfase maior nas ações e falas dos personagens. Algumas expressões faciais dos

personagens também criam esse clima emocional mais tenso. Já a representação do tempo ocorre

por meio da progressão das cenas e, em alguns casos, fenômenos da natureza49 indicam a passagem

do tempo. 

49 Exemplo: tira publicada em 03.03.1996. 
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Figura 13 – Timing é construído através de sequência mais lenta. Tira publicada em 23.03.2005.

Autora: Laerte

Um  dos  parâmetros  visuais  (APÊNDICE  C)  adotados  é  o  diagrama  de  manifestações

icônicas proposto por McCloud (2005), esse diagrama composto pelos vértices da realidade, da

linguagem e  do plano das  figuras  representa  o vocabulário pictórico completo dos  quadrinhos.

McCloud (2005) observa que quando um artista opta por desenhar num lado do diagrama ou no

outro, ele pode revelar algo sobre seus valores e influências artísticas. 

No plano das figuras, por exemplo, linhas, formas e cores podem ser elas mesmas, já na base

do diagrama, em direção ao vértice da linguagem, está a abstração icônica, onde segundo o autor,

está  localizada  a  maioria  dos  quadrinhos,  perto  dessa  área,  quase  todas  as  formas  têm  um

significado, uma linha curva pode representar um nariz e dois pontos alinhados dois olhos. 

Os artistas que desenvolvem trabalhos mais próximos ao vértice da realidade já estariam

mais propensos a serem atraídos pelo senso de beleza da natureza. Já os que desenham mais perto

do vértice da linguagem – os trabalhos que simplificam mais as formas representadas – escolhem

priorizar  a  comunicação  das  ideias  nos  quadrinhos.  McCloud  (2005)  ressalta  que  pode  haver

variação nos desenhos, caso de artistas que mesclam personagens icônicos e cenários realistas, por

exemplo. 

Observamos os desenhos da Laerte nas tiras do corpus dessa pesquisa tendo como parâmetro

os três vértices propostos por McCloud (2005) e percebemos que a maioria das tiras analisadas

tinham um traço cartunizado, os desenhos eram compostos por formas simplificadas. Das 178 tiras,

158 eram cartuns,  destas  97 pertenciam ao grupo um,  ou  seja,  todas  as  tiras  desse  grupo não

buscavam representar imagens com fidelidade ao real, mas sim comunicar ideias a partir de formas

mais simples. 

A constatação  anterior  ganha  mais  sentido  se  lembrarmos  de  uma  informação  que  foi

mencionada no capítulo dois: a Laerte faz parte do grupo de cartunistas que ganharam destaque na

década de 1980 com quadrinhos que tinham a influência dos quadrinistas underground dos Estados

Unidos e uma das características de tais produções é utilizar estilos cartunizados para abordar temas
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adultos. O que também é observado por Teixeira (2005) em relação a essa proximidade entre tiras

para adultos e quadrinhos infantis é que o traço mais simples aparentemente conduz o leitor a um

universo lúdico,  mas semeia em suas ideias questionamentos sobre a vida em sociedade,  sobre

comportamento, dentre outros temas. 

No grupo dois, as formas simplificadas também prevaleceram, 61 tiras tinham desenhos

cartunizados, mas houve uma variação em relação ao grupo um e foram encontradas 20 com traços

mais próximos do vértice da realidade.  Essas 20 tiras tinham um aspecto experimental,  pois se

distanciavam mais  das  tiras  cartunizadas,  treze  delas  não exploravam o humor  como elemento

central e quatro delas também não tinham palavras, o que permite que as possibilidades expressivas

do desenho sejam mais exploradas.

Observando  as  transições  quadro  a  quadro  (Gráfico  1)  encontramos  as  seguintes

informações: das 178 tiras quem fazem parte do corpus 53 tinham transições ação-para-ação, destas,

37 pertenciam ao grupo um e 16 ao grupo dois. Essas transições são aquelas que “[…] apresentam

um único tema em progressão distinta de ação-para-ação.” (McCLOUD, 2005, p. 70). As transições

de  momento-para-momento  que  descrevem  uma  cena  com  mais  detalhes,  portanto,  com  mais

vinhetas, e que exigem pouca conclusão por parte do leitor, foram utilizadas na construção de 49

tiras, 24 faziam parte do grupo um e 25 do grupo dois. 

No corpus também foram identificadas 40 transições do tipo tema-para-tema, 26 no grupo

um e 14 no grupo dois, as transições tema-para-tema mostram cenas distintas que pertencem a uma

mesma ideia. É um tipo que exige bastante envolvimento do leitor para atribuir sentido às vinhetas

articuladas por essa transição. Já a transição aspecto-para-aspecto cria na tira o que McCloud (2005)

chama de “olho migratório”, pois é um tipo de transição que não prioriza a passagem do tempo nos

quadrinhos, mas permite que o olhar do leitor divague por distintos aspectos de um lugar, ideia ou

atmosfera. Entre as tiras do corpus, apenas oito apresentaram essa transição, duas no grupo um e

seis no grupo dois. 

Por fim, foram encontradas duas tiras, no grupo dois, com a transição do tipo non-sequitur50,

que, de acordo com McCloud (2005), consiste numa transição que não oferece sequência lógica

entre os quadros. Entretanto, o autor afirma que não acredita que possa existir uma sequência de

quadros sem nenhuma conexão entre si, por mais que uma imagem possa ser diferente de outra,

para McCloud (2005, p. 73), “[…] sempre há um tipo de alquimia no espaço entre os quadros, que

pode nos ajudar a descobrir um sentido até na combinação mais dissonante.” 

50 Non-sequitur é uma expressão latina que significa “não se segue”, faz referência a uma conclusão ou
declaração que não decorre das premissas. 
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GRÁFICO 1 – Emprego das transições quadro a quadro 

Quantidade de tiras de acordo com o tipo de transição

Grupo 1 (1991-2004):

Grupo 2 (2005-2015):

Na Figura 14, a sequência entre as vinhetas não dá ao leitor uma ordem que possa guiar sua

leitura, a ordem dos quadros poderia, inclusive, ser alterada nesse caso, porque a disposição das

vinhetas não é o mais importante. É possível interpretar a tira abaixo associando seus quadros com

situações conhecidas pelo leitor. Interpretamos essa tira a partir da categoria semântica limpeza vs
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sujeira, realizada através do percurso sujeira  → não sujeira  → limpeza. A ideia de sujeira seria a

representação dos muitos problemas sociais do Brasil e a ideia de limpeza representaria as tentativas

de conter esses problemas com violência, ou seja, de conseguir uma suposta ordem social através da

intervenção de forças militares. 

Figura 14 – Tira com sequência do tipo non-sequitur . Publicada em 09.03.2006.

Autora: Laerte

As transições aspecto-para-aspecto e  non-sequitur não são utilizadas com frequência nos

quadrinhos  ocidentais,  o  primeiro  tipo  aparece  muito  nos  quadrinhos  orientais.  Geralmente

empregada para criar um clima ou sentido de lugar, a transição aspecto-para-aspecto não constitui

um elo entre momentos distintos, ela atua no sentido de fazer o leitor compor um único momento a

partir de fragmentos dispersos. O tamanho das publicações de quadrinhos japoneses pode ser um

dos fatores responsáveis pela grande presença da transição aspecto-para-aspecto, já que eles são

publicados como livros de antologia, logo, não há muita cobrança para que um capítulo mostre

muitos eventos (McCLOUD, 2005). 

Entretanto, para McCloud (2005), há uma diferença fundamental que contribui para explicar

a alta incidência da transição aspecto-para-aspecto no oriente e sua tímida utilização no ocidente:

enquanto a arte e a literatura ocidental fazem parte de uma cultura muito orientada pelo objetivo e,

por isso,  buscam não divagar muito,  existe no oriente uma tradição de obras de arte cíclicas e

labirínticas. Segundo o autor, principalmente os quadrinhos japoneses, parecem ter herdado uma

tradição artística que valoriza mais o “estar lá” do que o “chegar lá”. 

McCloud (2005) também observa que esse tipo de categorização de transições quadro a

quadro é uma ciência inexata, tanto que no corpus da pesquisa, encontramos tiras que apresentavam

dois tipos de transição, nesses casos, categorizamos a partir da transição que predominava na tira.

Entretanto, através dessas categorias, foi possível constatar que apareceram com mais frequência,

na amostragem analisada, as transições ação-para-ação, momento-para-momento e tema-para-tema.
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Segundo o autor, as transições ação-para-ação e tema-para-tema são as mais utilizadas por autores

de quadrinhos no ocidente e essa predominância é justificada porque são dois tipos de transição que

demonstram os eventos acontecendo nos quadrinhos de forma eficiente.

Já a transição momento-para-momento exige mais quadros para mostrar as imagens que

compõem a narrativa, não predominam nos quadrinhos ocidentais, mas faz sentido que apareça com

tanta frequência nas tiras da série, uma vez que no breve espaço de publicação de uma tira em

quadrinhos num jornal não costumam aparecer muitas vinhetas. As tiras que compõem o corpus

geralmente  têm  três  ou  quatro  vinhetas,  além  disso,  as  histórias  contadas  nas  tiras  também

costumam ser breves é uma característica sobretudo do gênero das tiras cômicas e mais presente nas

tiras do grupo um. 

Sobre o emprego das cores nas tiras da série, é preciso fazer uma observação inicial, a cor só

foi observada nas tiras da fase experimental porque o corpus foi construído a partir do acervo digital

da Folha de S. Paulo e as edições referentes às tiras do grupo um estavam em preto e branco no

acervo. De fato, algumas edições da página de Quadrinhos do caderno Ilustrada foram publicadas

em preto e branco. Somente a partir do ano de 2003, todas as edições do acervo digital foram

disponibilizadas em cores.

Do ano de 2004 em diante, percebemos a utilização de determinada variação de cores nas

tiras  com predomínio  de tons  de  azul  e  verde  pouco saturados,  essas  cores  eram utilizadas  na

maioria das vezes de forma mais suave, quase não aparecem cores planas nas tiras do corpus. Essas

cores pouco saturadas eram usadas nas formas desenhadas que aparecem, mas chamou a atenção

sua utilização no fundo das vinhetas, como um plano de fundo das cenas. A presença expressiva

dessas cores suavizadas, principalmente quando utilizadas quase como uma marca d’água, como um

plano de fundo suave, criou um ambiente onírico nas tiras do grupo dois. 

O letreiramento apareceu em sua forma comum, ou seja, foi empregado como um elemento

mecânico  da  tipografia na  maioria  das  tiras  observadas,  145  tiras  foram  elaboradas  com  o

letreiramento comum da série, 92 destas faziam parte do grupo um e 53 do grupo dois. A tira abaixo

(Figura 15) representa um dos poucos casos em que as letras foram trabalhadas em função do

sentido expresso na história, nesse exemplo, a tipografia expressa a ideia de um passado distante,

tanto que, quando os personagens voltam ao presente, o letreiramento volta a ser o comum. 

Outro aspecto percebido é que na maioria das vezes em que o letreiramento foi trabalhado a

fim de criar um clima emocional na tira. Isso foi feito nas legendas, no título (quando a tira tinha

um título) ou nos títulos de séries de tiras. 



108

Figura 15 – Letreiramento cria referência a um tempo passado. Tira publicada em 30.10.2009.

Autora: Laerte

Figura 16 – Letreiramento elaborado para título de série de tiras. Publicada em 24.01.2009.

Autora: Laerte

4.2  CATEGORIAS  SEMÂNTICAS  E  PERCURSO  NARRATIVO  –  NOVAS  TEMÁTICAS,

NOVAS ABORDAGENS  

Na análise das tiras, trabalhamos com três aspectos da semiótica greimasiana: a categoria

semântica fundamental (s1 vs s2) (Gráfico 2), a orientação do percurso (deriva da narrativa) e a

categoria  de  expressão  (APÊNDICE D).  Ao todo  foram identificadas 46  categorias  semânticas

fundamentais, dentre essas, 30 pertenciam ao grupo um. A categoria que predominou nesse grupo

foi realidade vs imaginário. 

No primeiro percurso imaginário → não imaginário → realidade as narrativas demonstram

uma expectativa positiva por parte dos personagens que acaba não se concretizando diante de uma

realidade indesejada. É o caso da Gata que liga para o trabalho do Gato esperando receber a atenção

dele e é rapidamente dispensada51 e é também o caso de uma mulher que caminha nua diante dos

piratas, enquanto declara que preferia quando eles a despiam com os olhos, ou seja, quando os

51 Tira publicada em 18.08.1995.
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homens apenas imaginavam seu corpo, entretanto, a truculência dos piratas não se satisfaz apenas

com o imaginário e eles obrigam-na a despir as roupas (Figura 9). 

Por outro lado, o percurso realidade → não realidade → imaginário revelou o tema da fuga

do real, revelando uma insatisfação dos personagens com suas respectivas realidades. Diante da

impossibilidade  de  transformar  aquilo  que  não  está  como  gostaria,  os  personagens  negam  a

realidade. Um exemplo é o do homem que urina do alto de um prédio, na cidade de São Paulo, e

afirma que está marcando seu território naquele espaço52, desejo impossível de se realizar já que a

São Paulo fictícia criada por Laerte nas tiras do grupo um não pertence a ninguém - ou talvez

pertença aos piratas53. Outro exemplo é o do personagem Hugo que desenvolve uma técnica para

fugir dos problemas, assim, quando recebe uma notificação de problemas, Hugo imagina estar em

outro lugar. 

Figura 17 - Hugo desenvolve técnica de fuga imaginária dos problemas. Publicada em 07.12.1996.

Autora: Laerte

Somente  em uma tira  não  foi  possível  determinar  a  orientação do percurso  a  partir  da

categoria realidade vs imaginário, pois, como pode ser visto na figura 18, a narrativa é construída

com base na dúvida e esta não se resolve na tira em questão. Essa tira demonstra que ainda na fase

das  tiras  cômicas,  Laerte  já  experimentava  criar  tiras  que  ofereciam um final  aberto  ao  leitor,

portanto,  tiras  com  uma  interpretação  mais  aberta  já  existiam  antes  da  fase  experimental,

provavelmente numa frequência muito menor. 

52 Publicada em 10.05.1996. 
53 A possibilidade de a São Paulo fictícia pertencer aos piratas do Tietê é oriunda do filme A Cidade dos

Piratas, ainda não lançado. Dirigido por Otto Guerra, o longa-metragem tem como argumento inicial a
busca  do Capitão  e  seus  piratas  pelo reconhecimento do  direito  sobre  as  terras  da  região do  Tietê.
(RIBEIRO, 2018) 
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Figura 18 – Tira deixa em aberto a deriva da narrativa54. Publicada em 09.12.1998.

 

Autora: Laerte

A categoria semântica vida vs morte apareceu em oito tiras do grupo um e, como era de se

esperar,  numa cidade  cheia  de piratas  perigosos,  a  vida  está  em constante  ameaça,  por  isso,  a

orientação do percurso nas tiras dessa categoria foi vida → não vida  → morte.  Os piratas que

navegam nas águas do rio Tietê são muito violentos, matam pelo prazer de ver o sangue jorrar

(Figura 31), ostentam com orgulho colar de mãos humanas55 e na cidade caótica construída nas

tiras, nem mesmo um super-herói, o Overman, consegue evitar a morte de pessoas inocentes56. 

Outra categoria semântica que se destacou na análise pela frequência com que apareceu, foi

público vs privado, revelando que manter a privacidade numa grande cidade é algo complicado. Em

cinco tiras a orientação do percurso foi privado  → não privado  → público, em algumas tiras a

privacidade era algo desejado, mas que o personagem não tinha, como no caso da mulher que fica

indignada ao saber que seu vizinho a observa enquanto ela está no banheiro, ameaça denunciá-lo

para a polícia e ouve dele uma resposta irônica (Figura 19). Hugo um dia abre a porta e um pirata

pergunta se foi dali que chamaram uma horda de piratas sanguinários, mesmo respondendo um

destacado “Não!”, os piratas invadem sua casa57. 

Em outras situações, os habitantes da grande cidade parecem já não se importar com a falta

de privacidade, a Gata publica na internet a quantidade de pessoas com as quais manteve relações

íntimas, argumentando que a quantidade de nomes não caberia num diário58. Uma mulher se recusa

54 Texto vinheta 1, balão 1: “Estou cheio de ver você sempre girando em torno de mim”; balão 2: “Eu?!” / 
Vinheta 2, balão 1: “Você é que está girando em torno de mim”; Balão 2: “Mentira!” / Vinheta 3, balão 1:
“Bom, um de nós está mentindo! Ou então...”; balão 2: “Ou então o que?” / Vinheta 4, balão 1: “Estamos
assando num daqueles microondas”; balão 2: “O- Oh”

55 Publicada em 26.09.1995.
56 Publicada em 22.01.1999.
57 Publicada em 17.02.1994.
58 Publicada em 13.08.2001.
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a ter relação íntima com o Homem-Catraca não porque ele colocou uma câmera para gravar tudo,

mas porque ela acha estranho o som emitido pela coleira eletrônica que ele usa59. 

59 Publicada em 17.09.2003.
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GRÁFICO 2 - Categorias semânticas

Grupo 1                                            Grupo 2
Período: 1991 a 2004                       Período: 2005 a 2015
Total: 30 categorias                          Total: 33 categorias

Não categorizado
Vida vs Morte 

Realidade vs Imaginário
Público vs Privado

Liberdade vs Opressão
Natureza vs Cultura
Oculto vs Revelado

Cordialidade vs Agressividade 
Humor vs Seriedade

Santidade vs Humanidade
Fidelidade vs Traição

Mudança vs Permanência
Saber vs desconhecer

Real vs Surreal
Força vs Fragilidade
Culpa vs Inocência
Restrição vs Prazer
Limpeza vs Sujeira

Aceitação vs Rejeição
Identidade vs Alteridade

Bem vs Mal
Bom vs Mal

Razão vs Loucura
Relevante vs Sem valor

Compreensão vs Incompreensão
Medo vs Desejo

Avanço vs Retrocesso
Extraordinário vs Ordinário

Gratidão vs Ingratidão
Inspiração vs Bloqueio

Paciência vs Intolerância
Homem vs Mulher

Ordem vs Desordem
Útil vs Inútil

Barulho vs Silêncio
Passado vs Presente
Lentidão vs Pressa

Significante vs Significado
Proteção vs Insegurança 

Verdade vs Mentira
Juventude vs Senilidade

Igualdade vs Diferença
Comunicar vs Silenciar

Resistir vs Entregar
Fé vs Ceticismo

Sociedade vs Individualidade
Capitalismo vs Socialismo
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Figura 19 – Exemplo de tira em que um personagem não está em conjunção com seu desejo de privacidade.
Publicada em 04.12.1995.

 

Autora: Laerte

Nas  tiras  do  grupo  um,  a  categoria  cordialidade  vs  agressividade  também  se  destacou

aparecendo  seis  vezes.  Na maioria  das  tiras,  a  orientação  do percurso  foi  cordialidade  → não

cordialidade  → agressividade, evidenciando personagens que podem até ser gentis inicialmente,

mas que depois revelam seu lado agressivo, caso exemplificado na tira abaixo. É como se alguns

desses  personagens  vivessem sob  tanta  pressão  na  cidade  desordenada  criada  por  Laerte,  que

estariam prontos para agredir alguém na primeira oportunidade. Entretanto, a cartunista mostra que,

por outro lado, é possível que até mesmo os piratas sejam capazes de demonstrar afeto (de vez em

quando…)60. 

Figura 20 – Na grande cidade, até mesmo um pedido de informação pode virar motivo para agressão.
Publicada em 12.03.1995. 

Autora: Laerte

60 Tira publicada em 22.05.2000. 
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A categoria liberdade vs opressão será aqui ressaltada devido à diversidade de percursos que

foram construídos nas tiras. Essa categoria apareceu em cinco tiras e na maioria delas a orientação

do percurso era opressão → não opressão → liberdade. Uma mulher que é beijada à força por um

pirata  não  se  sente  ofendida,  pelo  contrário,  acha  a  situação  romântica61.  Num internato,  duas

crianças procuram um ponto fraco na personalidade de uma funcionária da instituição, descobrem

que ela nutre uma paixão secreta por ninguém mais, ninguém menos que...  Gisele Bündchen62.

Apesar  do  ambiente  austero,  a  funcionária  gosta  de  alguém do  mesmo  sexo  e  parece  não  se

preocupar muito com isso.

Em outras situações, a categoria liberdade vs opressão se realiza no percurso liberdade →

não liberdade → opressão, é o que acontece com o Homem-Catraca, quando ele é coagido a gostar

de sopa de ervilha63 e  ocorre também na breve história de um homem que sai  para relaxar  do

trabalho repetitivo e acaba reproduzindo suas ações do trabalho num bar, ele sai para esquecer a

rotina, mas ela continua impregnada nele (Figura 21). 

