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     RESUMO 

 

 

MOREIRA, Elina Monteiro. A narrativa gráfica em Turma da Mônica Laços: o fator 

híbrido mediado pelo literário. Dissertação de mestrado. Programa de Estudos Pós-

Graduados em Literatura e Crítica Literária. Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, SP, 

Brasil, 2021. 81p.  

 

O estudo proposto tem como intenção examinar Turma da Mônica: Laços (2014), uma graphic 

novel publicada pelo selo editorial GRAPHIC MSP (Graphic Maurício de Sousa Produções), 

investigando então a relação entre narrativa gráfica e literária. Indubitavelmente que essas são 

narrativas independentes, com formatos particulares e de gêneros distintos, e que são de 

categorias que não tem contato especialmente próximos. Todavia, tais impressões, ainda que 

não necessariamente erradas, partem de um raciocino simplificado, de uma visão superficial 

que limita e é incompleta. A pesquisa mostra que a mesmo que a ligação entre as narrativas seja 

distante, tal fator não impede a construção de um vínculo, que nesse caso é mediado pelo 

fenômeno hibrido e é encontrado, igualmente, na intermidialidade. Em uma primeira parte, o 

foco será concentrado no literário e na sua narrativa, explorando fatores como a sua estrutura e 

linguagem. Já a segunda parte trata de estabelecer os elementos da narrativa gráfica, indo desde 

as caraterísticas até o seu sistema de comunicação. Por outro lado, a terceira parte da conversa 

apresenta, finalmente, como tópico principal a análise da Turma da Mônica: Laços (2014), 

como foi publicada (e alguns títulos lançados no mesmo selo editorial), comentando também 

aspectos da capa e a sua simbologia, o enredo e o processo criativo. Por fim, a última parte tem 

para si a responsabilidade de amarrar o literário e a narrativa gráfica, trazendo à tona aqui o 

fenômeno hibrido e posteriormente elaborando reflexões sobre a intermídialidade, e como os 

dois são alicerces, funcionando como uma ponte entre essas narrativas. 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                 ABSTRACT 

 

MOREIRA, Elina Monteiro. The graphic narrative in Turma da Mônica Laços: the hybrid 

factor mediated by the literary. Masters dissertation. Postgraduate Studies Program in 

Literature and Literary Criticism. Pontificía Universidade Católica de São Paulo.  SP, Brazil, 

2021. 81p.  

 

The proposed study intends to examine Tumra da Mônica: Laços (2014), a graphic novel 

published by the imprint GRAPHIC MSP (Graphic Maurício de Sousa Produções), then 

investigating the relationship between graphic and literary narrative. Undoubtedly, these are 

independent narratives, with particular formats and distinct genres, and which are of categories 

that do not have particularly close contact. However, such impressions, although not necessarily 

wrong, start from a simplified reasoning, from a superficial vision that limits and is incomplete. 

The research shows that even if the link between the narratives is distant, this factor does not 

prevent the construction of a link, which in this case is mediated by the hybrid phenomenon 

and is also found in the intermediality. In a first part, the focus will be concentrated on the 

literary and its narrative, exploring factors such as its structure and language. The second part 

deals with establishing the elements of the graphic narrative, ranging from the characteristics 

to its communication system. On the other hand, the third part of the conversation presentes as 

its main topic the analysis of Turma da Mônica: Laços (2014), as it was published (and some 

titles released on the same imprint), also commenting on aspects of the cover and its symbology, 

the plot and the creative process. Finally, the last part is responsible for tying together the 

literary and the graphic narrative, bringing to light the hybrid phenomenon and later elaborating 

on intermediality, and how the two are foundations, functioning as a bridge between these 

narratives. 
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INTRODUÇÃO 

  

A ideia que inspirou este estudo partiu de uma percepção suscitada pela leitura da 

graphic novel Turma da Mônica: Laços (2014), escrita e desenhada pelos irmãos Vítor e Lu 

Cafaggi, que chamou atenção para o fato de que elementos pertencentes ao literário poderiam 

também ser encontrados em Laços. Não que categorizar a graphic novel como literatura seja a 

priori correto ou incorreto, apropriado ou inapropriado, porém há pontos em comum o bastante 

para se questionar as circunstâncias em que essa correlação ocorre. Se tanto a graphic novel 

quanto o literário são narrativas, logo é pertinente começar analisando a estrutura dessas 

narrativas, para só então se chegar ao resultado da adequação, ou não, do juízo que serviu de 

ponto de partida.  

Significar um conceito é tarefa delicada, que exige certa cautela e ponderação para não 

o generalizar nem o perder. Dito isso, ao falar sobre narrativa é possível compreender seu 

significado a partir do raciocínio elaborado por Tzvetan Todorov, para quem a narrativa é 

construída na tensão entre duas forças: uma é a mudança (o acontecimento, a ação) que gera o 

caos, já a outra tem como função ordenar essa potência caótica, dando-lhe sentido (2013, p.21). 

Contudo, existe mais de um modelo de estrutura narrativa. Cada um desses tipos de narrativa é 

possuidor de características particulares, cada um configura um sistema de código linguístico 

próprio que lhe confere identidade singular e cada um retrata um formato específico; no entanto, 

partilham do mesmo propósito, que é contar uma história. É aí que se tem o encontro entre a 

graphic novel e o literário. 

 Decerto que o literário e sua narrativa são compostos de elementos base. São eles 

personagem, espaço, tempo, intriga, ação e linguagem, o que levou Todorov a considerar que 

“a literatura é apenas um mediador, uma linguagem da qual se serve a poética para falar” (2013, 

p. 89). Mas, então, pergunta-se: o que seria a poética? Novamente recorre-se a Todorov: “A 

poética, como a literatura, consiste num movimento ininterrupto de ida e volta entre dois polos: 

o primeiro é a autorreferência, a preocupação consigo mesma; o segundo o que se chama 

habitualmente de seu objeto” (2013, p. 89). Na posição assumida por Todorov, fica claro, 

portanto, que a literatura não deixa de apresentar seus movimentos de idas e vindas entre dois 

polos, o da autorreferência e o do objeto. 

Por sua vez, considerando o caráter da narrativa gráfica, conforme propõe Will Eisner 

em Narrativas Gráficas (2005), ela faz uso da imagem em sequência para transmitir uma ideia 

(2005, p. 9). Mas tal explanação, todavia, pode ser um tanto abrangente e referir-se a graphic 
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novel bem como ao cinema. Daí a necessidade de distinguir esses usos diferentes de imagens, 

possibilitando evidenciar na graphic novel seus aspectos singulares. Sob esse aspecto, mostra-

se adequada a contribuição de Scott McCloud em Desvendando os Quadrinhos (2005), por 

definir a graphic novel de maneira mais precisa: “Imagens pictóricas e outras justapostas em 

sequência deliberada destinadas a transmitir informações e/ou produzir uma resposta no 

espectador” (2005, p. 9). Fazer essa especificação é importante – além de necessário – para 

compreender a dimensão da narrativa gráfica, pois mesmo que o cinema e a graphic novel sejam 

narrativas construídas pela imagem em sequência, obviamente não são a mesma coisa. 

 Fato é que o literário e a graphic novel são narrativas (e é aqui que reside o principal 

ponto em comum entre os dois). Mas é na estrutura (ou seja, na composição da narrativa, na 

linguagem e seu processo de criação) que essas narrativas se diferenciam. Contudo, Eisner 

(2005) esclarece melhor o funcionamento de leitura das narrativas gráficas: 

 

O processo de leitura do quadrinho é uma extensão do texto. No caso do texto, 

o ato de ler envolve uma conversão de palavras em imagens. Os quadrinhos 

aceleram esse processo fornecendo as imagens. Quando executados de 

maneira apropriada, eles vão além da conversão e da velocidade e tornam-se 

uma só coisa (EISNER, 2005, p. 9) 

 