Figura 21 – Tira realiza percurso liberdade → não liberdade → opressão. Publicada em 23.11.1992.

Autora: Laerte

O humor foi questionado em duas situações, através da categoria humor vs seriedade e do

percurso humor → não humor  → seriedade. Em uma dessas tiras, um homem cujo ofício seria

“fazer rir”  é entrevistado por dois jornalistas,  estes pedem que o homem faça os dois rirem, o

homem pede um tema aos jornalistas e ao escutar a resposta questiona se o tema é engraçado. Ao

começar a explicar, os jornalistas riem sem parar e encerram a entrevista afirmando que ele é bom,

mas sem perceber que eles riram do que eles mesmos disseram. No plano da expressão, a oposição

humor vs seriedade é elaborada através do contraste entre as expressões faciais dos repórteres, que

riem, e do homem entrevistado, que está sério o tempo todo. 

61  Tira publicada em 23.04.1994.
62  Publicada em 26.01.2000. 
63 Publicada em 13.04.1997.
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Em outra tira64 o personagem Dr. Shimeji é apresentado ao público, mas o público questiona

onde está o humor dessa tira e que tipo de humor é esse. As vozes do público são representadas

através de balões de fala cujos apêndices65 estão direcionados para fora da vinheta. Como se vê,

questionamentos sobre o humor das tiras em quadrinhos já estavam presentes antes do ano de 2005,

nas tiras da Laerte.   

Outra categoria que destacamos é a santidade vs humanidade, esta aparece quatro vezes nas

tiras da fase humorística e em todas as vezes está relacionada ao personagem Deus. Através do

percurso santidade → não santidade → humanidade, Laerte criou um Deus quase humano que tem

sentimentos e vontades de viver experiências muito próximas as da humanidade, tais como pular o

carnaval66 e sentir saudades da pessoa amada67. 

Figura 22 – Deus de Laerte dá conselho malicioso para o presente de namoro de Eva. Publicada em
13.06.1999. 

Autora: Laerte

Também merece atenção uma categoria que, apesar de ter aparecido três vezes, diz muito

sobre a São Paulo fictícia que Laerte criou em suas tiras. Essa categoria é força vs fragilidade, nas

três tiras em que aparece, o percurso concretizado é força → não força → fragilidade. Um homem à

procura de um rato acaba perdendo o antebraço depois de colocar a mão num buraco da parede, na

caça ao rato, o homem acabou sendo a presa68. Na cidade fictícia de Laerte, nem mesmo um super-

herói escapa da terapia, o Overman tem dúvidas sobre sua própria sanidade mental69. Em outra tira,

somos apresentados ao pirata Felipe – o sanguinário, em três vinhetas ele nos parece assustador, na

64 Publicada em 26.06.2003. 
65 O apêndice é uma extensão do balão que se projeta na direção do personagem, é um indicador que parte 

do balão para o emissor (RAMOS, 2012).
66 Publicada em 19.03.2000. 
67 Publicada em 14.02.1999.
68 Tira publicada em 30.08.1994.
69 Tira publicada em 29.12.1997.
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quarta quase é atropelado por um motorista descuidado (Figura 23). Na grande cidade, todos estão

vulneráveis, até mesmo os truculentos piratas.

Figura 23 – O pirata Felipe, o sanguinário, quase é atropelado. Publicada em 18.08.1991. 

Autora: Laerte

4.2.1 Categorias de expressão: observando a disposição dos personagens nas vinhetas e as

cores utilizadas

A observação do plano da expressão foi feita em algumas tiras, quando a relação entre uma

forma  visual  e  uma  forma  de  conteúdo  apareceu  de  forma  mais  clara.  Nas  tiras  em  que  o

componente verbal tem maior papel na realização da categoria semântica fundamental, encontrar as

formas que compõem o plano da expressão foi mais difícil e, em alguns casos, quando esse plano

não agregava sentido à tira, mas apenas veiculava o conteúdo, não houve classificação no item

categoria de expressão. 

Uma das categorias de expressão identificadas foi a categoria vertical vs horizontal como

expressão de uma mudança de estado do personagem, enquanto está de pé, o personagem mantém

seu estado inicial, a passagem para a posição horizontal, por exemplo, estava associada com uma

agressão sofrida pelo personagem70. Efeito de expressão semelhante tem a categoria em cima vs

embaixo indicando um risco à vida do personagem, é de cima que uma prensa gigante surge e

destrói o clone do Homem-Catraca71, é de cima de um navio que um homem curioso é atirado por

um pirata a sereias canibais72. A mocinha que poderia ter sido salva pelo Overman estava em cima

de uma ponte, mas o herói achou que o vilão estava blefando e a moça foi empurrada para baixo73. 

70 Publicada em 12.03.1995. 
71 Publicada em 13.04.1997. 
72 Publicada em 25.07.1994. 
73 Publicada em 22.01.1999.
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A categoria de expressão distância vs proximidade concretizava no plano visual a categoria

semântica  cordialidade  vs  agressividade,  em  seus  dois  percursos  possíveis,  tanto  no  caso  da

cordialidade que vira agressão, tanto no caso da suposta agressão que se converte em cordialidade.

Os  corpos  dos  personagens  podem  se  aproximar  numa  situação  de  agressão74 ou  numa

demonstração de afeto inesperada75. 

Outra oposição que pode ser considerada uma categoria de expressão é o contraste preto vs

branco entre os personagens do Gato e da Gata, quase sempre eles discordam da opinião um do

outro, fazem críticas um ao outro, fazem revelações que desagradam um ao outro e, visualmente, a

oposição se constrói na categoria preto vs branco, porque até na aparência esse casal de felinos se

opõe. Opostos, porém, complementares, tal como o yin e o yang - a gata, preta – o yin é o princípio

feminino – e o gato, branco – o yang é o princípio masculino. 

Nas  tiras  da  fase  experimental,  foram identificadas  33  categorias  semânticas,  16  destas

foram encontradas somente nesse grupo (Gráfico 2), as demais estavam presentes também no grupo

um. A categoria que aparece com mais frequência  - 12 vezes - é vida vs morte e, na maioria das

vezes, a orientação do percurso é vida → não vida → morte. Diferente das mortes por algum tipo de

agressão do grupo um, no grupo dois, a categoria semântica constitui o nível narrativo de diversos

tipos de histórias sobre a morte, desde a morte da natureza (Figura 25), até a morte de uma ideia76.

Além das mortes simbólicas, há também mortes violentas77,  a vida pós-morte é entediante78,  há

também pessoas que já não vêm diferença entre viver ou morrer79, a morte pode ser inclusive o que

está depois do arco do triunfo, para aqueles que passam a vida em busca dele80. 

Na terceira fase da produção da Laerte, a morte assume muitas formas e a categoria vida vs

morte  ganha  um  valor  simbólico  ainda  maior  se  considerarmos  que  a  mudança  no  modo  de

produção das tiras da série está em sintonia com outras mortes e renascimentos na vida de sua

autora: o ano em que a fase experimental teve início (2005) foi marcado pela morte de um dos

filhos de Laerte. Após alguns anos, começa a morrer a identidade de gênero masculina e a cartunista

assume publicamente uma identidade de gênero feminina. 

Na tira  abaixo,  pessoas sacrificam outra pessoa e retornam às suas vidas como se nada

tivesse  acontecido.  Parece  assustador  na  tira,  um monstro  que  devora  pessoas,  mas  é  possível

estabelecer uma analogia com a vida real. Para isso, basta observar as estatísticas de mortes em

74 Tira publicada em 12.03.1995.
75 Publicada em 22.05.2000.
76 Publicada em 01.04.2008. 
77 Tira publicada em 27.01.2008. 
78 Tira publicada em 14.09.2007. 
79 Publicada em 09.04.2014.
80 Publicada em 18.12.2014. 
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nosso país, por exemplo. Altos índices de feminicídio e de homicídio de jovens negros81,  desde

2015 o Brasil é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo82. Assim como o personagem da

tira  foi  descartado  pelos  outros  personagens  e  jogado  para  a  morte,  nossa  sociedade  faz  uma

classificação que não está declarada em lugar nenhum, mas as estatísticas demonstram que existe

uma divisão entre as vidas “que importam” e aquelas que são descartadas pela nossa sociedade. 

Figura 24 – Pessoas sacrificam outra e agem como se nada tivesse acontecido. Publicada em 08.08.2012.

 
Autora: Laerte

Na categoria vida vs morte, as cores foram utilizadas em algumas tiras para construir, no

plano de expressão, a articulação com o plano de conteúdo. Por exemplo, na tira que conta a história

das  borboletas  que vão desaparecer  devido à  construção de uma barragem, as borboletas estão

coloridas, e as cores simbolizam a vida, mas paira sobre elas a ameaça da morte, representada em

cinza no fundo das vinhetas. Em outra tira, a categoria vida vs morte se articula com o plano de

expressão  vermelho  vs  branco,  em que  o  vermelho  representa  a  vida,  a  vontade  de  estar  em

conjunção com o objeto de valor, nesse caso o triunfo, e o branco representa a morte, o vazio que

espera aqueles que perseguem a todo custo o triunfo83. 

81 Mais informações sobre homicídio de mulheres e de jovens negros no Atlas da Violência 2017: 
http://www.ipea.gov.br/portal/images/170602_atlas_da_violencia_2017.pdf

82 “Brasil é o céu e o inferno para os transexuais” (AVENDAÑO, 2017)
83 Tira publicada em 18.12.2014.
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Figura 25 – Formas coloridas e o plano de fundo cinza criam a categoria de expressão vida vs morte.
Publicada em 12.11.2007. 

Autora: Laerte

Nas  tiras  do  grupo  dois,  ninguém  se  identifica  com  ninguém,  tanto  que  a  categoria

identidade  vs  alteridade,  quando  aparece,  cumpre  o  percurso  identidade  → não  identidade  →

alteridade, não há muita empatia entre os personagens. Eles falam mal uns dos outros84, se declaram

iguais e na vinheta seguinte começam a inventar diferenças entre si85. Nem diante do espelho é

possível  encontrar  a  própria  imagem,  do  outro  lado  do  espelho  há  um  outro,  pronto  para  te

surpreender86. No plano de expressão, o plano de conteúdo é articulado com planos de expressão

marcados pela oposição de cores, a mão que busca a imagem é bege, mas a que emerge do espelho é

azul, uma criatura propõe um teste de autenticidade a um homem, a criatura é vermelha e o homem

é branco87. 

Na fase experimental, a categoria realidade vs imaginário já não aponta para uma tentativa

de fuga da realidade, mas para uma condição em que fugir já não é alternativa, o controle sobre os

fatos já foi perdido, o imaginário aparece não como uma fuga, mas como um sinal dessa ruptura

com o real. Numa tira, um menino recorda ter ido à escola no domingo e de ter encontrado lá todos

os professores e colegas e todos cumpriram seus papéis, um esquecimento coletivo de que não se

tratava de um dia de semana88. Em outra narrativa, uma mulher parecida com a Laerte lê um livro

intitulado “No controle total”, mas uma de suas mãos está longe dela, segurando a coleira de um

cachorro invisível, uma incoerência com o tema do livro, uma vez que não se trata de uma cena

possível no mundo real. 

84 Nessa tira publicada em 02.03.2013, o balão é usado de um modo não convencional, ele é, ao mesmo 
tempo, balão e vinheta. 

85 Publicada em 19.08.2015. 
86 Publicada em 23.03.2005.
87 Publicada em 19.08.2015. 
88 Publicada em 24.07.2005. 
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Figura 26 – Tira tem Laerte como personagem. Publicada em 26.01.2014.

Autora: Laerte

A categoria humor vs seriedade apareceu mais vezes através do percurso seriedade → não

seriedade → humor, ao contrário das tiras dessa categoria no grupo um. No grupo dois, as narrativas

começavam com um tom de seriedade e pendiam para o humor89.  Apenas uma tira trouxe uma

reflexão semelhante às tiras do primeiro grupo que questionavam o humor, nessa tira, um homem

chega rindo a um aperto de mão com outro homem, durante o aperto de mão o riso se intensifica

enquanto  formas  semelhantes  a  vísceras  começam  a  sair  do  homem  que  ri,  o  outro  homem

permanece  sério,  com  semblante  inalterável.  Uma  das  leituras  possíveis  aponta  para  um

questionamento sobre como funciona o humor, o que faz uma pessoa rir? É possível fazer alguém

rir sem achar o que se diz ou faz engraçado? As pessoas riem até mesmo sem motivo para isso?

Figura 27 – Humor vs seriedade – possível questionamento sobre o humor. Publicada em 21.11.2013.

 

Autora: Laerte

Nas  tiras  da  fase  experimental,  a  categoria  mudança  vs  permanência  introduz  uma

perspectiva  positiva  em relação  aos  temas  apresentados,  embora  tenha  aparecido quatro  vezes,

somente em uma dessas a orientação do percurso foi mudança → não mudança → permanência90,

89 Publicada em 10.07.2007 e 03.06.2012. 
90 Tira publicada em 12.08.2011.
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uma tira que contava a história de um leão preso em cativeiro cuja grade foi deixada aberta, mesmo

assim o leão não quis sair, uma possível referência ao comodismo, ao acostumar-se com as coisas

como elas são. 

As outras tiras indicam uma mudança positiva, em uma delas uma simples ideia enviada

para o mundo provoca mudanças muito boas91, na outra tira, três pessoas que estão deitadas na

mesma cama são questionadas se são um poliamor92, elas respondem que sim e são interrogadas

sobre o gênero de cada um deles, ao que surge uma quarta pessoa que estava embaixo do lençol e

declara  que  eles  não  pararam  para  pensar  nisso.  Desse  modo,  Laerte  apresenta  um  tema  não

convencional em nossa cultura de forma leve e bem-humorada e lembra que ter uma definição clara

de gênero pode não ser uma questão relevante para algumas pessoas. 

Por meio da categoria inspiração vs bloqueio a autora compartilha a dificuldade que pode

surgir nos momentos de criação das tiras, em duas ocasiões ela retratou o tema no grupo dois, em

uma tira  vemos um personagem com um bloco na mão durante três  vinhetas  e  na quarta  uma

legenda informa que as ideias não surgem quando se tem um bloco de papel nas mãos 93. Em outra

tira, a autora narra uma perseguição sem utilizar as palavras, uma mão segurando um lápis persegue

uma mão  que  segura  uma folha  de  papel  em branco.  Afinal,  ainda  que  o  espaço  da  tira  seja

reduzido,  não  deve  ser  fácil  ter  doses  de  criatividade  diária  publicadas  num jornal  de  grande

circulação há 26 anos.

Figura 28 – Tira remete ao bloqueio criativo. Publicada em 29.01.2013.

Autora: Laerte

Embora tenha aparecido uma única vez no grupo dois, a categoria semântica homem vs

mulher mereceu destaque por revelar uma inversão na representação das mulheres nas tiras da série.

Na tira em questão, um homem tenta convencer uma mulher de que ela não seria um ser humano,

mas a fêmea de um ser humano, enquanto ele, o homem, representaria a espécie inteira. Com o

91 Publicada em 31.01.2015. 
92 Relacionamento romântico e sexual que se estabelece simultaneamente entre vários parceiros , com o 

conhecimento e consentimento de todos os envolvidos. (POLIAMOR, 2018). Tira publicada em 
23.06.2015.

93 Publicada em 15.10.2012. 
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argumento de  que representar  uma espécie  inteira  deve ser  exaustivo,  a  mulher  sai  da posição

inferior que o outro personagem lhe atribuiu e revela a fragilidade e a inconsistência desse papel do

homem enquanto o representante universal da espécie humana.

Figura 29 – Tira mostra mulher saindo de condição inferior atribuída por homem94. Publicada em
13.12.2009. 

Autora: Laerte

Essa tira desenvolve uma perspectiva diferente em relação às mulheres, pois, no grupo um,

quando as  mulheres  eram representadas,  na  maioria  das  vezes,  elas  estavam numa situação de

opressão, tinham suas roupas ou beijos roubados pelos piratas, tinham sua privacidade invadida por

vizinhos canalhas ou simplesmente eram arremessadas do alto de uma ponte sem ter direito sequer a

um balão de fala. Em algumas tiras do primeiro grupo as mulheres não tinham protagonismo ou

apareciam quase sempre como oprimidas.

Outro aspecto que merece ser ressaltado é que nas tiras do grupo um, não há personagens

regulares femininos, que sejam protagonistas na tira, que não estejam associadas a um personagem

regular masculino.  Assim a Eva aparece sempre acompanhada do Adão, a Gata está sempre na

companhia do Gato (ou de outros gatos), e a Beth,  que aparece pouco nas tiras do corpus, é a

namorada do Hugo. Essa mudança na representação das mulheres, pode em parte ser explicada pela

mudança vivenciada por Laerte em sua vida pessoal, as tiras do grupo um foram feitas quando

Laerte se considerava um homem cisgênero95. O início das alterações na série coincide com a perda

de um de seus filhos e, alguns anos depois, com o fato de Laerte ter se assumido como uma mulher

transgênero.  A representação  das  mulheres  nas  tiras  também  mudou  bastante,  cenas  de  viés

machista perderam espaço na série, enquanto o protagonismo feminino ganhou destaque. 

94 Título: Conduzindo um debate (apenas) com a mente. Texto: Vinheta 1, balão 1 - “Sou um ser humano”;
balão 2 -  “Eu também” / Vinheta 2, balão 1 - “Não – Você é uma mulher careca e nua”; balão 2 - “Só um
homem nu e careca é um ser humano?” / Vinheta 3, balão 1 - “Exatamente, você é a fêmea de um ser
humano. Eu represento a espécie inteira.” / Vinheta 4, balão 1 - “Você deve estar exausto”; balão 2 - “Nem
fala.”
95 Relativo a quem tem uma identidade de gênero idêntica à que lhe foi atribuída em seu nascimento. 

Oposto de transgênero. (CISGÊNERO, 2018). 
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Não  identificamos  categoria  semântica  fundamental  em  seis  tiras,  consequentemente

também não foi  possível  identificar  a  orientação do percurso da narrativa.  Na tira  intitulada  7

desenhos capitais, não encontramos o percurso, uma vez que cada vinheta ilustra um pecado capital

no contexto da criação de desenhos. Como não identificamos a deriva da narrativa em alguns casos,

acreditamos que algumas delas podem ser considerados como ilustrações, já que não apresentam

transformações  de  estado  e,  conforme  explica  Pietroforte  (2015),  o  desenvolvimento  de  uma

narrativa ocorre através de transformações de estado. 

Figura 30 – Ilustração adapta a ideia dos sete pecados capitais ao universo dos desenhos. Publicada em
03.06.2009. 

Autora: Laerte

4.3  AS CENAS QUE LEGITIMAM O DISCURSO: DA GRANDE CIDADE AOS CAMINHOS

DA SUBJETIVIDADE

Através da noção de cena de enunciação observamos duas instâncias: o quadro cênico do

texto, o espaço no qual o enunciado adquire sentido, formado pelas cenas englobante e genérica; e a

cenografia, situação a partir da qual é construída a singularidade de um texto. Nas tiras de ambos os

grupos, temos um discurso que se manifesta através de um sistema de significação sincrético -

palavra e imagem - publicado num espaço reservado às tiras em quadrinhos, num jornal de grande

circulação. Portanto, a cena englobante envolve três parceiros nesse processo comunicacional: a

autora  das  tiras,  a  cartunista  Laerte  Coutinho,  o  público  leitor,  e  o  jornal  Folha  de  S.  Paulo,

instituição que ao publicar as tiras da série, está legitimando esse material. 

É importante destacar que a Laerte já chegou à  Folha de S. Paulo como uma cartunista

reconhecida, no ano em que os piratas invadiram a sessão Quadrinhos, 1991, Laerte foi eleita pelo

Troféu HQMix96 como melhor desenhista nacional. Portanto, o reconhecimento de sua produção no

campo  dos  quadrinhos  é  um  aspecto  que  posiciona  a  Laerte  enquanto  uma  das  artistas  mais

96 Premiação criada em 1988 pelos cartunistas Jal e Gual com o intuito de premiar e divulgar a produção de
histórias em quadrinhos, cartuns, charges e as artes gráficas em geral. Laerte foi premiada em diversas 
edições desse evento.
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importantes do quadrinho nacional. Observamos ainda que a principal mudança ocorrida na cena

englobante é que as tiras do grupo um foram todas produzidas por um homem, por outro lado, a

partir de 2009, a autoria das tiras passa a ser de uma mulher transgênero, a própria Laerte, que

assume sua transgeneridade. 

Na cena genérica das tiras do grupo um, as características da tira indicam que ela pertence a

um  tipo  de  discurso  particular  no  universo  dos  quadrinhos,  o  da  tira  cômica.  A quebra  de

expectativa numa breve narrativa com desfecho cômico pode ser encontrada em quase todas as tiras

desse  grupo,  portanto,  a  cena  genérica  de  fato  se  configura  através  de  normas  que  suscitam

expectativas no leitor. 