Se, na narrativa literária, a palavra é a protagonista, na narrativa gráfica o protagonismo 

é da imagem, e a palavra, quando usada, é um complemento auxiliar da imagem. A narrativa 

gráfica introduziu elementos estéticos particulares, conversa com o público devido a sua 

versatilidade. Da parte da graphic novel em particular, as imagens em sequência acrescentam 

dinamismo às ações da passagem do tempo; os balões, popularizados pela imprensa no século 

XX, expressam a voz das personagens em linguagem informal, enquanto as onomatopeias 

fazem as vezes de ferramenta linguística para simbolizar os sons. Há, portanto, uma interligação 

entre a palavra e a imagem, dois códigos que juntos formam uma narrativa e identidade própria, 

onde a linguagem visual e as palavras se complementam, confluindo para uma linguagem 

singular. 

 A história da graphic novel Laços (2014), por exemplo, carrega muito dessa 

singularidade, aqui contada de maneira sucinta: certo dia, Floquinho, o cachorro de Cebolinha, 

some e cabe então a Cebolinha e seu grupo de amigos, Mônica, Cascão e Magali, unirem-se 

para tentar encontrar Floquinho. É curiosa a proposta da Graphic MSP, selo da Maurício de 

Souza Editora, da qual Turma da Mônica: Laços faz parte. Ao convidar diferentes autores e 

artistas para criarem, (re)imaginarem tendo como limite a sua criatividade, uma nova visão do 

universo da Turma da Mônica se constrói a partir da releitura desses personagens. Aliás, é 
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pertinente observar que os personagens são apenas ‘emprestados’ a esses autores convidados, 

pois no fim continuam sendo de Maurício de Sousa. Assim, coube aos irmãos Vitor e Lu Cafaggi 

realizarem o projeto da Turma da Mônica: laços, como graphic novel, publicada pela Panini 

Comics, em 2014, e adaptada para o cinema pelo diretor Daniel Rezende, filme distribuído pela 

Paris Filmes em 2019.         

 A Turma da Mônica faz parte da cultura popular brasileira. Começou com Maurício de 

Sousa desenhando tirinhas para jornais, para depois ser serializada em gibis e ser adaptada para 

desenho animado, filme animado, livro e cinema, criando a sua própria marca. Não foi só o 

estilo do traço das histórias em quadrinhos que mudou, nem os novos suportes midiáticos que 

se propuseram a adaptar, mas inclusive também as histórias e suas piadas e contextos. É 

pertinente, portanto, analisar as narrativas e suas metamorfoses apoiando-se em uma obra em 

transformação. 

Por isso, para a realização dessa tarefa, colocou-se como o objetivo geral mostrar o fator 

híbrido na narrativa gráfica de Laços (2014), pela mediação do fenômeno literário. O 

desdobramento dessa intenção maior é visibilizado nos objetivos específicos, assim 

formulados: estabelecer o significado da literatura em movimento; apresentar as características 

mais importantes da narrativa gráfica e identificar em Laços o fator híbrido mediado pelo 

literário. 

Justificar os estudos aqui realizados e os objetivos que se pretende alcançar relaciona-

se à própria natureza do fenômeno literário. A literatura está em incessante mudança, sujeita a 

influências e transformações de seu meio e tempo, bem como da experiência pessoal de seus 

agentes criadores. No fenômeno literário, o fator híbrido é algo que não constitui novidade, 

sendo objeto de relevantes estudos produzidos nessa área de investigação. Uma das direções 

promissoras parte da análise do campo da estrutura narrativa, tornando possível identificar o 

hibridismo em outras narrativas que não somente na literária. Percebe-se, em tal contexto, a 

necessidade de incluir a narrativa gráfica como ferramenta auxiliar na tentativa de se aproximar 

do hibridismo, sendo por meio da comparação e exame das estruturas narrativas que o agente 

híbrido se torna visível. Mas, nesse caso, então, como tratar e definir o conceito do híbrido? 

Segundo Mikhail Bakhtin: 

 

Denominamos construção híbrida o enunciado que, segundo índices 

gramaticais (sintáticos) e composicionais, pertence a um único falante, mas 

onde, na realidade, estão confundidos dois enunciados, dois modos de falar, 

dois estilos, duas “linguagens”, duas perspectivas semânticas e axiológicas. 

Repetimos que entre esses enunciados, estilos, linguagens, perspectivas, não 

há nenhuma fronteira formal, composicional e sintática: a divisão das vozes e 
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das linguagens ocorre nos limites de um único conjunto sintático, 

frequentemente nos limites de uma preposição simples, frequentemente 

também, um mesmo discurso pertence simultaneamente as duas línguas, as 

duas perspectivas que se cruzam numa construção híbrida e, por conseguinte, 

tem dois sentidos divergentes, dois tons (2014, p. 110). 

 

Pelo que se viu, para falar de narrativa é preciso falar da linguagem. Sobre a narrativa 

literária, Blanchot (2011) constrói uma linha de pensamento ao identificar e distinguir dois 

aspectos da linguagem, ambos relacionados com o espaço literário: a palavra bruta e a palavra 

essencial. A palavra bruta seria aquela que toma para si a tarefa de lidar com a comunicação 

direta, ela traduz a ideia para o dito, relaciona o objeto com o seu significado, porque “é uma 

ferramenta num mundo de ferramentas onde o que fala é a utilidade, o valor de uso” (2011, p. 

34). Já a palavra essencial, por sua vez, refere-se a si mesma e existe no não-dito, nas entrelinhas 

e suas interpretações, sem significado ou objetivo concreto, ela é a palavra literária. Então, se 

o literário é construído na palavra essencial, a graphic novel não é nem somente a palavra bruta 

nem a essencial, mas vive no espaço entre as duas. É aqui que o híbrido (partindo do que foi 

estabelecido por Bakhtin) é estabelecido na graphic novel. Daí também a pertinência de explicar 

a ideia do literário como uma criação cultural em transição, mas sem deixar de compará-la com 

a forma artística que com ela dialoga.  

Seguindo essa reflexão, baseada em Yuri Tynianov sobre as transfigurações literárias, 

Perrone-Moisés considera que “A evolução da literatura não é regular, mas ocorre por saltos, 

por deslocamento e não por desenvolvimento. Um gênero considerado não literário numa época 

passa a ser considerado literário em outra” (2016, p. 27). Contudo, independentemente da sua 

mobilidade, o literário continua sendo uma narrativa. Dessa maneira, tem-se a narrativa gráfica 

associada ao literário, sendo o hibridismo o fenômeno que os media. Essa relação será tratada 

como um quebra-cabeça de três peças distintas: a graphic novel, o literário e o cinema.  

 Talvez ironicamente a graphic novel (ou a primeira peça desse quebra-cabeça) possa ser 

conceitualmente mais próxima do cinema (ou a terceira peça do quebra-cabeça) do que do 

literário (ou a segunda peça do quebra-cabeça), mesmo que algumas das diferenças entre a 

graphic novel e o cinema já tenham sido mencionadas, bem como a razão de McCloud ter 

sentido necessário fazer esse afastamento. Mas em que ponto os dois se encontram? Bom, a 

graphic novel e o cinema são mídias que usam o recurso visual com a finalidade de montar uma 

narrativa, em resumo.  

   Em resumo, sim. Porém, o tópico pode ser aprofundado. Se na graphic novel as imagens 

são criadas dentro de quadros, então é como se esses quadros de imagem tivessem sido 

capturados por uma câmera, com o artista no papel de diretor. Por isso que compartilham 
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recursos na hora de montar uma cena: enquadramento da imagem, ângulo da imagem e 

iluminação. Ou seja: “o filme transcorre sem qualquer preocupação quanto à capacidade ou 

habilidade de leitura de sua audiência, enquanto os quadrinhos precisam lidar com ambas” 

(EISNER, 2005, p.75), e é aí, no modo como lidam com a palavra – no cinema a fala é 

audiovisual, já nos quadrinhos ela é feita por meio de balões –, que começam a se desencontrar.    