No grupo um, a observação da cenografia, ou seja, das situações que Laerte construiu para

enunciar os discursos das tiras, revelou a existência de duas cenografias predominantes. A primeira

cenografia remete à dinâmica da vida na cidade de São Paulo, inicialmente o título da série revela

essa conexão com essa grande cidade, os truculentos piratas poderiam desbravar mares distantes,

entretanto,  eles  navegavam  justamente  nas  águas  poluídas  do  rio  Tietê.  Também  encontramos

dêiticos  de lugar  que  permitem  criar  um  campo  semântico  de  associações  entre  os temas

figurativizados nas tiras e a cidade de São Paulo. 

Muitos dos cenários que ambientam as histórias têm prédios, carros, um pedágio também

aparece.  Na  São  Paulo  recriada  nos  desenhos  da  Laerte,  viver  numa  grande  cidade  é  uma

experiência perigosa, por vezes, bárbara. Para alguns, a privacidade é algo difícil de ser mantido ,

entretanto,  para  outros,  ela  parece  não  ter  tanto  valor.  A vida  na  cidade  grande  é  sempre

surpreendente,  piratas  invadem a  casa  de  personagens,  roubam beijos  de  mulheres,  atiram em

pessoas inocentes,  mas nem mesmo eles têm o domínio dessa cidade aparentemente civilizada,

porém, tão selvagem. Fora do rio Tietê, eles também correm riscos.  

Nesse ambiente criado pela autora,  nas tiras da fase humorística,  não há como prever o

perigo, de repente, um ato de gentileza pode se converter numa agressão. Não há espaço para o

romantismo idealizado, nem sensibilidade para apreciar a arte, como pode ser percebido em tira

publicada em 10.09.1996, na qual o Capitão devora uma sonata feita pelo marujo. O prazer estético

dos  piratas  é  ver  o  sangue jorrar  de  suas  vítimas  (Figura  31).  Também não há  espaço  para  o

sentimento de gratidão97 e nem mesmo a infância escapa da agressividade98 e, em alguns casos, da

crueldade dos adultos99. Nem mesmo um super-herói, o Overman, é capaz de instaurar a ordem

nesse caos, até porque ele também é parte dessa cidade desordenada e a desordem também já foi

internalizada por ele. 

97 Exemplo, tira publicada em 23.11.1994.
98 Publicada em 09.07.2001. 
99 Publicada em 28.06.1992, mas está pouco nítida. 
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Figura 31 – Capitão declara o prazer que sente ao matar. Publicada em 16.10.1991.

Autora: Laerte

A São Paulo construída nas tiras de Laerte apresenta ao leitor impressões e não fatos, como

observa  Xavier  (2000,  p.  57  e  58),  trata-se  de  impressões  diagramáticas:  “Estes  diagramas  e

esquemas estão habilmente (nem sempre intencionalmente) inseridos na fala de um personagem, em

seu perfil psicológico, nos cenários, no tratamento gráfico [...]”. Imagens funcionam com frequência

como dêitico de lugar nas tiras do grupo um, são poucos os casos em que a cena possui apenas

personagens, ou seja, em que não traz nenhuma referência espacial. 

A segunda cenografia identificada no grupo um não remete à cidade de São Paulo. Em um

ambiente celestial, Deus, seu filho, sua filha (na série, Deus tem uma filha) e os anjos observam a

vida  na Terra com profundo interesse.  Deus demonstra  vontade  de fazer  coisas  terrenas,  como

aproveitar o carnaval, mas nem sempre é bem-sucedido. Nuvens são os principais dêiticos de lugar

dessa cenografia. No céu de Laerte, há uma preocupação constante com a vida na Terra que não vai

nada bem. 

Figura 32 – Irmã de Jesus olha para a humanidade e questiona se o que viu pode realmente ser considerado
como “salvo”, publicada em 05.09.2004. 

Autora: Laerte

No segundo grupo de tiras,  há uma notável mudança na construção das cenografias,  na

maioria das tiras, não existe um ambiente específico que pode ser deduzido por elementos presentes
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na  imagem.  As  referências  espaciais  ficam  bastante  reduzidas,  em  boa  parte  das  tiras  vemos

personagens e uma ou duas cores como plano de fundo. Algumas referências a lugares aparecem,

como uma cela100, um estádio que remete ao espetáculo101 ou móveis e eletrodomésticos sugerindo o

interior  de  uma  casa,  mas  no  corpus  da  pesquisa,  essas  tiras  não  aparecem  em  quantidade

expressiva. 

O que predomina é a ausência de cenários e essa falta de referências espaciais amplia as

possibilidades de leitura das tiras, o leitor tem mais liberdade para interpretar quando não há um

contexto específico de lugar. Algumas das situações criadas por Laerte, não têm uma referência

espacial real, o que torna possível que o leitor conduza com mais abertura as associações semânticas

que ele fará, dessa forma, foi possível notar que a falta de referências espaciais contribui para que as

tiras sejam lidas enquanto textos abertos. 

No grupo dois, muitas vezes, cores funcionam como ambientes, reforçam a expressão de

uma sensação. Um tom de azul pode sugerir a solidão e o isolamento102, um amarelo mais saturado

pode indicar a excentricidade103. Na maioria das tiras, não é possível identificar um lugar, em vez de

refletir sobre a vida num determinado lugar, como acontecia nas tiras do grupo um, agora Laerte

convida  os  leitores  a  refletirem  sobre  as  condições  em  que  vivemos.  Alguns  animais

antropomorfizados104 aparecem, mas ninguém se engane, as situações apresentadas dizem respeito a

nós, humanos. 

Nesse ambiente com poucas referências espaciais criado nas tiras do grupo dois, as pessoas

parecem não se importar muito umas com as outras, a fronteira entre real e imaginário fica ainda

mais tênue. O humor não sumiu das tiras, ele aparece, às vezes, mas não com a obrigatoriedade da

fase anterior. O item que está presente agora em quase todas as tiras é outro, é a reflexão, em vez de

incitar o riso, as tiras provocam reflexões sobre a vida contemporânea. Entretanto, tais reflexões não

apontam somente para o mundo lá fora, algumas abordam temas mais introspectivos, convidam

para interpretações mais subjetivas.

As metáforas visuais aparecem com mais frequência no grupo dois,  por metáfora visual

compreende-se  a  ocorrência  em  que  uma  imagem  se  associa  a  um  conceito  distinto  de  seu

significado original (SANTOS, 2002 apud RAMOS, 2012). O modo de funcionamento é o mesmo

da  metáfora,  tal  como  explicam  Charaudeau  e  Maingueneau  (2004),  a  metáfora  se  apresenta

100Publicada em 28.04.2006.
101Publicada em 30.08.2006. 
102Tira publicada em 28.04.2006. 
103Tira publicada em 16.02.2008. 
104A presença de animais com características humanas em histórias em quadrinhos não é algo incomum,

grandes autores como Art Spiegelman souberam explorar muito bem esse recurso, em sua graphic novel
mais conhecida, Maus, todos os personagens são animais antropomorfizados. 
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enquanto  uma  substituição  de  palavra  por  analogia.  Para  esses  autores,  a  força  persuasiva  da

metáfora consiste na analogia condensada e no julgamento de valor concentrado que ela fornece. 

Figura33 – Metáfora visual para busca pelo triunfo. Publicada em 18.12.2014. 

Autora: Laerte

Outros dois aspectos observados nas cenografias ajudam a seguir as pistas do ethos, do tom

das tiras do grupo dois, a voz que sustenta os discursos presentes nessas tiras e os legitima. A

observação do ethos só pode surgir a partir da análise da cenografia de um texto, afinal, esse tom

não é encenado no vazio, ele se constrói a partir da situação elaborada para a enunciação. No grupo

dois,  houve  uma  inserção  maior  de  temas  sobre  o  processo  criativo  e  também  de  questões

relacionadas a gênero e sexualidade. Ambas as questões também apareceram no grupo um, mas

foram retratadas de modo diferente, de forma mais superficial. 

No grupo um, por exemplo, uma tira (Figura 34) apresentava o personagem de um homem

que procurou um psiquiatra por não conseguir pensar em sexo desde que passou a se sentir como

uma mulher, que foi o dia anterior à consulta, enquanto fala, o personagem percebe que o psiquiatra

julga sua fala como um discurso estranho. Essa foi a única tira do grupo um a tratar do assunto. No

grupo dois, uma tira aborda a temática do poliamor e da não definição do gênero com um tom muito

mais  leve  do  que  a  tira  mencionada  anteriormente.  Em  outra  tira  (Figura  35),  duas  pessoas

conversam, uma delas é um homem, a outra é representada por uma máscara ou rosto gigante, mas

não conseguimos  identificar  seu  gênero,  o  homem fala  sobre  o  que  sente  pelo  personagem de

gênero indefinido e acaba sendo devorado por ele. 
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Figura 34 – Na tira “O homem que virou mulher”, personagem procura psiquiatra após ter começado a
assumir uma identidade feminina. Publicada em 17.07.1997.

Autora: Laerte

Figura 35 – Homem se declara para um rosto, não é possível saber o gênero da pessoa a quem o rosto
pertence. Publicada em 29.01.2015.

Autora: Laerte

Apesar de ter aparecido com pouca frequência no grupo dois, questões relacionadas a gênero

e sexualidade tiveram uma abordagem mais consistente e foram retratadas de forma mais clara, a

exemplo da tira sobre poliamor. Além disso, a leitura de tiras da série que não fizeram parte do

corpus  revela  uma  frequência  muito  maior  de  abordagem  desses  temas,  a  importância  dessas

temáticas foi ampliada na série. Um dos motivos pressupostos é o fato de a autora ter passado a

vivenciar sua transgeneridade e de falar sobre alguns aspectos desse assunto nas tiras. Assumir uma

identidade de gênero feminina foi um processo que não ficou restrito à vida pessoal da Laerte, mas

alcançou também seu trabalho. 

Um dos  indícios  mais  evidentes  dessa  simbiose  entre  a  subjetividade  da  Laerte  e  suas

criações  foi  a  transformação  do  personagem  Hugo  em  Muriel.  As  tiras  Muriel  Total foram

publicadas no caderno  Equilíbrio da  Folha de S. Paulo e na internet105.  Embora essas tiras não

façam  parte  do  corpus  da  pesquisa,  é  importante  destacar  que  a  autora  passou  a  travestir  o

105 Blog das tiras: http://murieltotal.zip.net/ 

http://murieltotal.zip.net/


129

personagem Hugo e construiu uma representação sensível e bem-humorada do cotidiano de pessoas

transgêneras ou travestis no Brasil. 

Outro indício que reforça nossa leitura sobre o  ethos das tiras da fase experimental é o

aparecimento de algumas tiras que falam sobre o processo criativo, representadas pela categoria

semântica inspiração vs bloqueio. No grupo dois, o ethos revela uma consciência que se expressa

nas tiras, um olhar atento ao sistema em que vivemos, crítico das desigualdades impetradas pelo

capitalismo e dos erros dos indivíduos que vivem em seu contexto. Essa consciência é a consciência

da própria autora, que passa a assumir mais a própria voz em suas histórias, inclusive desenhando

com mais frequência a si mesma, se incluindo como personagem. No grupo um, Laerte chegou a se

desenhar, mas isso aconteceu em poucas tiras. 

4.4 PARA ALÉM DO HUMOR, EM BUSCA DE UMA CIDADANIA DA DIFERENÇA

Laerte questiona a heteronormatividade através do desenho de corpos ambíguos ou por meio

da representação do próprio corpo.  Além da observação da cenografia,  essa é  uma leitura  que

fizemos a partir da articulação entre os conceitos de enunciação e de ethos. Identificamos que por

meio de uma maneira de dizer (com o recurso do desenho e da palavra) a cartunista leva para um

espaço midiático de grande visibilidade uma discussão importante sobre gênero e, através de uma

maneira de ser, Laerte legitima as questões que provoca nas tiras da série e busca reconhecimento

para outras possibilidades de vivenciar o corpo e o(s) desejo(s). A Laerte deixa transbordar, nas tiras

da série, dilemas, questões, impressões e afetos que parecem ter saído de seu mundo particular,

parecem fragmentos de sua subjetividade. 

Portanto, Laerte não vivencia a desconstrução dos padrões somente em sua vida pessoal, ela

desconstrói normas e convenções também na série de tiras, mediatiza106 sua experiência pessoal e

uma discussão muito  cara  à  sociedade brasileira.  A cartunista  se  autorrepresenta nesse produto

ficcional, busca o reconhecimento coletivo de sua identidade pessoal, mas não o faz somente para

si, ao fazer isso num produto midiático reivindica também reconhecimento, dignidade e visibilidade

106Existem diferentes perspectivas teóricas sobre o conceito de midiatização, é importante esclarecer que a
menção feita ao conceito se baseia na perspectiva de Hjarvard (2014) que observou mudanças na relação
entre a busca de reconhecimento por um indivíduo e os meios de comunicação. O autor denominou essa
relação de “midiatização do habitus”. Articulando o conceito de habitus de Pierre Bourdier com a análise
sobre as transformações do caráter social nos Estados Unidos na metade do século XX, feita por David
Riesman, Hjarvard (2014)  notou que no processo de midiatização, os meios de comunicação criaram
uma série  de  novos  espaços  e  formas  de  interação  por  meio  dos  quais  o  reconhecimento  pode  ser
exercido. 
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para todas as pessoas que também não estão no padrão heteronormativo. O que a Laerte destaca e

reivindica é o que Theodoro (2016) chama de “cidadania da diferença” (p. 3). 

As questões de gênero colocadas por Laerte nas tiras estão alinhadas à perspectiva de Judith

Butler  (1990  apud  SALIH,  2012)  que  defende  a  premissa  de  que  o  gênero  é  uma construção

discursiva, algo que é produzido e não algo dado, não é um fato natural. Segundo Butler, o sujeito é

um sujeito-em-processo, construído discursivamente através dos atos que executa. 

Se o argumento de Beauvoir, de que não nascemos, mas nos tornamos uma mulher,
está correto, segue-se que a mulher em si é um termo em processo, um devir, um
construir do qual não se pode dizer legitimamente que tenha origem ou fim. Como
uma prática discursiva contínua, ela está aberta à intervenção e à ressignificação.
Mesmo  quando  o  gênero  parece  se  cristalizar  nas  formas  mais  reificadas,  a
cristalização é, ela própria, uma prática insistente e insidiosa, sustentada e regulada
por diversos meios sociais (BUTLER, 1990 apud SALITH, 2012, p. 66). 

A partir da perspectiva de Butler sobre a afirmação de Beauvoir, percebe-se que o gênero

não é algo que somos, mas algo que fazemos. Para Butler, todo gênero é, por definição, não natural.

A autora não concorda com a ideia de que existe uma relação correspondente entre sexo, gênero e

sexualidade, para ela, não existe uma relação necessária entre o corpo de alguém e o seu gênero, e

categorias  como  “homem”,  “mulher”,  “macho”  e  “fêmea”  são  discursivamente  construídas  no

interior de uma matriz heterossexual de poder (1990 apud SALIH, 2012). 

A midiatização de uma vivência pessoal da autora – uma mulher trans – revela uma busca

por reconhecimento que é simultaneamente uma busca pela visibilidade e cidadania das pessoas que

fogem ao padrão heteronormativo. Identificamos, nas tiras do grupo dois, uma maneira de dizer que

faz o leitor construir em seu imaginário uma maneira de ser. Por seu modo de dizer, Laerte atesta a

legitimidade  do  que  é  dito  e  confere  autoridade  ao  que  diz  pelo  fato  de  encarná-lo

(MAINGUENEU, 2011), em seu caso, incorpora não somente pela enunciação, mas também por

sua imagem e sua personalidade, elementos extradiscursivos que reiteram os posicionamentos que

defende nas tiras da série. 

Nas tiras do grupo um, o ethos, de forma geral, é o grito de socorro dos habitantes de São

Paulo, a grande cidade. Às vezes, esse grito pode ser de crueldade, nesse caso, a crueldade dos

malditos  piratas  do  Tietê.  Representar  uma grande  cidade  em quadrinhos  é  algo  que  foi  feito

também  de  forma  bem-sucedida  por  outros  grandes  quadrinistas.  Angeli  e  Luiz  Gê  também

dedicaram muitos quadrinhos a São Paulo. Os dois autores e Laerte são representantes da produção

de quadrinhos nacionais que começou a se destacar nos anos 1980, quadrinhos de humor que se

voltaram mais para aspectos regionais, no caso dos autores mencionados, para a cidade de São
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Paulo, que de acordo com Goodwin (2011, p. 539) também “refletiram as transformações de um

país  que  saía  da  ditadura  para  a  democracia,  com  mudanças  de  parâmetros  morais  e  sociais,

inserindo-se na globalização consumista.”

Outros  grandes  mestres  dos  quadrinhos  criaram  cidades107 que  não  eram  somente  um

cenário, mas também estavam entrelaçadas às histórias contadas, Shuster e Siegel, criaram a limpa e

iluminada Metropólis, cidade que o Superman tentava sempre manter em ordem; Bill Finger e Bob

Kane elaboraram Gotham City, a cidade suja e tomada pela corrupção cujo defensor, o Batman, foi

forjado a  partir  de um dos principais  problemas da cidade:  a  violência108.  Outra  grande cidade

retratada pelos olhos de um cidadão (e grande admirador) é Nova Iorque, em Nova Iorque – A vida

na grande cidade  Will Eisner conta histórias de encontros e desencontros (mais desencontros na

verdade), da violência que se esconde em becos mal iluminados, dos barulhos, da solidão e de

tantos outros aspectos dessa grande cidade, narra histórias com a sensibilidade que só um cidadão

encantado por Nova Iorque conseguiria criar. 

Como  explica  Verón  (2004,  p.  69),  “[…]  a  estruturação  dos  discursos  é  sempre  um

fenômeno interdiscursivo […] os discursos sociais são sempre produzidos (e recebidos) dentro de

uma rede extremamente complexa de interdeterminações.” Todo discurso é marcado, tanto em suas

condições  de  produção  quanto  em suas  condições  de  reconhecimento  pela  presença  de  outros

discursos. Cada discurso retoma outro discurso ou o desdobra, ou é influenciado de alguma forma,

pode também se opor ou estar alinhado às perspectivas de outros discursos, mas nenhum discurso

está isolado dos demais, o próprio funcionamento da semiose infinita (já mencionada no capítulo

dois) garante a existência dessa rede interdiscursiva. 

Tiras  em  quadrinhos  também  mobilizam  outros  discursos,  as  tiras  da  Laerte  estão

relacionadas ao próprio conteúdo do jornal. Tanto no grupo um quanto no grupo dois, a produção da

cartunista  figurativiza  temas  que  aparecem  em  notícias  de  jornais  e  noticiários  de  TV,

principalmente as tiras do grupo um, no qual Laerte figurativiza de muitas formas a temática da

violência urbana. O próprio título da série retoma essa figura histórica tão presente no imaginário

ocidental,  os piratas.  Desbravadores,  violentos,  os piratas são uma ameaça para todas as outras

pessoas, como descreve Xavier (2000, p. 55):

Os piratas são os donos do Tietê, amorais,  interesseiros, arrogantes, predadores.
Uma das diversões dos Piratas do Tietê é pescar.  Mas eles não pescam peixes,
simplesmente jogam uma corda com um laço sobre a Marginal. Assim ‘pescam’

107Para mais informações sobre as relações entre cidades e quadrinhos, sugiro a leitura de Xavier (2000). 
108O personagem Bruce Wayne (o Batman) presenciou o assassinato dos pais quando era criança, na idade 

adulta, decidiu criar uma identidade secreta para combater os criminosos de Gotham City. 
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economistas, publicitários, sexólogas e tudo que não seja ‘pirata’: o ‘Outro’. Eles
são os donos e predadores do rio, e o restante da ‘fauna’ é simplesmente a presa. 

Nas tiras publicadas a partir de 2005, as relações interdiscursivas se ampliam e passam a

incluir  outras formas de violência,  não somente a violência física,  mas sobretudo as violências

simbólicas.  A falta de empatia entre as pessoas,  o preconceito,  a crítica à falta de liberdade de

expressão109.  Por  outro  lado,  surgem  também  narrativas  que  sugerem  o  enfrentamento  das

desigualdades, das opressões e das imposições que pairam sobre todos, ainda que nem sempre as

pessoas percebam isso. Destaque para a crítica à heteronormatividade compulsória, assunto que a

autora  vivencia  em âmbito  pessoal,  aborda  tanto  nas  tiras  da  série,  quanto  em outras  de  suas

produções. 

4.5  PROPONDO  AO  LEITOR  UM  NOVO  CONTRATO:  “NÃO  QUER  LER,  NÃO  QUER

RENOVAR O CONTRATO, TUDO BEM, ACONTECE”

Observando as mudanças que surgiram na série a partir da perspectiva das leis do discurso

de Grice,  identificamos características que apontam para uma menor preocupação, por parte da

autora, com o princípio da cooperação, segundo o qual qualquer contribuição a conversação, deve

estar de acordo com o  objetivo ou a orientação da troca verbal da qual o enunciador participa.

Embora as leis do discurso se manifestem de forma mais evidente nas conversações, elas podem ser

observadas em qualquer tipo de enunciação, inclusive para a escrita (MAINGUENEAU, 2011).

O desaparecimento dos personagens regulares nas tiras do grupo dois e a clara mudança na

cenografia que foi comentada anteriormente são características do discurso que revelam uma quebra

de expectativa em relação à lei da pertinência. As enunciações elaboradas no grupo dois em grande

parte destoam das tiras do grupo um, o leitor que estava habituado aos personagens regulares e ao

desfecho cômico das tiras não tinha mais garantias de que a tira do dia seguinte seria humorística ou

não. Levando em consideração a página da sessão  Quadrinhos, percebe-se que as tiras do grupo

dois não são similares às demais tiras da página, pois, as tiras cômicas ainda são maioria nesse

espaço. 

A partir do momento em que a Laerte decide não fazer humor por obrigação nas tiras, ela

cria uma ruptura na sessão Quadrinhos, o que demonstra que a lei da pertinência foi transgredida, as

reações dos leitores e o cancelamento das tiras em dois jornais são evidências de que a tira não

pareceu mais ser pertinente ao espaço de publicação. A Folha de S. Paulo manteve a série e com o

109Tira publicada em 01.04.2008. 
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tempo mostrou que havia espaço no jornal para quadrinistas fazerem tiras experimentais, tiras que

não explorassem apenas o humor, que transgredissem os limites da tira cômica, o tipo de discurso

que os leitores esperam ver na sessão  Quadrinhos. É válido destacar que os artistas que fizeram

essas incursões por criações mais experimentais  tanto do ponto de vista da temática, quanto da

estética, foram quadrinistas renomados como Laerte, Angeli e os gêmeos Fábio Moon e Gabriel

Bá110. 

A lei da informatividade a nosso ver não foi transgredida, pois, Laerte continua oferecendo

informações novas aos leitores, não apenas no nível do conteúdo – os enunciados – mas também da

enunciação – os modos de dizer. Isso é algo que a própria autora explicou em entrevistas (ANEXO

C), segundo ela, era intencional oferecer algo novo aos leitores, desafiá-los a ter contato com tiras

que não fossem exclusivamente humorísticas.  O mesmo não foi observado em relação à lei  da

exaustividade, esta foi transgredida porque as tiras passaram a oferecer ao leitor a possibilidade de

uma interpretação aberta, logo, não estavam ali todas as informações necessárias para apresentar

uma  conclusão  ao  leitor,  como  acontecia  nas  tiras  cômicas.  A  conclusão  sobre  as  tiras

experimentais,  na maioria dos exemplos do grupo dois,  cabia ao leitor,  não era algo dado pela

criadora da série.

A partir das alterações percebidas na cenografia e no ethos da série, percebemos que o leitor-

modelo para o qual a Laerte cria suas tiras também mudou. Se nas tiras do grupo um, esse leitor

virtual estava habituado às tiras que faziam rir a partir das mazelas da São Paulo fictícia da autora,

no grupo dois, as tiras passam a requerer ainda mais atenção do leitor-modelo, pois, não há mais

lugar para o universo já conhecido dos personagens regulares, não há a garantia de que haverá

sempre um final cômico nas tiras, não há nem a garantia de que sempre haverá uma conclusão feita

pela  autora.  Criando  tiras  com essas  características,  Laerte  amplia  a  participação do seu  leitor

virtual nas tiras, os leitores precisam se envolver mais na interpretação das tiras do grupo dois. 

Sobre  o  autor-modelo,  que  segundo  Eco  (1986),  deve  ser  pensado  enquanto  hipótese

interpretativa,  encontramos indícios textuais de que há um sujeito que configura uma estratégia

textual nas duas fases das tiras da série, há um autor-modelo em cada fase. No grupo um, há um

autor que cria uma cidade fictícia a partir de uma cidade real, amplia seus problemas e tenta fazer

seus leitores pensarem na vida nessa grande cidade fazendo-os rir sobre as situações absurdas e

sobre os excessos de violência, de intolerância, e sobre a escassez de privacidade, dentre outros

problemas. 

110Quando os gêmeos estrearam a tira  Quase Nada na  Folha, eles já eram quadrinistas reconhecidos no
mercado nacional e internacional, já haviam inclusive, recebido o Prêmio Eisner, considerado o ‘oscar’
dos quadrinhos. 



134

No grupo dois,  esse autor-modelo  recria  sua estratégia  textual,  elimina  a  cidade fictícia

como grande cenário de suas tiras e passa a construir situações em que as relações entre as pessoas

com os outros e consigo mesmas torna-se o centro de suas criações, sem um referencial de lugar,

esse autor-modelo transforma breves narrativas humorísticas sobre existir numa grande cidade em

reflexões sobre a condição humana na contemporaneidade. 

O conceito de ideológico também foi compreendido de duas maneiras distintas na análise

das  tiras,  num primeiro  momento,  as  impressões  de  uma artista  sobre  sua  cidade  conduzem a

maioria  das  narrativas construídas.  Nas tiras da fase seguinte,  Laerte  amplia  sua lupa sobre as

relações  humanas  e  reflete  sobre  a  individualidade,  os  relacionamentos,  sobre  os  corpos,  as

sexualidades  e  a  questão  de  gênero,  revelando  o  quanto  uma  sociedade  capitalista  e  um país

marcado pela desigualdade social criam opressões que atingem as pessoas em diversos níveis.

Entretanto, no universo das tiras do grupo dois, os sujeitos podem permanecer submissos a

essa  sociedade,  podem  nem  perceber  que  são  oprimidos,  mas  também podem desconstruir  as

opressões sociais que lhes são impostas, tal como a própria autora da série fez em sua vida pessoal,

ao assumir sua transgeneridade e sua homossexualidade, aos 58 anos, e na sua vida profissional, ao

transformar suas tiras cômicas em um espaço de experimentação temática e estética. 

Outro aspecto da série que foi modificado foi a relação entre o enunciador e o destinatário.

Como já foi mencionado no capítulo dois, todo enunciador projeta uma imagem de si para os seus

destinatários,  se  o  objeto  analisado  for  um  jornal  impresso,  por  exemplo,  o  enunciador  será

identificado a partir não somente do conteúdo veiculado, mas das estratégias elaboradas para dizer

esse  conteúdo  para  os  leitores.  Embora  a  série  Piratas  do  Tietê seja  publicada  em um jornal

impresso, o enunciador da série não é constituído apenas pelo jornal, a publicação tem relevância

para a análise da série, afinal o suporte impresso continuou a publicar as tiras mesmo com todas as

mudanças instauradas por Laerte. 

Contudo, pensar no enunciador de uma série de tiras em quadrinhos é buscar o sujeito que

assume a autoria dessas produções, as tiras publicadas na sessão Quadrinhos da Folha de S. Paulo,

em sua maioria, são de cartunistas que compartilham suas opiniões sobre a sociedade brasileira e

sobre os principais acontecimentos nacionais e internacionais, através das histórias criadas em suas

tiras.  No caso dos cartuns,  os assuntos abordados,  a  maneira de construir  essas narrativas e  as

informações  extradiscursivas  sobre  os  cartunistas  são  os  rastros  que  podemos  seguir  a  fim de

identificar o enunciador nas tiras em quadrinhos. 

Portanto,  se  a  imagem  do  enunciador  é  modificada,  a  relação  enunciador-destinatário

provavelmente também será, é o que aconteceu em Piratas do Tietê. As mudanças na vida pessoal

da autora acabaram se refletindo, de forma intencional, na série de tiras. Os exemplos já citados da
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perda  de  um de  seus  filhos  e  dos  reflexos  desse trágico  acontecimento  no modo como Laerte

compreende o humor e o fato de Laerte ter assumido sua condição de mulher transgênero são os

fatos mais relevantes da esfera pessoal que deixaram rastros na superfície discursiva da série. 

As mudanças se deram tanto na dimensão do conteúdo quanto na dos modos de dizer, o que

é perceptível não apenas pelo abandono da cidade fictícia como contexto principal das tiras e dos

personagens já conhecidos pelo público. A mudança também se concretizou através do aumento da

frequência de determinadas temáticas e de um modo mais sério e profundo de abordar alguns temas,

tais como, as reflexões sobre o caráter imposto da associação entre sexo biológico e gênero, sobre o

corpo e o desejo e sobre diversas formas de violência. 

O modo de representar mulheres em situações de opressão causadas, em sua maioria, pelo

machismo,  também  mudou.  A cartunista  admite  ter  feito  tiras  que  poderiam  ser  consideradas

machistas:  “Hoje, muita coisa do que fiz me soaria machista, homofóbica, inclusive nos Piratas.

Esse tipo de piada sumiu do meu universo. Mas já fiz, não vou renegar. Fiz na maldade, lógico. Não

existe falta de malícia. Acontece que as circunstâncias eram outras.” (RIBEIRO, 2018) Entretanto,

nas tiras que fazem parte do grupo dois, nenhuma situação desse tipo foi encontrada. 

Nossa hipótese é a de que as mudanças no modo como a Laerte passou a enxergar e lidar

com seu próprio corpo e seus desejos, ou seja, os processos pelos quais a cartunista passou a fim de

expressar tanto no âmbito pessoal quanto no público, a sua orientação sexual e a identidade de

gênero desejada, transformou sua maneira de pensar sobre a vida e, consequentemente, o conteúdo

e os modos de dizer nos discursos construídos nas tiras de Piratas do Tietê. 

Modificações na relação enunciador-destinatário também podem ser vistas como mudanças

no  contrato  implícito  entre  autor  e  leitor.  Maingueneau  (2015)  afirma  que  todo  gênero  é  um

contrato,  ao  inserir  alterações  nas  características  do  gênero  da  tira  cômica,  Laerte  quebrou  o

contrato construído e passou a propor um novo contrato, a própria cartunista já falou sobre essa

renovação do contrato com os leitores (ANEXO C). O que pode ser percebido a partir das tiras do

grupo dois é que Laerte inseriu modificações unilateralmente nas tiras, algo que também pode ser

concluído com base em declarações da quadrinista (ANEXO C). Aqueles que transgridem as regras

de um gênero, estão susceptíveis a sofrerem sanções. Isso ocorreu com a Laerte no início da fase

experimental da série, além dos cancelamentos em dois jornais, a cartunista teve que explicar em

alguns veículos de comunicação as mudanças que surgiram em suas tiras111.

As alterações feitas por Laerte atingiram o cerne da tira cômica, sem oferecer, com a mesma

frequência de antes, motivo para riso no final da tira, sem as habituais referências de cenário e

111Ramos  comenta  sobre  essas  explicações  no  Blog  dos  Quadrinhos:
http://blogdosquadrinhos2.blog.uol.com.br/arch2007-08-01_2007-08-31.html
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personagens, a cartunista rompeu o vínculo de exclusividade com o humor e abriu suas criações

para a exploração de outras possibilidades. A artista admite que decidiu voltar a ter contato com

uma  linguagem  mais  experimental,  não  seguir  mais  padrões  gráficos  e  não  explorar  mais

diariamente  o  modo  de  fazer  humor  em  quadrinhos.  Laerte  recebeu  críticas  e  teve  suas  tiras

canceladas em dois jornais, mas não retornou aos moldes anteriores de sua produção. 

Observamos que houve um período de transição entre a fase do meio e a fase experimental,

pois,  algumas tiras  do grupo um já  apresentavam alguns aspectos  que seriam vistos  com mais

frequência na fase experimental, tais como, as tiras sem balões, aquelas que não tinham desfecho

cômico e que davam ao leitor a possibilidade de uma interpretação mais aberta (Figuras 36 e 37). A

transição entre a fase do meio e a fase experimental, portanto, não ocorreu de forma tão repentina,

nem  os  elementos  que  surgiam  eram  inéditos  nas  tiras  da  Laerte,  a  autora  utilizou  recursos

semelhantes na fase humorística, embora com pouca frequência. 

Figura 36 – Crítica à propriedade privada e à monogamia já estava presente em tira publicada em
25.10.1999. Destaque para a posição de igualdade entre a mulher e o homem que seguram os símbolos da

classe trabalhadora, a foice e o martelo. 

Autora: Laerte

Figura 37: Tira publicada em 10.02.2004 apresenta características que serão mais frequentes na fase
experimental: ausência de balões de fala, cores pouco saturadas e imagem mais expressiva. 

Autora: Laerte
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Constatamos que a proposta do novo contrato foi bem-sucedida, apesar de algumas poucas

sanções, boa parte dos leitores aceitou a nova fase do trabalho de Laerte. As tiras acompanharam a

evolução sociocultural,  passando a abarcar uma maior variedade temática e a lidar com elas de

forma mais respeitosa. O leitorado também acompanhou a evolução da diversidade temática na

série. 

Em relação ao universo concorrencial, Laerte instaurou um novo tipo de tiras em quadrinhos

em  jornais  brasileiros  de  grande  circulação,  saindo  do  contexto  de  concorrência  das  tiras

humorísticas  e  inaugurando outra  possibilidade de criação.  Não encontramos erro na leitura do

público leitor e não-leitor, porque Laerte sempre demonstrou em suas declarações saber que alguns

leitores  renovariam  o  contrato,  que  estavam  dispostos  a  ler  tiras  que  não  fossem  somente

humorísticas. 

O  que  poderia  explicar  a  disposição  da  cartunista  para  seguir  publicando  suas  tiras

experimentais?  Sua bem-sucedida  trajetória  em seu campo de  atuação e  a  autonomia  que  essa

trajetória garante a Laerte. A opinião de um(a) cartunista em suas criações é algo esperado pelos

leitores  e  um aspecto  em que  o  veículo  midiático  não  deve  interferir.  Pelo  conteúdo  que  foi

encontrado  nas  tiras  do  grupo  dois  e  por  declarações  da  artista  em  entrevistas  (ANEXO  C),

percebemos que a Folha de S. Paulo continuou garantindo à quadrinista sua liberdade de criação.

Explorando novos modos de enunciar, Laerte não mudou completamente os conteúdos da série, mas

ampliou  suas  possibilidades  temáticas,  passou  a  abordar  alguns  temas  com  mais  seriedade  e

sensibilidade e desistiu de utilizar o humor como única forma de elaborar tiras para jornais. 

A essência das criações para a série ainda está lá, as diversas críticas ao capitalismo e seus

reflexos em nossa sociedade, desde a micropolítica até a macropolítica. O olhar de Laerte na tira

tornou-se dissidente, expressa sua consciência diante de tantas formas de opressão existentes em

nosso país e ao mesmo tempo revela sua disposição para apontar alternativas através de caminhos

contra-hegemônicos.
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5. CONCLUSÃO

A proposta  central  do  presente  trabalho  consistiu  em investigar  possíveis  mudanças  no

posicionamento discursivo da série de tiras em quadrinhos  Piratas do Tietê.  Os indícios de que

ocorreu uma mudança expressiva na construção discursiva dessa série são oriundos das pesquisas

do professor Paulo Ramos (2010; 2016) e de notícias sobre as alterações que aconteceram na vida e

na obra da cartunista Laerte Coutinho. 

Vimos a oportunidade de realizar um estudo, a partir da perspectiva da análise do discurso,

porque existe  uma relação histórica  entre  a  imprensa  brasileira  e  tiras  em quadrinhos  e  outras

formas gráficas de apreensão do real, tais como a charge e a caricatura, logo, se há estudos que

apontam transformações num gênero tão consolidado como a tira cômica, é relevante estudar de que

maneiras essas mudanças se manifestam na superfície discursiva. Como Ramos atribui  a Laerte o

surgimento  de  um  novo  modo  de  produção  de  tiras  em  quadrinhos  que  circulam  em  jornais

brasileiros,  nos  voltamos  para  o  trabalho  dessa  artista,  precisamente  para  o  espaço  em que  as

alterações na tira cômica foram percebidas: a série Piratas do Tietê publicada diariamente, desde o

ano de 1991, no caderno Ilustrada da Folha de S. Paulo. 

Inicialmente, prevemos duas coisas que a nosso ver não poderiam ser desconsideradas: que

uma análise do discurso de tiras em quadrinhos não pode ignorar as especificidades da linguagem

das  HQs  e  que  devido  ao  extenso  período  de  publicação  da  série,  seria  preciso  observar  o

desenvolvimento da mesma ao longo dos anos. Ambas as questões estavam inscritas no domínio

metodológico  e  indicavam  a  necessidade  de  construir  um  caminho  teórico-metodológico  que

tornasse viável trabalhar com um produto midiático publicado há 26 anos e no qual o sentido se

constrói através de planos de expressão de ordens distintas, no caso, o verbal e o não verbal. Para a

primeira questão, escolhemos o método da semana construída de Jacques Kayser, o que possibilitou

abranger,  no corpus,  25 anos da publicação (1991-2015),  através da análise de uma quantidade

viável de tiras (no total selecionamos 178).

Para lidar com as matérias significantes presentes nas tiras, articulamos metodologias de

duas fases da  semiologia,  a semiótica greimasiana ou narrativa,  e  a contribuição de autores da

semiologia de linha francesa,  sobretudo Dominique Maingueneau e  Eliseo Verón.  Ainda assim,

percebemos que havia nas tiras outra matéria significante que não poderia ser deixada de lado: os

recursos de expressividade característicos das HQs, por isso, agregamos à fundamentação teórico-

metodológica alguns parâmetros de investigação visual que permitissem observar o emprego de

vinhetas, balões, legendas, letreiramento, transições quadro a quadro, dentre outros aspectos. 
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No primeiro capítulo, compreendemos porque as mudanças instauradas por Laerte, na série,

inicialmente  causaram  estranhamento  em  alguns  leitores  e  consequentemente  levaram  ao

cancelamento em dois  jornais:  a  cartunista  tensionou os limites de um  gênero  textual  que está

fortemente atrelado ao humor e que, por meio desse recurso, contribuiu amplamente para criar uma

percepção da situação política do Brasil em importantes momentos da história do país, a exemplo da

abolição da escravatura, da queda do regime monárquico e da resistência à opressão política durante

o regime militar  (1964-1985).  Logo,  era  de se esperar  que ao suprimir  os personagens fixos e

abandonar o modo de criação de tiras baseado nos procedimentos humorísticos, alguns leitores e a

própria imprensa reagiriam e/ou buscariam explicações para tais mudanças. 

A partir do primeiro capítulo, também percebemos que não há unanimidade em torno da

ideia  de  que  Laerte  seria  responsável  pelo  surgimento  de  um  novo  gênero  de  tiras,  alguns

pesquisadores afirmam que a quadrinista teria transformado sua tira em um espaço para um discurso

estético livre, mas que, às vezes, as criações de Laerte se distanciam muito das características de

uma tira em quadrinhos veiculada em jornais. 

Entretanto,  vemos coerência  nos  argumentos  de  Ramos (2010;  2016),  sobretudo porque

segundo  Maingueneau (2011) os gêneros de discurso consistem em dispositivos de comunicação

que surgem quando determinadas condições sócio-históricas estão presentes. Percebemos que a fase

experimental da série  Piratas do Tietê surge e se estabelece num momento em que as ideias em

torno da expressão “politicamente correto” passam a ter mais visibilidade na sociedade brasileira,

quando o humor baseado em estereótipos clichês como as piadas sobre “gordinhos”, a “loira burra”,

os nordestinos, dentre outras, passa a receber críticas, situação oportuna para o surgimento de uma

tira em quadrinhos que não explore somente piadas. 

Os  parâmetros  visuais  adotados  indicaram  que  o  emprego  dos  elementos  próprios  da

linguagem das  HQs  variou  entre  os  dois  momentos  observados  no  corpus  da  pesquisa  –  fase

humorística e fase experimental.  Portanto,  há na fase experimental uma quantidade maior de tiras

sem balões, ou seja, tiras que não reproduzem diálogos entre personagens; o letreiramento utilizado

é o mesmo nas tiras dos dois grupos, algumas vezes, a Laerte estiliza as letras nos títulos das tiras,

mas  isso  é  pouco  frequente;  as  transições  quadro  a  quadro  continuam  seguindo  os  padrões

ocidentais, contudo, surgem no grupo dois, tiras que apresentam transições do tipo aspecto-para-

aspecto e  non-sequitur.  Em relação às cores, observadas apenas no grupo dois, funcionam mais

como plano de fundo, com pouca saturação. Além disso, através do aumento da quantidade de tiras

com vinheta única, Laerte passou a explorar mais a possibilidade de criar tiras com final aberto. 