Por esse meio, pode-se chegar às causas por trás das interrogações surgidas ao 

considerar o tema As narrativas da Turma da Mônica, Laços: o fator híbrido na graphic novel 

mediado pelo literário, proposição que traduz a pertinência de um problema detectado, e assim 

posto: é possível encontrar na narrativa de Laços o fator híbrido que a vincula às narrativas 

gráfica e literária? Essa é a questão que põe em andamento o sentido da presente investigação. 

As demais perguntas são desdobramentos dessa primeira e são assim formuladas: até que ponto 

o fato de a literatura estar em constante mudança atua remotamente sobre a criação de 

modalidades narrativas emergentes, como se dá com a graphic novel Laços? Teria a narrativa 

gráfica, com sua respectiva linguagem, autonomia sem a interveniência da narrativa literária?  

Responder as questões que mobilizam a pesquisa requer que se coloque algumas 

hipóteses com vistas a operacionalizar sua execução. E elas não podem vir senão daquilo que 

se vislumbrou em seu percurso, o que direciona sua formulação de acordo com cada questão 

levantada. Assim, pode-se dizer que, para o problema principal, propõe-se que o fator híbrido, 

mediado pelo literário, influencia o processo criativo na construção narrativa de Laços. Quanto 

às demais questões, tratadas em ordem sequencial nos capítulos da dissertação, a hipótese 

proposta é a seguinte: propõe-se que, se há um incessante movimento do literário e suas 

narrativas e das mídias e suas narrativas, então no caso de Laços, em especial, o fator híbrido é 

o responsável e responde pelo emergir desse contato entre o literário e a graphic novel.  

  Quanto à metodologia utilizada na pesquisa, ela foi adequada ao fator híbrido de seu 

objeto, que, por constituir-se de parte literária e parte gráfica, fez com que os procedimentos de 

coleta de informação correspondessem aos interesses de cada uma dessas fontes para os estudos 

e análises realizados. Para instrumentalizar esta pesquisa, que reúne em si o caráter gráfico e 

literário, optou-se pelo raciocínio lógico-dedutivo, valendo-se de leitura e fichamento de textos, 

análise de imagens e de revistas selecionadas referentes ao tema e seu contexto, assim adotando 

a base teórica como principal ferramenta de estudo. 

Com esses procedimentos eleitos, buscou-se aplicá-los às situações de abordagens 

previamente estabelecidas no plano de trabalho, a seguir sumarizado. 

O primeiro capítulo trata do fenômeno literário como forma em constante mudança, por 

responder pelo registro das ações, acontecimentos e relações que permeiam a sociedade em suas 
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várias instâncias, em tempos e lugares diferentes. O título A literatura em questão põe em 

discussão o próprio significado do que é o literário, destaca alguns de seus elementos de 

formativos, circunscreve o alcance da narrativa literária, a sua dimensão ética e estética, 

dedicando ainda atenção ao trabalho autoral, à escrita e ao meio literário. 

Já, no capítulo seguinte, com o título Graphic novel: apropriações do literário e do 

cinematográfico, o foco será na narrativa gráfica, concentrando-se em dois pontos: um, que visa 

apontar as características pertencentes às narrativas imagéticas, como é o caso da gráfica e da 

cinematográfica; e o outro, que procura expor a estrutura e o significado das linguagens do 

cinema e da graphic novel. 

 No capítulo próximo, atendendo ao que sugere o seu título Laços, a graphic novel: 

enredo e criação visual, o enfoque recai diretamente sobre Laços, indo desde suas origens, 

explorando os aspectos simbólicos imagéticos ao analisar a capa e o que ela diz sobre a obra, 

para então passear por tópicos como o processo criativo na construção da narração, e daí pousar 

em tecnicidades e discutir temas como a narrativa “apsicológica”.  