Observando as categorias semânticas fundamentais percebemos que enquanto no grupo um,

categorias semânticas como vida vs morte e realidade vs imaginário apontavam para histórias que
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provocavam o  riso  fazendo  humor  a  partir,  sobretudo,  da  violência  urbana,  no  grupo  dois,  as

mesmas  categorias  eram  concretizadas  em  narrativas  que  retratavam  o  mal-estar  da  condição

humana na contemporaneidade. A observação das categorias semânticas fundamentais contribuiu

para identificar, no nível discursivo, mudanças na cenografia e no ethos. 

Embora Laerte não tenha modificado o nome da série,  que é uma referência à principal

cenografia da fase humorística, a cidade de São Paulo, na fase experimental, com exceção do título

Piratas do Tietê, as referências à cidade desaparecem. Laerte não trabalha mais com personagens e

cenários fixos nas tiras que compõem o grupo dois do corpus (2005-2015), ela passa a explorar

mais situações de cunho político, sociocultural e temas mais introspectivos. 

Nas tiras do grupo dois, já não existe a cidade cenário que pautava as relações entre os

personagens, não há referências a um lugar específico que pode ser considerado como cenário, o

foco está nas situações construídas a partir de sensações, impressões ou reflexões sobre questões

macro e micropolíticas. O desaparecimento da cidade de São Paulo como cenário das tiras também

modifica o ethos discursivo. Na fase humorística, esse ethos expressava principalmente os riscos da

vida num grande centro urbano, depois, na fase experimental, se transforma num tom de constante

questionamento,  crítica  e  dissidência  em  relação  aos  padrões  de  uma  sociedade  capitalista,

perspectiva que está em sintonia com os valores defendidos pela cartunista criadora da série em

suas obras e em suas aparições midiáticas.  

Em relação à categoria de expressão, é importante registrar a dificuldade que encontramos

para analisar esse item numa forma de narrativa tão breve quanto uma tira em quadrinhos. Como a

concisão é um fator característico desse gênero textual, em boa parte das tiras analisadas no corpus,

o plano da expressão foi  somente o veículo  do conteúdo da  tira,  sem agregar  maior  sentido à

narrativa. 

Entre os principais desvios sistemáticos encontrados nas tiras analisadas, identificamos entre

as tiras da fase experimental, alterações no modo de abordar temas que antes não eram retratados

com  a  mesma  relevância,  sobretudo  questões  de  gênero  e  questionamentos  acerca  do

comportamento que perpassam a sexualidade,  o desejo e a  relação com o corpo. A abordagem

dessas temáticas foi o principal diferencial encontrado na análise do corpus, por isso, sustentamos a

hipótese de que as vivências da autora da série com seu próprio corpo e o processo de passar a

performar uma identidade de gênero feminina foi um dos principais fatores que promoveram as

mudanças da fase experimental. 

As alterações na forma como a Laerte vivencia sua corporalidade constituem uma condição

de produção chave para as mudanças de posicionamento discursivo que encontramos nas tiras do

grupo dois. Viver como uma pessoa cisgênero se reflete na forma como nos relacionamos com o
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nosso próprio corpo, com as pessoas e com a sociedade à nossa volta. Uma pessoa transgênero

modifica  essas  relações  associadas  ao sexo biológico,  buscando vivenciar  uma performance de

gênero distinta daquela que lhe foi atribuída na ocasião de seu nascimento. 

As vivências da Laerte deixaram rastros nos discursos da série Piratas do Tietê e é a partir

dos indícios encontrados que afirmamos que as experiências e reflexões da cartunista constituem

uma fundamental condição de produção do discurso da série. O corpo é um envoltório biológico,

mas é perpassado por questões políticas. A biologia impõe o sexo de cada indivíduo, mas construir

uma performance de gênero é uma decisão sobretudo política. 

Esse  trabalho  poderia  (ou  talvez  deveria)  ter  um  capítulo  a  mais,  um  quarto  capítulo

dedicado a analisar as implicações entre o corpo da cartunista e as mudanças que ela promoveu na

série, ou seja, um capítulo que observasse o corpo da Laerte como um significante em Piratas do

Tietê.  Esse capítulo não existe  principalmente devido a  duas limitações,  o tempo da escrita  da

dissertação - que passou muito mais rápido do que a autora deste trabalho esperava - e por causa do

corpus da pesquisa, um trabalho de análise das relações entre a performance de gênero da Laerte e

os posicionamentos discursivos da série demandaria um corpus mais específico, selecionado de um

modo menos aleatório do que a semana construída. 

O método da semana construída atendeu à necessidade desta pesquisa de selecionar um

corpus a partir de um longo período de circulação, afinal era importante observar a tira desde seu

início na Folha de S. Paulo a fim de identificar padrões de produção e eventuais desvios e poder

afirmar a existência dos desvios sistemáticos que se estabeleceram na fase experimental. A escolha

de  contemplar  um  período  extenso  é  o  que  nos  permite  afirmar  também  que  algumas  das

características da fase experimental já estavam presentes na fase humorística, mas de forma pontual,

tais como a possibilidade de tiras com final aberto ou a referência a temas como a transgeneridade.

McCloud (2006) destaca doze aspectos sobre as HQs aos quais esse autor denomina “as

doze  revoluções”.  Essas  seriam  mudanças  no  cenário  dos  quadrinhos,  necessárias  para  o

aprimoramento desse hipergênero. Visualizamos pontos em comum entre algumas das revoluções

descritas  por  McCloud  e  as  transformações  que  Laerte  promoveu  na  tira  Piratas  do  Tietê.  O

primeiro aspecto ressalta que os quadrinhos podem formar um corpo de obras digno de estudo,

enquanto uma representação significativa da vida, dos tempos e da visão de mundo do autor. 

A  sexta  revolução  descrita  por  McCloud  lembra  a  importância  do  reconhecimento

institucional, ou seja, que as instituições de ensino superior e a lei - e aqui por conta própria incluo

as  políticas  públicas  –  poderiam contribuir  para  combater  o  preconceito  popular  e  melhorar  a

percepção  pública  dos  quadrinhos.  Em  relação  a  este  aspecto  o  trabalho  da  Laerte  tem

desempenhado  um  papel  importante  através  da  conquista  de  espaço  na  mídia  e  no  ambiente
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acadêmico.  Um  exemplo  disso  é  que  enquanto  trabalhava  nesta  pesquisa,  encontrei  duas

dissertações de mestrado e uma tese112, defendidas nos últimos cinco anos, que tiveram como objeto

de estudo algum aspecto da trajetória artística de Laerte.

A oitava característica da revolução também encontra ecos na série  Piratas do Tietê, pois

McCloud (2006) destaca  a  importância  do respeito  às  diferenças  e  da representação de grupos

considerados minorias. Para o autor, os quadrinhos devem ser consumidos e produzidos não apenas

por indivíduos brancos, masculinos, heterossexuais e de classe média. Nessa direção, o trabalho da

Laerte tem contribuído amplamente, tanto através das críticas às desigualdades sociais, quanto por

meio dos questionamentos e desconstruções de convenções, oferecendo ao leitor, por exemplo, uma

leitura não normativa sobre gêneros e sexualidades.

O trabalho da Laerte também é um exemplo do nono aspecto destacado por McCloud (2006)

o que diz respeito à diversidade de gêneros, pois, para o autor, os quadrinhos são capazes de abarcar

uma grande variedade de  gêneros.  A trajetória  da  cartunista  demonstra  esta  característica,  pois

Laerte conseguiu se deslocar do gênero da tira cômica para realizar criações mais livres tanto do

ponto de vista temático quanto do estético. 

Sob  alguns  aspectos,  um relato  verdadeiramente  honesto  da  vida  cotidiana,  na
ficção ou na não-ficção, pode servir a um propósito social e político, já que ajuda a
combater  as  imagens  distorcidas  da  sociedade  que  nos  são  continuamente
oferecidas  pelos  meios  de  comunicação de  massa… Especialmente  se  as  vidas
retratadas não são as dos beneficiários do atual estado da sociedade. (MCCLOUD,
2006, p. 38) 

Por  fim,  com base  na  citação  anterior  de McCloud,  gostaríamos de  deixar  registrado o

desejo de que mais trabalhos acadêmicos sejam dedicados a investigar as estratégias de construções

discursivas de produtos culturais criados por autores que se propõem a fazer seu público refletir

sobre questões referentes às minorias, criadores que tratam com dignidade as temáticas relacionadas

a  esses  grupos  sociais.  É  relevante  estudar  a  obra  de  artistas  como Laerte  porque  estes  criam

conexões entre estética e política com o intuito de desconstruir, através de manifestações artísticas e

culturais, os preconceitos, pois perceberam que combatê-los no âmbito em que eles são criados - na

cultura - é uma estratégia política mais potente e eficaz.

112  Dissertações:  Transgeneridade, mídia e consumo: um estudo de caso das visibilidades midiáticas de
Laerte Coutinho (THEODORO, 2016) e  Subversão em três quadros: padrões de intenção na obra de
Laerte Coutinho (FONSECA, 2013). Tese: Sindicalismo, piratas e cabelo chanel: leituras de reciclagem
cultural em obras de Laerte (OLIVEIRA, 2014). 
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ANEXO A – Sessão folha cartum, o subtítulo charge (indicado pela seta azul à esquerda) nomeia a
sessão de tiras. A seta verde à direita mostra o uso adequado do título designando de fato uma
charge. 
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ANEXO B – Matéria sobre a estreia de Laerte na Folha de S. Paulo.
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ANEXO C – Laerte fala sobre a fase experimental de suas tiras. 
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ANEXO D – Os gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá falam sobre a influência das tiras da
Laerte. 
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ANEXO E - Transições quadro a quadro por McCloud (2005)
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APÊNDICE A - TABELA – SEMANA CONSTRUÍDA (1991 - 2015)

Semana construída aleatória – sorteio de mês e dia

Jornal: Folha de S. Paulo / Sessão: Quadrinhos / Série: Piratas do Tietê / Autora: Laerte

ANO Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Domingo

1991 13 nov 31 dez 16 out 15 ago 27 set 27 jul 
(estreia da 
série)

18 ago

1992 23 nov 04 ago 15 jul  30 abril  13 março 
(14)

01 fev  28 jun

1993  13 dez 22 jun  10 fev 28 jan 23 jul 01 maio 14 março

1994 25 jul  30 ago 23 nov  17 fev  07 jan 23 abril 19 jun

1995 04 dez 26 set 05 abril 27 jul 18 ago 25 fev 12 março

1996 01 jul 10 set 10 jan 01 ago 10 maio 07 dez 03 março

1997 29 dez 07 out 07 maio 17 jul 12 set 29 nov 13 abril

1998 02 fev 22 set 09 dez 09 abril 13 março 10 out 24 maio 

1999 25 out 18 mai 10 fev (14) 18 março 22 jan 03 jul 13 jun

2000 22 mai 21 nov 26 jan 20 jul 08 set 05 fev 19 mar

2001 13 ago 24 abril 05 dez 
(07)

13 set 29 jun 31 março 08 jul (09)

2002 21 jan 03 set 17 abril 12 dez 
(13)

18 out 23 fev 21 jul (TV 
Folha)

2003 (tiras
em cores a
partir 
desse ano)

19 mai 21 out 17 set 26 jun 14 mar 01 fev 20 abr (TV
Folha)

2004 23 ago 10 fev 12 mai 08 abr 03 dez 26 jun (27) 05 set

2005 10 out 28 jun 23 mar 26 mai 09 set 26 fev (28) 24 jul

2006 09 jan 31 out 30 ago 09 mar 28 abr 06 mai 12 fev

2007 12 nov 10 jul 28 mar 11 jan 14 set 12 mai 05 ago (06)

2008 20 jul 01 abr 24 set 18 dez 13 jun 16 fev 27 jan

2009 23 mar 01 set 03 jun 14 mai 30 out 24 jan 13 dez

2010 04 out 29 jun 27 jan 12 ago 28 mai 13 fev 26 dez

2011 30 mai 27 set 15 jun 24 fev 12 ago 19 nov 16 jan (17)

2012 15 out 10 abr 08 ago 03 mai (7) 06 jul 14 jan 03 jun

2013 03 jun 29 jan 20 nov (21) 18 jul 13 set 02 mar 05 mai

2014 28 ago 17 jun 09 abr 18 dez 04 jul 27 set 26 jan

2015 30 mar (31) 23 jun 19 ago 29 jan 08 mai 05 dez 20 set
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Total: 25 anos (1991-2015) / 178 tiras

Legendas:

Cinza - Tira Piratas do Tietê não foi publicada, buscamos a data seguinte mais próxima (a data está 
entre parênteses).

Amarelo – Edição indisponível no acervo ou caderno Ilustrada não foi publicado, buscamos a data 
seguinte mais próxima (a data está entre parênteses).

Laranja – Tira excluída do corpus porque não estava legível no acervo digital da Folha de S. Paulo 
e a edição do impresso não foi encontrada na biblioteca. 

Referência: KAYSER, J. Une semaine dans le monde. Étude compare de 17 grands quotidiens 
pendant 7 jours. Paris : UNESCO, 1953.
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APÊNDICE B – Utilização de alguns recursos de expressividade em histórias em
quadrinhos

Jornal: Folha de S. Paulo

Caderno: Ilustrada

Sessão: Quadrinhos

Série: Piratas do Tietê 

Publicação: 27 de julho de 1991 – atual 

Autora: Laerte 

Data
(dd/mm/a

a)

Quantida
de de

palavras
(lexemas)

Quantida
de de

vinhetas

Quantida
de de

requadros

Personage
m

Uso de
balões

Legendas Onomatop
eias

27.07.1991 19 4 2 desconheci
do

6 de fala 0 1 (Fuô!)

15.08.1991 8 1 0 Piratas 1 de fala 0

18.08.1991 23 4 2 Pirata – 
Felipe, o 
sanguinári
o

2 de fala 3 0

27.09.1991 16 4 2 Piratas 7 de fala 0 0

16.10.1991 8 1 0 Pirata 1 de fala 0 0

13.11.1991 38 4 3 Pirata 
(Capitão)

5 de fala 0 2 (Tek 
tek / 
Trim!)

31.12.1991 30 4 2 Pirata 3 de fala 0 1 (BGAM)

01.02.1992 22 4 2 Pirata 1 de fala / 
3 de 
pensament
o

0 0

14.03.1992 18 1 1 Desconhec
ido

2 de fala 0 0

30.04.1992 21 2 1 Piratas 0 2 0

28.06.1992 29 3 3 Piratas 5 de fala 0 0

15.07.1992 23 3 3 Pirata 0 3 0

04.08.1992 28 3 2 Hugo 
Baracchini

4 de fala 0 0
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23.11.1992 0 3 2 desconheci
do

0 0 0

28.01.1993 41 3 2 Pirata 6 de fala 0 0

10.02.1993 23 3 3 desconheci
do

3 de fala 0 0

14.03.1993 38 3 2 Adão e 
Eva

6 de fala 0 0

01.05.1993 24 4 3 desconheci
do

2 balões de
sussurro e 
2 de fala

0 0

22.06.1993 3 3 2 Pirata 1 de fala 0 0

23.07.1993 30 3 2 Hugo 2 de voz 
de 
aparelho 
eletrônico 
e 2 de fala

0 2 (BIIIP! / 
Pon Pon 
Pon Pon 
Pon Pon)

13.12.1993 4 4 3 Fagundes 1 de fala 0 0

07.01.1994 29 3 2 desconheci
da

2 de fala 10 0

17.02.1994 17 3 2 Hugo e 
piratas

3 de fala e 
1 de grito

0 0

23.04.1994 10 3 2 Pirata 2 de fala 0 0

19.06.1994 26 4 3 Pirata 7 de fala 0 0

25.07.1994 26 4 3 Pirata 5 de fala 0 2 (Pum… /
Tchabluk!)

30.08.1994 0 6 6 desconheci
do

0 0 0

23.11.1994 20 3 2 Gato (e 
flor)

3 de fala 0 1 
(Zinhôôôô
ôôm!)

25.02.1995 12 3 2 Hugo 2 de fala 0 0

12.03.1995 54 3 2 Síndico 6 de fala 0 0

05.04.1995
(ilegível 
no acervo, 
não 
encontrei 

3 3 0 1 0
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exemplar 
dessa 
edição na 
biblioteca)

27.07.1995 23 3 2 desconheci
do

5 de fala 0 1 (ZAT)

18.08.1995 22 4 3 Gato e 
Gata

5 de fala 0 0

26.09.1995 16 2 2 Hugo e 
Pirata

4 de fala 0 1 (He He)

04.12.1995 23 3 2 desconheci
do

2 de voz se
aparelho 
eletrônico 
e 1 de fala

0 1 
(TRIIIM!)

10.01.1996 25 3 2 desconheci
do

3 de fala 0 0

03.03.1996 19 3 3 Gato e 
Gata

6 de fala 0 0

10.05.1996 10 2 2 desconheci
do

2 de fala 0 0

01.07.1996 23 3 2 Síndico 3 de 
pensament
o

0 1 (KLK 
KLK)

01.08.1996 41 3 2 Gato e 
Gata

6 de fala 0 7 (Quiá)

10.09.1996 21 3 2 Pirata 5 de fala 0 0

07.12.1996 20 3 2 Hugo 3 de fala 0 1 (BLIM 
BLOM)

13.04.1997 21 3 2 Homem-
Catraca

2 de fala 0 1 (KLÃ)

07.05.1997 27 3 3 desconheci
do

0 4 0

17.07.1997 31 5 5 “O homem
que virou 
mulher”

5  de fala 2 0

12.09.1997 44 3 3 Hugo 1 de fala e 
2 de voz 
aparelho 
eletrônico

1 2 
(TRIIIM / 
KLK)

07.10.1997 34 3 3 Overman 6 de fala 1 0
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29.11.1997 28 4 4 Overman 5 de fala 1 0

29.12.1997
(duas tiras 
publicadas
)

29 / 27 3 / 3 3 / 3 Overman / 
Overman

5 de fala/ 5
de fala

0 / 1 0 / 0

02.02.1998 20 3 3 Overman 5 de fala 1 0

13.03.1998 8 1 1 Homem-
Catraca

1 de fala 0 0

09.04.1998 37 3 3 Hugo 5 de fala 0 0

24.05.1998
(ilegível 
no acervo 
digital da 
Folha, não 
encontrada
na edição 
impressa 
na 
biblioteca)

31 4 4 Laerte 2 1 0

22.09.1998 24 3 3 Gato e 
Gata

2 de fala 2 
de 
pensament
o

0 0

10.10.1998 22 3 3 desconheci
da

3 de fala 0 0

09.12.1998 40 4 4 desconheci
da

8 de fala 0 0

22.01.1999 52 3 3 Overman 5 de fala 2 0

14.02.1999 38 3 3 Deus 5 de fala 0 0

18.03.1999 19 3 3 Overman 6 de fala 0 2 
(AAAAA
A / 
GRRRRR)

18.05.1999 31 3 3 Pirata 5 de fala 0 0

13.06.1999 52 4 4 Deus 7 de fala 0 0

03.07.1999 19 4 4 Gato e 
Gata

5 de fala 0 0

25.10.1999
(10 tiras 
que 

26 1 1 desconheci
do

0 3 0
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abalaram o
mundo – 
nº 7)

26.01.2000 39 4 4 Gatos (?) 6 de fala 1 
de 
pensament
o

0 0

05.02.2000 32 4 4 Overman 3 de fala 2 0

19.03.2000 23 4 4 Deus 7 de fala 0 0

22.05.2000 57 2 2 Piratas (A 
filha do 
tesouro – 
Cap. 6) 
Capitão e 
sua filha 
Rozy

4 de fala 1 
de 
pensament
o

1 0

20.07.2000 13 3 2 desconheci
do

4 de fala 0 0

08.09.2000 20 3 3 desconheci
do

4 de fala 0 0

21.11.2000 41 3 3 Hugo e 
Beth

5 de fala 0 0

31.03.2001 47 4 4 Laerte 10 de fala 0 0

24.04.2001 37 3 2 macacos 6 de fala 0 0

29.06.2001 26 3 3 Gato e 
Gata

5 de fala 0 0

09.07.2001 9 3 3 Síndico 3 de fala 0 0

13.08.2001 29 3 3 Gato e 
Gata

4 de fala 0 0

13.09.2001 25 4 3 Hugo 5 de fala 0 0

07.12.2001 43 4 3 Gato e 
Gata

5 de fala 0 0

21.01.2002 4 1 1 desconheci
do

1 de fala 0 0

23.02.2002 31 3 3 Gato e 
filho 
(Messias)

5 de fala 0 0
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17.04.2002 47 3 3 desconheci
do

7  de fala 0 0

21.07.2002 47 3 3 Deus 6 de fala 0 0

03.09.2002 4 1 1 Overman 0 1 0

18.10.2002 12 2 2 Desconhec
ido (mata o
personage
m do 
Leão )

1 de fala 3 0

13.12.2002 39 4 4 Mutuca 4 de fala 0 0

01.02.2003 26 3 2 Síndico 6 de fala 0 0

14.03.2003 38 4 4 desconheci
do

7 de fala 0 0

20.04.2003 34 4 4 Deus 5 de fala 0 0

19.05.2003 14 1 1 Homem-
Catraca

0 1 0

26.06.2003
(questiona 
o humor)

38 3 3 Dr. 
Shimeji

2 de fala 
(leitor fala)

2 0

17.09.2003 32 3 3 Homem-
Catraca

5 de fala 0 0

21.10.2003 34 4 4 desconheci
do

6 de fala 0 0

10.02.2004
(Ahistória 
do homem 
parte 2 – 
de 6)

8 4 4 desconheci
do

0 1 0

08.04.2004 25 4 4 desconheci
do

2 de fala 0 0

12.05.2004 37 3 3 desconheci
do

3 de fala 0 0

27.06.2004 8 4 4 Adão e 
Eva

8 de fala 0 0

23.08.2004 51 4 4 Overman 5 de fala 0 2 (BZ / 
AAAAA)

05.09.2004 19 4 4 Deus 
(Jesus e 
sua irmã)

5 de fala 0 0
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03.12.2004 24 4 4 Hugo 3 de 
pensament
o e 1 de 
fala

0 0

28.02.2005 50 4 4 Gata e 
Gato

6 de fala 0 0

23.03.2005 0 4 4 Desconhec
ido (mãos 
e espelho)

0 0 0

26.05.2005 21 4 4 Desconhec
ida (Rakel)

6 de fala 0 0

28.06.2005
(duas tiras 
publicadas
)

42 / 49 26 / 4 26 / 4 Desconhec
ido 
(músico) / 
desconheci
do 
(vendedor 
de bala)

1 de fala / 
7 de fala

14 / 0 0 / 0

24.07.2005 35 3 3 Desconhec
ido 
(estudante)

0 3 0

09.09.2005 46 3 0 Desconhec
ido

0 4 0

10.10.2005 0 1 0 desconheci
do

0 0 0

09.01.2006 4 1 0 desconheci
do

0 4 0

12.02.2006 5 1 0 desconheci
do

0 1 0

09.03.2006 27 4 4 desconheci
dos

4 de fala 0 0

28.04.2006 25 4 4 Desconhec
ido 
(prisioneir
o)

6 de fala 0 0

06.05.2006 0 4 4 Desconhec
ido 
(homem 
no carro / 
homem no 
avião)

0 0 0

30.08.2006 1 3 3 desconheci 0 1 0
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dos

31.10.2006 0 1 1 Desconhec
idos (ursos
no 
trabalho)

0 0 0

11.01.2007 3 1 1 desconheci
do

1 de 
pensament
o

0 0

28.03.2007 0 1 1 Desconhec
ido 
(sultão)

0 0 0

12.05.2007 0 1 1 Desconhec
ido (pintor 
e 
fotógrafo)

0 0 0

10.07.2007 9 1 1 Desconhec
ido 
(marquês)

2 de fala 0 0

06.08.2007 1 1 1 Desconhec
ido 
(Juquinha)

1 de fala 0 0

14.09.2007 10 3 3 desconheci
do

0 1 0

12.11.2007 25 3 3 Desconhec
ido 
(borboletas
)

0 3 0

27.01.2008 23 4 4 desconheci
do

3 de fala 0 0

16.02.2008 38 4 4 desconheci
do

4 de fala 0 0

01.04.2008 25 3 3 Desconhec
ido (aborto
de ideia)

5 de fala 0 0

13.06.2008 11 3 3 Desconhec
ido (ídolo)

4 de fala 0 0

20.07.2008 0 3 3 Desconhec
ido (touro)

0 0 0

24.09.2008 0 1 1 desconheci
do

0 0 0

18.12.2008 12 4 4 Desconhec 0 1 0
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ido (D. 
Ruth)

24.01.2009
(Meu 
marido 
empalhado
- 4)

17 4 3 Desconhec
ido 
(pássaros)

3 de fala 1 0

23.03.2009 18 4 4 Desconhec
ido 
(político)

3 de fala 0 0

14.05.2009 24 5 3 Desconhec
ido 
(atendente 
telemarketi
ng)

4 de fala e 
1 de voz 
de 
eletrônico

0 1 (Piruli)

03.06.2009
(7 
Desenhos 
Capitais)

9 4 4 Desconhec
ido (mãos)

0 4 0

01.09.2009
(pé de 
silêncio)

3 4 4 Desconhec
ido 
(homem)

0 1 0

30.10.2009 13 4 4 Desconhec
idos 
(casal)

2 de fala 2 0

13.12.2009
(conduzindo 
um debate 
apenas com a
mente)

51 4 4 Desconhecid
os (homem
e mulher)

7 de fala 1 0

27.01.2010 3 3 3 Desconhec
idos 
(homens 
primitivos 
e homem 
ao longe)

1 de fala 1 0

13.02.2010 1 3 3 Desconhec
idos 
(homem se
autoflagela
ndo e 
idosa)

1 de fala 0 0

28.05.2010 0 / 0 2 /1 2 / 1 Desconhec 0 / 0 0 / 0 0 / 0



167

(duas tiras 
publicadas
)

idos 
(menino e 
idoso) / 
(pássaro 
cientista)

29.06.2010
(O Santo 
Recalcitran
te - 23)

39 3 3 Desconhec
idos (São 
Latércio)

6 de fala 2 0

12.08.2010 34 4 4 Desconhec
ido (gato 
sem 
cabeça)

0 4 0

04.10.2010 21 3 3 Desconhec
ido 
(homem e 
varal)

5 de fala 0 0

26.12.2010 5 1 1 Desconhec
ido (faróis)

2 de fala 0 0

17.01.2011 17 3 3 Desconhec
ido 
(acadêmic
o 
subempreg
ado)

2 de fala 0 0

24.02.2011 9 3 3 Desconhec
ido 
(esquimó)

0 1 0

30.05.2011 47 4 4 desconheci
dos

1 de fala 3 0

15.06.2011 3 1 1 desconheci
dos

0 1 0

12.08.2011 12 3 3 Desconhec
ido (leão)

0 2 0

27.09.2011 2 4 4 Desconhec
ido (um 
olho)

1 de fala 0 0

19.11.2011
(Funny 
Kits)

5 1 1 Desconhec
ido 
(funcionári
o do mês)

0 2 0

14.01.2012 0 4 4 Desconhec 0 0 0
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ido 
(viajante 
solitário)

10.04.2012 32 5 3 desconheci
do

6 de fala 0 0

07.05.2012
(2 tiras 
publicadas
)

41 / 19 4 / 4 4 / 4 Desconhec
ido (tia 
Zibida / 
Dona 
Zibida)

8 de fala/ 6
de fala

0 0

03.06.2012 7 4 4 Desconhec
ida 
(gueixa)

1 de fala 0 0

06.07.2012 23 4 0 Desconhec
ido (anjo e 
protegido)

4 de fala 1 0

08.08.2012 2 4 4 Desconhec
idos (ritual
de 
sacrifício)

0 1 0

15.10.2012 14 4 3 Desconhec
ido

0 1 0

29.01.2013 0 4 4 Desconhec
ido (mãos, 
papel e 
lápis)

0 0 0

02.03.2013 1 4 2 Desconhec
idos

2 (balão de
fala 
também é 
requadro 
neste caso)

1 0

05.05.2013 11 4 4 Desconhec
ido (olho)

1 de fala 0 0

03.06.2013 10 1 1 Desconhec
ido 
(satélite)

0 2 0

18.07.2013 9 5 5 Desconhec
ida (gata 
cadeirante)

2 de fala 0 0

13.09.2013 8 1 1 Desconhec
ido 
(náufrago)

0 1 0

21.11.2013 0 / 5 2 / 1 1 / 0 Desconhec 0 / 1 de 0 / 0 0 / 0
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(2 tiras 
publicadas
)

ido / 
desconheci
do

fala

26.01.2014 5 1 0 Laerte 0 1 0

09.04.2014 24 4 0 desconheci
do

8 de fala 1 0

17.06.2014 12 4 4 Desconhec
ido 
(caveira e 
mão)

3 de fala 0 0

04.07.2014 7 4 0 Desconhec
ido 
(castigo)

2 de fala 0 0

28.08.2014 12 4 0 Laerte 7 de fala 0 0

27.09.2014
(obs 
comparar 
entrada da 
casa com 
doc da 
netflix)

34 4 4 Laerte 0 4 0

18.12.2014 7 5 5 Desconhec
ido 
(homem-
caveira)

0 4 0

29.01.2015 18 4 4 desconheci
do

3 de fala 0 0

31.03.2015 35 5 5 Desconhec
ido (ideia)

3 de 
pensament
o e 4 de 
fala

0 0

08.05.2015 8 5 5 Laerte 3 de fala 0 0

23.06.2015 25 4 4 desconheci
dos

4 de fala 0 0

19.08.2015 35 5 5 desconheci
dos

10 de fala 0 0

20.09.2015
(Catedral –
6/14)

1 1 1 desconheci
dos

0 1 0

05.12.2015 30 4 4 desconheci 6 de fala 0 0
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da
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APÊNDICE C - PARÂMETROS VISUAIS

Jornal: Folha de S. Paulo

Caderno: Ilustrada

Sessão: Quadrinhos

Série: Piratas do Tietê 

Publicação: 27 de julho de 1991 – atual 

Autora: Laerte 

Legendas: 

// - idem 

Obs.: A cor só foi observada nas tiras do grupo dois porque o corpus foi construído a partir do
acervo digital da Folha de S. Paulo e as edições referentes às tiras do grupo um estavam em preto e
branco no acervo. Quando houver informação na coluna “Uso da cor” no grupo um é porque devido
a problemas de legibilidade foi preciso buscar algumas tiras no acervo da Biblioteca Pública do
Estado da Bahia e algumas dessas tiras eram coloridas. 

Data
(dd/mm/a

a)

Localização no
diagrama de

manifestações
icônicas

Tipo de transição
quadro a quadro

(conclusão)

Uso da cor Letreiramento
(Tipografia)

27.07.1991 cartum Ação – para – 
Ação (A-A)

 - comum

15.08.1991 // vinheta única  - //

18.08.1991 // Momento – a – 
Momento (M-M)

 - //

27.09.1991 cartum M-M - comum

16.10.1991 // Vinheta única - //

13.11.1991 // A-A - //

31.12.1991 // A-A - //

01.02.1992 cartum Tema – para – 
Tema (TT)

- comum

14.03.1992 // Vinheta única - //

30.04.1992 // Aspecto-para-
Aspecto (As-As)

- //

28.06.1992 // TT - //

15.07.1992 // TT - //
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04.08.1992 // TT - //

23.11.1992 // TT - Tira sem palavras

28.01.1993 cartum A-A comum

10.02.1993 // A-A - //

14.03.1993 // T-T - //

01.05.1993 // A-A - //

22.06.1993 // M-M - //

23.07.1993 // M-M - //

13.12.1993 // A-A - //

07.01.1994 cartum A-A - comum

17.02.1994 cartum M-M - comum

23.04.1994 // A-A - //

19.06.1994 // A-A - //

25.07.1994 // A-A - //

30.08.1994 // M-M - Tira sem palavras

23.11.1994 // T-T Preto e branco comum

25.02.1995 cartum A-A - comum

12.03.1995 // A-A - //

05.04.1995
(ilegível 
no acervo, 
não 
encontrei 
exemplar 
dessa 
edição na 
biblioteca)

27.07.1995 cartum T-T - comum

18.08.1995 // T-T Preto e branco //

26.09.1995 // M-M - //

04.12.1995 // T-T - //
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10.01.1996 cartum A-A - comum

03.03.1996 // M-M - //

10.05.1996 // T-T - //

01.07.1996 // T-T - //

01.08.1996 // T-T - //

10.09.1996 // A-A - //

07.12.1996 // T-T - //

13.04.1997 cartum A-A - comum

07.05.1997 // T-T - //

17.07.1997 // M-M - //

12.09.1997 // A-A - //

07.10.1997 // M-M - //

29.11.1997 // M-M - //

29.12.1997
(duas tiras 
publicadas
)

// - // A-A / M-M - / - //

02.02.1998 cartum A-A - comum

13.03.1998 // Vinheta única - //

09.04.1998 // A-A - //

24.05.1998
(ilegível 
no acervo 
digital da 
Folha, não 
encontrada
na edição 
impressa 
na 
biblioteca)

22.09.1998 cartum M-M - comum

10.10.1998 // T-T - //

09.12.1998 // T-T - //

22.01.1999 cartum T-T Cores na legenda Letreiramento em estilo 
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e demais vinhetas 
em sépia para 
causar efeito de 
tira antiga. 

antigo em tira que teria 
sido publicada em 1959 
(informação fictícia, em 
1959 Laerte não havia 
criado o Overman).

14.02.1999 // A-A - comum

18.03.1999 // A-A - //

18.05.1999 // A-A - //

13.06.1999 // M-M - //

03.07.1999 // T-T - //

25.10.1999
(10 tiras 
que 
abalaram o
mundo – 
nº 7)

// Vinheta única - //

26.01.2000 cartum T-T - comum

05.02.2000 // T-T - //

19.03.2000 // A-A - Letra simulando manchete 
de jornal / comum

22.05.2000 // A-A Legendas 
coloridas tom azul
na cor de fundo. 

comum

20.07.2000 // A-A - comum

08.09.2000 // T-T - //

21.11.2000 // A-A - //

31.03.2001 cartum M-M - comum

24.04.2001 // M-M - //

29.06.2001 // M-M - //

09.07.2001 // A-A - //

13.08.2001 // A-A - //

13.09.2001 // M-M - //

07.12.2001 // A-A - //

21.01.2002 cartum Vinheta única - comum
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23.02.2002 // A-A - //

17.04.2002 // A-A Azul e vermelho 
em evidência, 
cores planas

//

21.07.2002 // A-A - //

03.09.2002 // Vinheta única - Fonte maior para a 
legenda. 

18.10.2002 // T-T Azul e roxo 
predominam

comum

13.12.2002 // T-T - //

01.02.2003 cartum T-T - comum

14.03.2003 // M-M Azul e verde 
predominam

//

20.04.2003 // M-M - //

19.05.2003 cartum Vinheta única Azul e verde 
predominam

comum

26.06.2003
(questiona 
o humor)

// M-M Verde, azul e 
amarelo 
predominam

//

17.09.2003 // A-A Verde e lilás //

21.10.2003 // M-M Cores pouco 
saturadas

//

10.02.2004
(Ahistória 
do homem 
parte 2 – 
de 6)

cartum As-As Cores pouco 
saturadas

Fonte da legenda em 
destaque

08.04.2004 // A-A Verde pouco 
saturado

comum

12.05.2004 // A-A // //

27.06.2004 // A-A // //

23.08.2004 // M-M Verde mais escuro
(lousa é elemento 
de fundo da cena)

//

05.09.2004 // T-T Azul e vermelho 
pouco saturados

//

03.12.2004 // M-M Verde pouco 
saturado

//
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28.02.2005 cartum A-A Preto e branco comum

23.03.2005 Mais realista M-M Azul cor de fundo
/ degradê de azul

Tira sem palavras

26.05.2005 cartum M-M Fundo branco, 
roupa amarela, 
pouca saturação

comum

28.06.2005
(duas tiras 
publicadas
)

// - mais realista As-As / A-A Verde pouco 
saturado 
predomina / azul 
pouco saturado

// - //

24.07.2005 // T-T Azul pouco 
saturado

//

09.09.2005 Mais realista As-As Preto e branco 
predominam, 
presença de 
laranja pouco 
saturado

//

10.10.2005 cartum Vinheta única Preto e branco Tira sem palavras

09.01.2006 cartum Vinheta única Preto nas linhas, 
branco no fundo, 
azul, vermelho e 
verde pouco 
saturados

Comum nas legendas

12.02.2006 // Vinheta única Fundo branco e 
azul

Fonte maior na legenda

09.03.2006 Mais realista Non-sequitur Fundo branco e 
azul, tons de 
verde, azul e rosa 
pouco saturados

comum

28.04.2006 // M-M Fundo azul ou 
cinza

comum

06.05.2006 // As-As Branco e azul 
pouco saturado

Tira sem palavras

30.08.2006 cartum T-T Fundo branco e 
diversas cores 
pouco saturadas

Fonte maior na legenda

31.10.2006 // Vinheta única Fundo branco, 
tons de lilás 
(fundo da 1ª 
imagem) e 
marrom pouco 

Tira sem palavras
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saturados

11.01.2007 cartum Vinheta única Cinza e verde 
pouco saturados

comum

28.03.2007 // Vinheta única Azul, lilás e 
vermelho pouco 
saturados

Tira sem palavras

12.05.2007 cartum Vinheta única Fundo branco, 
azul e cinza pouco
saturados

Tira sem palavras

10.07.2007 // Vinheta única Fundo branco, 
verde azul e rosa 
pouco saturados

comum

06.08.2007 // Vinheta única Branco e cinza //

14.09.2007 Mais realista As-As Preto e branco //

12.11.2007 cartum As-As Fundo cinza, 
diversas cores 
planas

//

27.01.2008 cartum A-A Fundo branco, 
tons de azul e 
cinza pouco 
saturados

comum

16.02.2008 Mais realista M-M Fundo amarelo, 
azul e rosa

//

01.04.2008 // A-A Verde e azul 
pouco saturados

//

13.06.2008 // T-T Verde e lilás //

20.07.2008 cartum A-A Azul e branco Tira sem palavras

24.09.2008 Mais realista Vinheta única Tons de azul Tira sem palavras

18.12.2008 cartum A-A Preto e verde Fonte maior na legenda

24.01.2009
(Meu 
marido 
empalhado
- 4)

Mais realista T-T Tons de azul Comum / trabalhada na 
legenda

23.03.2009 // M-M Vermelho pouco 
saturado

comum
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14.05.2009 cartum M-M Azul e verde comum

03.06.2009
(7 
Desenhos 
Capitais)

// T-T Preto e branco, 
azul, bege e verde 
pouco saturados

Maior na legenda (título)

01.09.2009
(pé de 
silêncio)

// A-A Azul e verde 
pouco saturados

comum

30.10.2009 // T-T Preto e branco / 
verde e mostarda

Estilo antigo / comum 

13.12.2009 
(conduzind
o um debate
apenas com 
a mente)

// M-M Branco e nude Maior na legenda / comum

27.01.2010 cartum M-M Branco, azul e 
lilás

comum

13.02.2010 // A-A Branco e azul //

28.05.2010
(duas tiras 
publicadas
)

// - // T-T /vinheta única Branco e azul / 
branco, azul e 
verde

Tiras sem palavras

29.06.2010 
(O Santo 
Recalcitrant
e - 23)

// T-T Preto e branco, 
azul, lilás

Legenda diferente / 
comum

12.08.2010 cartum T-T Branco e 
vermelho pouco 
saturado

comum

04.10.2010 Mais realista M-M Vermelho pouco 
saturado

//

26.12.2010 cartum Vinheta única Azul e rosa //

17.01.2011 cartum A-A Vermelho pouco 
saturado

comum

24.02.2011 // M-M Azul e verde 
pouco saturados

//

30.05.2011 // T-T Verde em degradê //

15.06.2011 // Vinheta única Azul e preto Fonte maior na legenda

12.08.2011 // As-As Cinza, rosa e 
amarelo

comum
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27.09.2011 // M-M Marrom e verde //

19.11.2011
(Funny 
Kits)

// Vinheta única Azul e rosa pouco
saturados

Maior no título

14.01.2012 cartum A-A Azul pouco 
saturado

Tira sem palavras

10.04.2012 // M-M Branco, azul e 
rosa pouco 
saturados

comum

07.05.2012
(2 tiras 
publicadas
)

// - // A-A / T-T Azul e amarelo / 
Branco, lilás e 
rosa

// - //

03.06.2012 Mais realista M-M Branco, rosa e 
preto

//

06.07.2012 cartum M-M Branco e verde Legenda em caixa alta / 
comum

08.08.2012 // A-A Azul pouco 
saturado e laranja 
plano

comum

15.10.2012 // M-M Verde pouco 
saturado e branco

//

29.01.2013 cartum M-M Branco e rosa 
pouco saturado

Tira sem palavras

02.03.2013 cartum T-T Preto, branco e 
rosa

Tira sem palavras

05.05.2013 Mais realista M-M Azul pouco 
saturado

comum

03.06.2013 cartum Vinheta única Azul e branco //

18.07.2013 // A-A Azul e branco //

13.09.2013 // Vinheta única Branco e verde //

21.11.2013
(2 tiras 
publicadas
)

// - // A-A / vinheta 
única

Branco e lilás / 
branco, lilás e 
rosa

Tira sem palavras / comum

26.01.2014 Mais realista Non-sequitur Branco e azul Caixa alta no título 

09.04.2014 cartum M-M rosa Caixa alta e transparência 
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no título / comum

17.06.2014 // M-M azul comum

04.07.2014 // M-M Azul e branco //

28.08.2014 Mais realista T-T Rosa e branco //

27.09.2014 cartum T-T Branco e lilás //

18.12.2014 Mais realista A-A Branco e 
vermelho pouco 
saturado

comum

29.01.2015 cartum M-M Azul, lilás e bege comum

31.03.2015 // M-M Branco, verde e 
amarelo

//

08.05.2015 // A-A Azul e branco //

23.06.2015 cartum M-M Azul e branco comum

19.08.2015 // M-M Branco (fundo), 
azul e vermelho 
pouco saturados

//

20.09.2015
(Catedral –
6/14)

Mais realista Vinheta única Marrom pouco 
saturado e preto

Caixa alta no título

05.12.2015 cartum M-M Verde (fundo), 
azul e lilás

comum
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APÊNDICE D - ASPECTOS DE SEMIÓTICA NARRATIVA

Jornal: Folha de S. Paulo

Caderno: Ilustrada

Sessão: Quadrinhos

Série: Piratas do Tietê 

Publicação: 27 de julho de 1991 – atual 

Autora: Laerte 

Data
(dd/

mm/a
a)

Categoria
semântica
fundamen

tal
(s1 vs. s2)

Orientação
do percurso
(Deriva da
narrativa)

Categoria de expressão Descrição da
cena

27.07.
1991

Real vs 
surreal

Real – não 
real - surreal

Figurado vs desfigurado Homem “flamba”
o próprio rosto no
espelho, como se 
fosse um 
tratamento de 
estética. 

15.08.
1991

Realidade
vs 
imaginári
o

Imaginário –
não 
imaginário -
realidade

Vestido vs despido Mulher teve 
roupas roubadas 
pelos piratas e 
caminha nua 
diante deles. / 
Mulher oprimida

18.08.
1991

Força vs 
fragilidad
e

Força – não 
força - 
fragilidade

- Felipe, o 
sanguinário, 
quase é 
atropelado. Na 
grande cidade, 
todos estão 
vulneráveis. 

27.09.
1991

Real vs 
surreal

Real – não 
real - surreal

- Uma mulher 
escolhe um pirata
e pede para 
embrulhar para 
presente. 

16.10.
1991

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Linhas vs pontos Pirata descreve 
seu prazer 
estético ao matar 
e ver o sangue 
jorrar.

13.11. Oculto vs Revelado – - Pirata começa a 
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1991 revelado não revelado
- oculto

descrever sua 
vida e, após 
suborno, não 
revela quem é seu
pai.

31.12.
1991

Paciência 
vs 
intolerânc
ia

Paciência – 
não 
paciência - 
intolerância

- Cena: homem faz
uma pergunta 
sobre 
“comprimento de 
pavio” a um 
pirata e recebe 
um tiro. 

01.02.
1992

Real vs 
surreal

Real – não 
real - surreal

Mulher 
apavorada diante 
do aparecimento 
de um pirata em 
sua casa, não 
sabe como agir. / 
Mulher oprimida

14.03.
1992

Restrição 
vs prazer

Prazer – não
prazer - 
restrição

- Dois homens 
conversam, um 
admite ter feito 
vasectomia, outro
admite que fez 
castração. 

30.04.
1992

Bem vs 
mal

Bem – não 
bem - mal

- Tema: religiões 

28.06.
1992

Oculto vs
revelado

Oculto – 
não oculto - 
revelado

- Personagem 
acessa lembrança 
traumática 
envolvendo 
piratas. 

15.07.
1992

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Claro vs escuro A extinção dos 
dinossauros é 
supostamente 
atribuída aos 
piratas do Tietê. 

04.08.
1992

Público 
vs 
privado

Privado – 
não privado 
- público

Homem cobra 
cinco milhões de 
dólares a outro 
homem que diz 
não saber do que 
se trata, mas uma 
notícia na capa de
um jornal o 
contradiz. 
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23.11.
1992

Liberdade
vs 
opressão

Liberdade – 
não 
liberdade - 
opressão

Sentado vs de pé Homem que 
executa trabalho 
repetitivo busca 
lazer, ao 
encontrar o lazer, 
continua 
repetindo os 
gestos do 
trabalho. 

28.01.
1993

Culpa vs 
inocência

Culpa – não 
culpa - 
inocência

- Homem se 
confessa a padre 
– pirata - e este 
lhe garante que 
acender velas e 
rezar um pouco 
aliviaria a 
sensação de 
culpa.

10.02.
1993

Natureza 
vs cultura

Natureza – 
não natureza
- cultura

- Garçom oferece 
água, mas uma 
água cheia de 
aditivos 
químicos. 

14.03.
1993

Restrição 
vs prazer

Prazer – não
prazer - 
restrição

Adão tenta 
convencer Eva a 
só comer ovo 
com farinha de 
mandioca, Eva 
quer comer frutas
e carne, mas não 
pode porque é 
proibido. 

01.05.
1993

Restrição 
vs prazer

Restrição – 
não restrição
- prazer

Balão sussurro vs balão de fala Mulher cria 
fantasia de se 
encontrar com 
amante para se 
encontrar com 
seu próprio 
marido. 

22.06.
1993

Natureza 
vs cultura

Cultura – 
não cultura -
natureza

Boca fechada vs boca aberta Pirata ajoelhado 
parece pedir 
perdão, mas na 
verdade está 
implorando por 
um osso. 

23.07. Medo vs Desejo – - Hugo liga para o 
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1993 desejo não desejo - 
medo

disk-gênio, mas 
não consegue 
falar para fazer os
pedidos porque 
tem medo de 
gravações 
eletrônicas.

13.12.
1993

Fidelidad
e vs 
traição

Fidelidade –
não 
fidelidade - 
traição

O bajulador 
Fagundes cuida 
de seu chefe e, 
por fim, puxa sua 
cadeira e o 
derruba no chão. 

07.01.
1994

Natureza 
vs cultura

Natureza – 
não natureza
- cultura

- Mulher faz poses 
sensuais em troca
de dinheiro, 
desenhista pede 
para ela ficar 
calada. / Mulher 
em situação de 
exposição

17.02.
1994

Público 
vs 
privado

Privado – 
não privado 
- público

Dentro vs fora Piratas invadem 
casa de Hugo. 

23.04.
1994

Liberdade
vs 
opressão

Opressão – 
não 
opressão - 
liberdade

Pirata rouba beijo
de mulher, ela 
acha a situação 
romântica. 

19.06.
1994

Oculto vs
revelado

Oculto – 
não oculto - 
revelado

Em cima vs embaixo Pirata pede filme 
pornô em 
locadora e acaba 
oferecendo outro 
filme pornô ao 
vendedor. 

25.07.
1994

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Em cima vs embaixo Pirata atira 
homem a sereia 
canibal. 

30.08.
1994

Força vs 
fragilidad
e

Força – não 
força - 
fragilidade

Em cima vs embaixo Homem perde 
antebraço em 
busca por rato.

23.11.
1994 

Gratidão 
vs 
ingratidão

Gratidão – 
não gratidão
- ingratidão

Inteiro vs fragmentado Gato se arrisca 
por flor e flor não
retribui o gesto. 
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25.02.
1995

Bom vs 
mau

Bom – não 
bom - mau

Linha curva vs linha reta Tira brinca com a
frase de 
Rousseau: “O 
homem nasce 
bom, a sociedade 
o corrompe.”

12.03.
1995

Cordialid
ade vs 
agressivid
ade

Cordialidad
e – não 
cordialidade
- 
agressividad
e

Vertical vs horizontal O Síndico acaba 
agredindo 
transeunte que 
lhe pediu 
informação. 

05.04.
1995 
(ilegí
vel no
acerv
o, não
encon
trei 
exem
plar 
dessa 
ediçã
o na 
biblio
teca)

27.07.
1995 

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Claro vs escuro Carrasco afirma 
gostar da 
profissão, lado 
chato é receber a 
visita dos 
fantasmas de suas
vítimas à noite. 

18.08.
1995 

Realidade
vs 
imaginári
o

Imaginário –
não 
imaginário -
realidade

Claro vs escuro Gata liga para o 
Gato enquanto 
ele está no 
trabalho, ele não 
é tão atencioso 
quanto ela 
imaginava. 

26.09.
1995

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

- Pirata ostenta 
colar de mãos 
humanas. 

04.12.
1995

Público 
vs 
privado

Público – 
não público 
- privado

Dentro vs fora Mulher descobre 
que vizinho a 
observava no 
banheiro e 
vizinho faz piada 
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com a reação 
dela. / Mulher 
tem sua 
privacidade 
invadida.

10.01.
1996

Público 
vs 
privado

Público – 
não público 
- privado

- Homem cogita 
comprar 
deputado, mas 
descobre que só 
pode alugar 
deputados.

03.03.
1996

Fidelidad
e vs 
traição

Fidelidade –
não 
fidelidade - 
traição

Claro vs escuro Gata admite já ter
traído o Gato em 
obra, palavra e 
pensamento. 

10.05.
1996

Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade – 
não 
realidade - 
imaginário

- Homem urina do 
alto de um prédio
e diz estar 
marcando seu 
território. 

01.07.
1996

Fidelidad
e vs 
traição

Fidelidade –
não 
fidelidade - 
traição

- Síndico declara 
que a melhor 
parte de trabalhar 
em casos de 
adultério é ver a 
reação do cliente.

01.08.
1996

Fidelidad
e vs 
traição

Fidelidade –
não 
fidelidade - 
traição

Claro vs escuro Gata é 
sequestrada por 
Rônei, o sedutor 
e adora. 

10.09.
1996 

Natureza 
vs cultura

Natureza – 
não natureza
- cultura

Linha curva (frango) vs linha reta 
(papel)

Capitão devora 
sonata preparada 
pelo marujo.

07.12.
1996

Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade – 
não 
realidade - 
imaginário

Figura vs fundo Hugo desenvolve 
técnica mental 
para fugir de seus
problemas.

13.04.
1997

Liberdade
vs 
opressão

Liberdade – 
não 
liberdade - 
opressão

Em cima vs embaixo Homem-catraca é
coagido a gostar 
de sopa de 
ervilha.

07.05.
1997

Realidade
vs 

Imaginário –
não 

Ordem vs desordem Homem compra 
país e ao chegar 
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imaginári
o

imaginário -
realidade

lá encontra guerra
e caos. 

17.07.
1997

Homem 
vs mulher

Homem – 
não homem 
- mulher

- Homem que 
começa a assumir
identidade 
feminina consulta
um psiquiatra.

12.09.
1997 

Aceitação
vs 
rejeição

Aceitação – 
não 
aceitação - 
rejeição

- Hugo dá vexame 
em público e 
todos ficam 
sabendo, espera 
ao menos contar 
com o apoio da 
mãe, mas isso 
não acontece.

07.10.
1997

Identidad
e vs 
alteridade

Alteridade –
não 
alteridade - 
identidade

- Overman e Space
Ghost questionam
a identidade um 
do outro. 

29.11.
1997

Inspiraçã
o vs 
bloqueio

Inspiração –
não 
inspiração - 
bloqueio

- Overman cria 
uma vilã mulher, 
mas não 
consegue criar 
um nome para 
ela. 

29.12.
1997 
(duas 
tiras 
public
adas)

Força vs 
fragilidad
e / razão 
vs 
loucura

Força – não 
força – 
fragilidade / 
razão – não 
razão - 
loucura

- / - Dr. Lights quer 
convencer o 
Overman de que 
ele precisa de 
ajuda médica. / 
Overman 
questiona se é 
louco, Dr. Lights 
o critica e quase é
atirado do prédio.

02.02.
1998

Liberdade
vs 
opressão

Opressão – 
não 
opressão - 
liberdade

Vertical vs horizontal Ésquilo arromba 
a porta para 
forçar Overman a
sair do banheiro, 
mas Overman 
“trava” e 
continua sentado 
no vaso. 

13.03.
1998

Realidade
vs 
imaginári

Realidade – 
não 
realidade - 

- Homem-catraca 
afirma que navio 
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o imaginário que chega ao fim 
da vinheta e 
afunda é prova de
que a Terra é 
redonda. 

09.04.
1998

Cordialid
ade vs 
agressivid
ade

Agressivida
de – não 
agressividad
e - 
cordialidade

Distância vs proximidade O diabo 
surpreende Hugo 
ao responder uma
pergunta sobre 
seu rabo. 

24.05.
1998 
(ilegí
vel no
acerv
o 
digita
l da 
Folha,
não 
encon
trada 
na 
ediçã
o 
impre
ssa na
biblio
teca)

22.09.
1998

Natureza 
vs cultura

Cultura – 
não cultura -
natureza

Gato critica a 
Gata por estar 
assistindo um 
programa ruim, 
mas a Gata está 
assistindo por 
instinto, seu 
cérebro não 
acompanha o 
programa. 

10.10.
1998

Culpa vs 
inocência

Culpa – não 
culpa - 
inocência

- Em confissão 
mulher admite ter
pecado com um 
homem 
desconhecido, o 
homem 
desconhecido está
ouvindo a 
confissão e 
afirma que ela 
não fez de tudo 
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não. 

09.12.
1998

Realidade
vs 
imaginári
o

A tira não 
revela a 
deriva da 
narrativa. 

- Pessoas acusam 
umas as outras de
estarem sempre 
girando em torno 
delas, até que 
alguém cogita a 
hipótese de 
estarem todos 
girando dentro de
um micro-ondas. 

22.01.
1999 

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Em cima vs embaixo Overman em 
estilo antigo tenta
salvar mulher 
ameaçada por 
vilão, mas não 
consegue salvá-
la.

14.02.
1999

Humanid
ade vs 
santidade

Santidade – 
não 
santidade - 
humanidade

- Deus diz estar 
carente de amor 
sentindo falta 
dela, 
supostamente 
uma mulher. 

18.03.
1999

Natureza 
vs cultura

Cultural – 
não cultural 
- natural

Expressão facial séria vs expressão 
facial assustada

Garçom retira o 
prato do 
Overman e faz o 
mesmo com a 
cachorra, que está
jantando com ele,
mas a cachorra 
morde o braço do
garçom. 

18.05.
1999

Aceitação
vs 
rejeição

Rejeição – 
não rejeição 
- aceitação

- Garçonete se 
recusa a atender o
capitão pirata, até
que ele nega sua 
identidade de 
pirata e se afirma 
como pessoa com
deficiência. 

13.06.
1999

Humanid
ade vs 
santidade

Santidade – 
não 
santidade - 
humanidade

- Eva tenta encontrar
um presente de 
namoro para Adão, 
Deus sugere um 
CD de Paulinho da 
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Viola embrulhado 
numa “folha de 
parreira”. 

03.07.
1999

Realidade
vs 
imaginári
o

Imaginário –
não 
imaginário –
realidade 

Claro - escuro Gato se declara 
homossexual, 
mas repreendido 
pelo olhar de 
reprovação da 
Gata ele se retrata
e diz ser 
bissexual. 

25.10.
1999 
(10 
tiras 
que 
abalar
am o 
mund
o – nº
7)

Capitalis
mo vs 
socialism
o

Capitalismo 
– não 
capitalismo 
– socialismo

- Tira afirma que 
foi abolida a 
propriedade 
privada dos 
meios de 
produção e de 
reprodução. 

26.01.
2000

Liberdade
vs 
opressão

Opressão – 
não 
opressão - 
liberdade

Balão de sussurro vs balão de fala D. Altina trabalha
num internato, 
mas tem uma 
paixão secreta: a 
Gisele Bündchen.

05.02.
2000

Oculto vs
revelado

Oculto – 
não oculto - 
revelado

- Overman faz 
revelações 
estranhas sobre 
ele mesmo. 

19.03.
2000

Santidade
vs 
humanida
de

Santidade – 
não 
santidade - 
humanidade

Olho vs chifres Deus quer pular 
carnaval, mas o 
diabo diz que ele 
não pode. Deus 
então passa a 
fazer cara de mal 
para pular o 
carnaval.

22.05.
2000 

Cordialid
ade vs 
agressivid
ade

Agressivida
de – não 
agressividad
e - 
cordialidade

Distância vs proximidade Capitão quer 
atirar na filha, 
mas ela diz 
algumas palavras 
bonitas e ele 
desiste da ideia. 

20.07.
2000

Ordem vs
desordem

Ordem – 
não ordem - 
desordem

Arrumado vs desarrumado Soldado tenta 
fazer um 
recenseamento 
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dos piratas, mas 
diante do caos, 
não consegue. 

08.09.
2000

Natureza 
vs cultura

Natureza – 
não natureza
- cultura

Claro vs escuro Macaco reclama 
porque sua antena
de TV só pega o 
sinal da 
Educativa. 

21.11.
2000

Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade – 
não 
realidade - 
imaginário

- Hugo pede ajuda 
a Beth, sua 
namorada 
estudante de 
Psicologia, 
porque vê 
monstros em 
muitos lugares, 
ela lembra a ele 
que também 
existe o da 
privada. 

31.03.
2001

Humor vs
seriedade

Humor – 
não humor - 
seriedade

Riso vs rosto fechado Um profissional 
com o ofício de 
“fazer rir” é 
entrevistado, os 
repórteres pedem 
que ele os faça 
rir, mas eles 
acabam rindo 
sozinhos. 

24.04.
2001

Natureza 
vs cultura

Natureza – 
não natureza
- cultura

- Mico preto 
demonstra sua 
preocupação com
único outro 
exemplar 
existente de sua 
espécie porque 
ele mora em 
Capão Redondo, 
bairro que já teve 
muita área verde, 
mas que 
atualmente é um 
dos mais cinzas 
de São Paulo. 
Obs.: O nome 
capão designa 
uma formação 
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arbórea de 
pequena 
extensão. 

29.06.
2001

Relevante
vs sem 
valor

Relevante – 
não 
relevante – 
sem valor

- Gata fica 
impressionada 
com medalha 
mais importante 
do Gato, mas ele 
empenhou a 
medalha.

09.07.
2001

Cordialid
ade vs 
agressivid
ade

Cordialidad
e – não 
cordialidade
- 
agressividad
e

Balanço vertical vs balanço enrolado Garoto pede que 
alguém o 
empurre, o 
Síndico o 
empurra demais a
ponto de deixar o 
menino preso na 
estrutura do 
balanço.

13.08.
2001

Público 
vs 
privado

Privado – 
não privado 
- público

Claro vs escuro Gato fuça diário 
da Gata, mas a 
informação que 
ele quer, ela já 
publicou na 
internet.

13.09.
2001

Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade – 
não 
realidade - 
imaginário

Claro vs escuro Hugo quer saber 
quanto custa o 
quilo e fezes 
porque o médico 
solicitou a ele um
exame de fezes. 

07.12.
2001

Identidad
e vs 
alteridade

Identidade –
não 
identidade - 
alteridade

- De tanto fuçar o 
diário da Gata, 
Gato decide fazer
um diário, mas 
começa 
escrevendo sobre 
o que leu no 
diário da Gata. 

21.01.
2002

Lentidão 
vs pressa

Pressa – não
pressa - 
lentidão

- Atendente de 
pedágio conta 
troco centavo a 
centavo, 
enquanto a fila de
carros cresce.
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23.02.
2002

Bom vs 
mau

Bom – não 
bom - mau

- Messias, o filho 
do Gato 
chantageia pai 
para ter 
companhia em 
brincadeira 
perversa. 

17.04.
2002

Cordialid
ade vs 
agressivid
ade

Cordialidad
e – não 
cordialidade
- 
agressividad
e

- Major quer 
impedir que outro
militar seja 
homenageado. 

21.07.
2002

Santidade
vs 
humanida
de

Santidade – 
não 
santidade - 
humanidade

- Deus tem visto 
negado para 
entrar em país.

03.09.
2002

Humor vs
seriedade

Seriedade – 
não 
seriedade - 
humor

- Overman versão 
para “pintar e 
bordar”.

18.10.
2002 

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Linhas retas – linhas quebradas Homem se 
aproxima de leão 
em jaula e mata o
personagem. 
Obs.: “Leão” foi 
o primeiro 
personagem de 
Laerte a ser 
publicado em 
uma revista. 

13.12.
2002

Humor vs
seriedade

Seriedade – 
não 
seriedade - 
humor

Mutuca, 
“cartunista 
oficial” acha que 
pode revelar tudo 
o que o governo 
pensa, sobre as 
pessoas e sobre o 
Ziraldo. 

01.02.
2003

Cordialid
ade vs 
agressivid
ade

Cordialidad
e – não 
cordialidade
- 
agressividad
e

- O Síndico finge 
ajudar uma 
criança que 
brinca de 
esconde-esconde,
mas ele esconde a
criança no lixo.

14.03. Culpa vs Inocência – - Menino ameaça 
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2003 inocência não 
inocência - 
culpa

colega que 
supostamente o 
dedurou para a 
professora, a 
professora 
reclama do 
barulho e o 
colega dedura 
novamente o 
outro. 

20.04.
2003

Humor vs
seriedade

Humor – 
não humor - 
seriedade

Anjos observam a
guerra 
preocupados com
Deus, eles veem 
fumaça e um 
deles brinca 
perguntando se 
Deus voltou a 
fumar, mas os 
outros não acham
engraçado. 

19.05.
2003

Não 
identifica
mos a 
categoria.

- Eclipse do 
Homem-Catraca

26.06.
2003 
(quest
iona o
humo
r)

Humor vs
Seriedade

Humor – 
não humor - 
seriedade

- Balões de fala 
atribuídos ao 
público 
questionam o 
humor dessa tira. 

17.09.
2003

Público 
vs 
privado

Privado – 
não privado 
- público

Câmera aparece Mulher reclama 
que não consegue
transar com 
Homem-catraca 
por causa da 
coleira eletrônica 
que ele está 
usando, mas não 
se importa que 
uma câmera filme
o ato sexual. 

21.10.
2003

Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade – 
não 
realidade - 
imaginário

- Menino supõe 
que o pai é gay 
porque ele se 
separou de sua 
mãe, mas um 
amigo sugere que
talvez a mãe é 
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que seja lésbica. 

10.02.
2004 
(Ahist
ória 
do 
home
m 
parte 
2 – de
6)

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Distância vs proximidade Imagens de um 
conflito armado 
entre homens. 

08.04.
2004

Relevante
vs sem 
valor

Relevante – 
não 
relevante – 
sem valor

- Homem se queixa
a pianista que 
seus funcionários 
não lhe dão a 
devida 
importância, o 
pianista não dá 
atenção ao que 
ele diz e acha que
ele pediu alguma 
música. 

12.05.
2004

Razão vs 
loucura

Razão – não
razão - 
loucura

Em cima vs embaixo Homem se 
afunda 
visualmente em 
cena elaborando a
ideia da prisão 
perpétua 
hereditária. 

27.06.
2004

Significa
nte vs 
significad
o

Significado 
– não 
significado -
significante

Adão está 
atribuindo nomes 
às plantas e aos 
animais, diante de
Eva ele fica 
admirado e não 
atribui ao 
significante dela 
um significado. 
Eva percebe a 
situação e atribui 
a ele o 
significado 
“bobão”. 

23.08.
2004

Bem vs 
mal

Bem – não 
bem - mal

“xis” vs círculo Overman ensina a
uma classe que a 
tendência atual é 
fazer o mal, não 
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obedecer a nada, 
aluno questiona 
que não obedecer 
significa 
desobedecer 
inclusive ao 
Overman e leva 
um golpe deste. 

05.09.
2004

Proteção 
vs 
inseguran
ça

Proteção – 
não proteção
- 
insegurança

Em cima vs embaixo Ao olhar para a 
humanidade, irmã
de Jesus 
questiona se a 
humanidade 
realmente foi 
salva. 

03.12.
2004

Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade - 
não 
realidade - 
imaginário

Embaixo vs em cima Hugo imagina a 
morte como um 
teatro vazio. 

28.02.
2005

Fidelidad
e vs 
traição

Fidelidade –
não 
fidelidade – 
traição 

- Gata mandou 
Gato para 
lavagem cerebral,
mas não deu 
certo. 

23.03.
2005

Identidad
e vs 
alteridade

Identidade –
não 
identidade - 
alteridade

Bege vs azul Dedo tenta 
contato com 
imagem no 
espelho, mas é 
agarrado pela 
mão que sai do 
espelho. 

26.05.
2005

Vida vs 
morte

Morte – não 
morte - vida

- Rakel é uma atriz
que já matou 
alguns diretores, 
mas afirma ter 
parado. 

28.06.
2005 
(duas 
tiras 
public
adas)

Realidade
vs 
imaginári
o / 
Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade – 
não 
realidade – 
imaginário / 
Realidade – 
não 
realidade - 
imaginário

-  /   - Tira composta 
por 26 vinhetas 
apresenta 
questionamentos 
existenciais. / 
Garoto vende 
bala, mas 
motorista não 
aceita. O garoto 
então oferece 
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uma ideia para 
um conto e 
motorista paga 
por ela. 

24.07.
2005

Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade – 
não 
realidade - 
imaginário

- Aula no domingo.

09.09.
2005

Fidelidad
e vs 
traição

Fidelidade –
não 
fidelidade - 
traição

Preto vs branco Acmeon é 
transformado em 
águia como 
punição por ter 
comido seu 
mestre, o 
centauro Cniteu. 

10.10.
2005

Não há 
mudança 
de estado.

- - Homem puxa 
corda para 
movimentar o 
carrinho em que 
está. 

09.01.
2006

Não há 
mudança 
de estado.

- - Imagem contém 
quatro 
informações 
visuais: orações, 
pragas, 
pichações, outros.

12.02.
2006

Avanço 
vs 
retrocesso

Avanço – 
não avanço -
retrocesso

Frente vs atrás Homem chega 
um ponto do jogo
em que está 
escrito: “Volte ao 
início do jogo.”

09.03.
2006

Limpeza 
vs sujeira

Sujeira – 
não sujeira -
limpeza

- Analogia com 
uso da violência 
para manter a 
ordem social. 

28.04.
2006

Limpeza 
vs sujeira

Limpeza – 
não limpeza 
- sujeira

Dentro vs fora Analogia com 
prisões e retirada 
das pessoas que 
ameaçam a 
ordem social. 

06.05.
2006

Identidad
e vs 
alteridade

Identidade –
não 
identidade - 
alteridade

Embaixo vs em cima Um homem 
parado, dentro de 
um carro no 
trânsito, observa 
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um avião que 
passa no céu. 
Dentro do avião, 
outro homem 
observa o chão.

30.08.
2006

Extraordi
nário vs 
ordinário

Extraordinár
io – não 
extraordinár
io - 
ordinário

Frente vs atrás Multidão se reúne
para assistir a um 
grande ato sexual,
mas todos saem 
como se nada 
tivesse 
acontecido. 

31.10.
2006

Liberdade
vs 
opressão

Liberdade – 
não 
liberdade - 
opressão

- Urso chega 
atrasado ao 
trabalho e é 
repreendido. 

11.01.
2007

Saber vs 
desconhe
cer

Saber – não 
saber - 
desconhecer

- Indivíduo causa 
desordem na 
cidade por não 
saber estacionar 
um helicóptero. 
(século 20 – tira 
republicada)

28.03.
2007

Humor vs
seriedade

Seriedade – 
não 
seriedade - 
Humor

- Súditos de sultão 
abanam seu 
senhor de forma 
manual, enquanto
outro utiliza um 
ventilador. 
(século 20)

12.05.
2007

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Vertical vs horizontal Suposto fotógrafo
parece ter atirado 
em pintor. Teria a
fotografia 
ameaçado a 
pintura? (século 
20)

10.07.
2007

Humor vs
seriedade

Seriedade – 
não 
seriedade - 
humor

Curvo vs reto Marquês desiste 
de duelo porque 
seu salto quebrou.
(século 20)

06.08.
2007

Humor vs
seriedade

Seriedade – 
não 
seriedade - 
humor

- Provavelmente 
Juquinha agride 
colega e saí da 
aula ou agrediu e 
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está no fundo da 
sala, de toda 
forma é 
repreendido pela 
professora. 
(século 20)

14.09.
2007

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

- Pessoa se 
questiona sobre o 
que encontrou 
após a morte.

12.11.
2007

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Cores das borboletas (vida) vs cinza do 
fundo (morte)

Borboletas que 
não vão mais 
existir quando 
uma barragem 
inundar a região 
em que elas 
vivem. 

27.01.
2008

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

- Criatura aguarda 
por tiros, eles 
demoram, mas 
chegam. 

16.02.
2008

Saber vs 
desconhe
cer

Desconhece
r – não 
desconhecer
- saber

- Homem esquece 
que ligou para 
alguém  e deu 
informações 
sobre sua vida. 

01.04.
2008

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

- Homem se 
submete a aborto 
de ideia. 

13.06.
2008

Verdade 
vs 
mentira

Verdade – 
não verdade 
- mentira

Quadrado vs círculo Criatura exige ser
bajulado porque 
tem uma medalha
que lhe garante a 
condição de 
ídolo. Ao ser 
questionado sobre
quem lhe deu a 
medalha, 
descobrimos que 
foi alguém que 
distribui 
medalhas. 

20.07.
2008

Liberdade
vs 
opressão

Opressão – 
não 
opressão - 
liberdade

Grande vs pequeno Touro luta para se
libertar de castelo
ao qual está 
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acorrentado, 
quando consegue,
descobre que o 
castelo que lhe 
oprimia era muito
menor que ele. 

24.09.
2008

Limpeza 
vs sujeira

Sujeira – 
não sujeira -
limpeza

Analogia com as 
promessas de 
“limpezas” em 
nossa sociedade. 

18.12.
2008

Não 
identifica
mos a 
categoria 
semântica
. 

- - D. Ruth segue as 
setas e depois cai,
não sabemos se 
foi atacada pelos 
homens da cena 
ou se ela se jogou
neles e depois 
desmaiou. 

24.01.
2009 
(Meu 
marid
o 
empal
hado -
4)

Útil vs 
inútil

Útil – não 
útil - inútil

- Mulher reclama 
de seu marido 
empalhado e 
desempregado.

23.03.
2009

Humor vs
seriedade

Humor – 
não humor - 
seriedade

- Homem atende 
telefone no 
congresso. ri 
ironicamente e 
diz que todos no 
congresso têm o 
nome que a 
pessoa do 
telefone falou. 

14.05.
2009

Bom vs 
mal

Bom – não 
bom - mal

- Cantarola-fone 
oferece músicas 
cantadas em 
“piruli” para seus 
clientes. 

03.06.
2009 
(7 
Desen
hos 
Capit
ais)

Não 
identifica
mos 
categoria 
semântica
. 

Não 
identificamo
s a 
orientação 
do percurso.

-
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01.09.
2009 
(pé de
silênc
io)

Barulho 
vs 
silêncio

Barulho – 
não barulho 
- silêncio

Embaixo vs em cima Homem vai em 
busca de pé de 
silêncio e o 
encontra. 

30.10.
2009

Passado 
vs 
presente

Passado – 
não passado 
- presente

Preto e branco vs colorido Ao acender uma 
luz, casal encerra 
momento no 
passado e volta 
ao presente.

13.12.
2009 
(cond
uzind
o um 
debat
e 
apena
s com
a 
mente
)

Homem 
vs mulher

Homem – 
não homem 
- mulher

Linhas retas vs linhas cruvas Homem tenta 
convencer mulher
de que ela não é 
um ser humano, 
mas uma fêmea 
do ser humano, 
ele afirma 
representar a 
espécie inteira e, 
por fim, admite 
estar exausto 
disso. 

27.01.
2010

Natureza 
vs 
Cultura

Natureza – 
não natureza
- cultura

Um homem 
aparentemente 
civilizado passa 
ao longe, dois 
humanoides o 
observam e se 
comunicam sobre
ele. 

13.02.
2010

Cordialid
ade vs 
agressivid
ade

Cordialidad
e – não 
cordialidade
- 
agressividad
e

- Homem se 
autoflagela 
enquanto sobe 
escadaria, ao 
chegar no final é 
agredido e 
chamado de 
presunçoso por 
uma senhora. 

28.05.
2010 
(duas 
tiras 
public
adas)

Juventude
vs 
senilidade
/
Natureza 
vs cultura

Não 
identificamo
s / 
Natureza – 
não natureza
- cultura

- / - Numa vinheta um
menino brinca, na
outra um idoso 
brinca. /
Um pássaro faz 
observações 
sobre a natureza 
de cima de uma 
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árvore. 

29.06.
2010 
(O 
Santo 
Recal
citran
te - 
23)

Santidade
vs 
humanida
de

Santidade – 
não 
santidade - 
humanidade

Em cima vs embaixo São Latércio não 
quer mais ser 
santo, mas não 
pode voltar a ser 
uma pessoa 
comum, é 
reclassificado 
como herói. 

12.08.
2010

Compree
nsão vs 
incompre
ensão

Compreensã
o – não 
compreensã
o - 
incompreens
ão

- Eu lírico é 
seguido por gato 
sem cabeça, mas 
não consegue 
interagir com ele.

04.10.
2010

Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade – 
não 
realidade - 
imaginário

- Homem conversa
com as roupas do 
varal. 

26.12.
2010

Igualdade
vs 
diferença

Igualdade – 
não 
igualdade - 
diferença

Luz vs sem luz Moinho é 
identificado entre
faróis.

17.01.
2011

Relevante
vs sem 
valor

Relevante – 
não 
relevante – 
sem valor

- Homem com 
extensa formação
acadêmica em 
subemprego. 

24.02.
2011

Saber vs 
desconhe
cer

Desconhece
r – não 
desconhecer
- saber

- Esquimó ignora 
aviso de “não dê 
descarga” e 
depois descobre o
motivo do aviso.

30.05.
2011

Comunic
ar vs 
silenciar

Silenciar – 
não silenciar
- comunicar

Horizontal vs vertical O homem leva 
muito tempo de 
sua vida para 
dizer algo 
importante. 

15.06.
2011

Não há 
mudança 
de estado,
pode ser 
considera
da uma 
ilustração
, pois, 
não há 
narrativa.

- - Cena de um 
brinde.
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12.08.
2011

Mudança 
vs 
permanên
cia

Mudança – 
não 
mudança - 
permanência

Vertical vs horizontal Leão está em 
jaula aberta, mas 
não demonstra 
interesse em sair.

27.09.
2011

Resistir 
vs 
entregar

Resistir – 
não resistir -
entregar

Horizontal vs vertical Olho não 
consegue dormir, 
desiste e volta a 
ver TV. 

19.11.
2011 
(Funn
y 
Kits)

verdade 
vs 
mentira

Verdade – 
não verdade 
- mentira

Cinza vs colorido Funcionário do 
mês é esculpido 
como herói. 

14.01.
2012

Sociedad
e vs 
individual
idade

Sociedade – 
não 
sociedade - 
individualid
ade

Fundo vs sem fundo Homem embarca 
em navio e vai 
para uma ilha 
com formato da 
Terra para se 
isolar. 

10.04.
2012

Compree
nsão vs 
incompre
ensão

Compreensã
o – não 
compreensã
o - 
incompreens
ão

- Rapaz conclui 
que futebol é 
neurótico.

07.05.
2012 
(2 
tiras 
public
adas)

Razão vs 
loucura /
liberdade 
vs 
opressão

Razão – não
razão – 
loucura /
liberdade – 
não 
liberdade - 
opressão

- / - Tia Zibida, a louca 
faz tudo. /
Buxtehude e sua 
dona. 

03.06.
2012

Humor vs
seriedade

Seriedade – 
não 
seriedade - 
humor

Mulher oriental 
aparece séria, 
depois liga para 
alguém e diz que 
gozou. 

06.07.
2012

Proteção 
vs 
inseguran
ça

Insegurança 
– não 
insegurança 
- proteção

Próximo vs distante Homem questiona 
porque está sempre
protegido. 

08.08.
2012

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Frente vs atrás Pessoas sacrificam 
outra pessoa e suas 
vidas seguem 
normalmente. 

15.10. Inspiraçã Inspiração – Branco vs verde Homem afirma que
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2012 o vs 
bloqueio 

não 
inspiração - 
bloqueio

com bloco de papel
em mãos, nenhuma
ideia surgirá. 

29.01.
2013

Inspiraçã
o vs 
bloqueio 

Inspiração –
não 
inspiração - 
bloqueio

Ponto vs superfície A mão segurando o
lápis persegue o 
papel, mas este 
continua em 
branco.

02.03.
2013

Identidad
e vs 
alteridade

Identidade –
não 
identidade - 
alteridade

Branco vs rosa Em cada vinheta, 
alguém está 
falando alguma 
coisa ruim de 
alguém, algumas 
vinhetas, inclusive,
são os próprios 
balões de fala. 

05.05.
2013 

Mudança 
vs 
permanên
cia

Permanênci
a – não 
permanência
- mudança

Dentro vs fora Um olho para de 
espiar seja lá o que 
estava olhando e 
canta um trecho de 
uma conhecida 
música country 
americana que fala 
de diversão em 
família. 

03.06.
2013 

Fé vs 
ceticismo

Fé – não fé -
ceticismo

- Veículo com placa 
em que se lê 
“Veículo rastreado 
por satélite” é 
atingido por um 
satélite onde se lê 
“Dirigido por mim,
guiado por Deus”. 

18.07.
2013

Cordialid
ade vs 
agressivid
ade

Cordialidad
e – não 
cordialidade
- 
agressividad
e

Em pé vs sentado Homem ofende 
mulher 
cadeirante. 

13.09.
2013

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

- Náufrago chega a 
ilha deserta e 
encontra pé de 
coco com o 
seguinte aviso: 
“Não deve ser 
utilizado como 
única fonte de 
alimentação.”

21.11. Humor vs Humor – Excesso vs falta / Homem já chega 
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2013 
(2 
tiras 
public
adas)

seriedade 
/
Saber vs 
desconhe
cer

não humor –
seriedade /
Desconhece
r – não 
desconhecer
- saber

rindo a um aperto
de mão com 
outro, ele ri e 
mostra algo de si 
mesmo, enquanto
o outro não ri, 
praticamente não 
interage. / 
Homem mostra 
massa disforme 
como resposta a 
uma pergunta de 
outro homem. 

26.01.
2014 

Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade – 
não 
realidade - 
imaginário

Completo vs incompleto Uma mulher 
parecida com a 
Laerte está lendo o 
livro intitulado “No
controle total”, mas
uma de suas mãos 
está no ar, 
segurando a coleira
de um cachorro 
imaginário.  

09.04.
2014

Vida vs 
morte

Morte – não 
morte - vida

- Mulher admite ter 
parado de tomar 
banho, de lavar a 
louça e de se 
alimentar. 

17.06.
2014

Vida vs 
morte

Morte – não 
morte - vida

Inteiro vs fragmentado Alguém agride 
uma caveira para 
fazê-la chorar e ela 
chora. 

04.07.
2014

Saber vs 
desconhe
cer

Desconhece
r – não 
desconhecer
- saber

- Homem castigado 
advinha 
pensamento de seu 
carrasco, adivinha 
porque foi ele 
mesmo quem os 
escreveu. 

28.08.
2014

Público 
vs 
privado

Privado – 
não privado 
- público

- Todos interrogam 
uma mulher 
parecida com a 
Laerte querendo 
saber uma coisa: 
gozou?

27.09.
2014 
(obs 

Realidade
vs 
imaginári

Imaginário –
não 
imaginário -

Lilás vs marrom Uma mulher 
parecida com a 
Laerte afirma que 
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comp
arar 
entrad
a da 
casa 
com 
doc 
da 
netfli
x)

o realidade só vê seus vizinhos
em sonho, mas a 
sujeira deixada no 
local, essa é real.

18.12.
2014

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

Vermelho vs branco Homem persegue
o Arco do 
Triunfo, persegue
até morrer. 

29.01.
2015

Medo vs 
desejo

Desejo – 
não desejo - 
medo

- Homem demonstra 
sentimentos que 
oscilam entre medo
e desejo por uma 
face, a face acaba 
por devorá-lo. 

31.03.
2015

Mudança 
vs 
permanên
cia

Permanênci
a – não 
permanência
- mudança

- Alguém muda o 
mundo com uma 
ideia. 

08.05.
2015

Realidade
vs 
imaginári
o

Realidade – 
não 
realidade - 
imaginário

- Mulher parecida 
com Laerte acorda 
assustada, mas se 
dá conta de que era
apenas um sonho. 

23.06.
2015

Mudança 
vs 
permanên
cia

Permanênci
a – não 
permanência
- mudança

- Pessoas que fazem 
parte de um 
poliamor 
demonstram não 
estar preocupadas 
com definições. 

19.08.
2015

Identidad
e vs 
alteridade

Identidade –
não 
identidade - 
alteridade

Branco vs vermelho Um homem e uma 
criatura se 
declaram 
exatamente iguais, 
a criatura propõe 
um teste de 
igualdade e julga 
que o homem não 
passou, por isso, 
pretende matá-lo. 

20.09.
2015 
(Cate
dral –

Vida vs 
morte

Vida – não 
vida - morte

- Série de imagens 
apresenta cenas de 
violência, nesta um
homem aponta uma
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6/14) arma para o outro, 
enquanto uma 
transeunte observa.

05.12.
2015

Santidade
vs 
humanida
de

Santidade – 
não 
santidade - 
humanidade

- Uma auréola 
aparece em cima 
da cabeça de uma 
mulher, mas se ela 
levanta muito 
rápido, esbarra no 
artefato. 