 Por fim, no capítulo último, esse intitulado de Hibridismo, Intermidialidade e a 

linguagem: o laço, finalmente chega-se no fenômeno do híbrido, na relação entre as mídias e o 

constante movimento dos dois. E, com isso, alcança-se o ponto final do percurso, ao constatar-

se o fator híbrido presente em Laços (2014), a graphic novel, e na narrativa literária. 
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                                     1. A LITERATURA EM QUESTÃO  

  

No momento mesmo em que se formou a noção histórica da atividade literária, pode-se 

dizer, quase sem espaço para dúvida, que lá também teve início a marcha que pôs a literatura 

sempre em questão, visto estar nela presentes desejos e interesses bem humanos, o que também 

não a furtaria de inexoráveis encontros consigo mesma, vindo a seguir a autorreflexão e, por 

fim, as superações, para um novo recomeço. Deu-se isso em vários momentos na história da 

literatura.     

Também aconteceu em meados do século XIX, com a chamada crise nos princípios da 

razão, que abalou os vários campos da cultura na Europa. Em cenário mais recente, assiste-se 

a debates os mais variados, e novamente está a literatura em questão. Em tom de suspense, em 

baixa voz, poderia até se ouvir. Teme-se o desconhecido, cercado de dúvida e silêncios. O fim 

do século XX estava envolto em um clima de incertezas, bem como de previsões apressadas e 

fatalistas, o que é mais do que compreensível considerando que era o término de toda uma 

época, e ignorar as mudanças era absolutamente impossível. Mas a literatura estava morta, se 

afirmava. O meio literário passava por uma fase de inquietação. 

 

Na verdade, o fim da literatura foi anunciado há mais de um século. Talvez o 

primeiro a anunciá-la tenha sido Rimbaud. Em 1879, ele respondeu ao amigo 

Delahaye: ‘Não me interesso mais por isso´. Isso era a poesia, a literatura. Ao 

longo do século XX, vários teóricos pressentiram o fim da literatura. Nas 

últimas décadas, acentuou-se o sentimento de que algo terminou. Os títulos de 

vários ensaios, publicados já no século XXI, falam por si: The Ends of 

Literature [Os fins da Literatura] (B.Levinson,2001); Le Dernier Êcrivain [O 

último escritor] e Désenchatement de la littérature [Desencanto da 

literatura](MILLET, 2005 e 2007; PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 24). 

  

Se nesse contexto a morte da literatura representaria simplesmente o fim da prestigiada 

literatura de qualidade feita pelos grandes escritores, tal estado de coisas significava na verdade 

muito mais um possível decaimento do que em um estado de não-existência; e a literatura não 

tinha chegado ao fim, mas sim entrado em um processo de mutação. Era a cultura como um 

todo que supostamente estava em declínio, também. Que cultura e literatura são coisas que 

podem ser relacionadas é fato, principalmente se “considerar que a literatura é uma das ‘séries’ 

da cultura e que, assim como ela, está sujeita a mudanças históricas” (PERRONE-MOISÉS, 

2016, p. 29). Não há como entender as transformações da literatura sem compreender as 

próprias mutações culturais. 
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O fim do século XX, coincidindo com o fim do milênio, viu o anúncio de 

muitos ‘fins’: fim do Homem, fim da história, fim dos grandes relatos, fim das 

utopias, fim da cultura ocidental, fim dos intelectuais, fim da arte… 

Felizmente nenhum desses ‘fins’, até agora, se concretizou. Mas é evidente 

que essas mortes anunciadas eram índices de mutações. A literatura não 

escapou às mutações da virada, e muitos anunciaram o seu fim, cujos 

principais sintomas seriam o desaparecimento da espécie ‘grande escritor’ 

(detectada e lamentada em todos os países ocidentais) e o encolhimento do 

público leitor da ‘literatura séria’ (PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 17). 

  

 Tais conjecturas alarmantes com o tempo se mostraram injustificadas. A prestigiada 

literatura de qualidade feita pelos grandes escritores não estava em seu fim, nem corria risco de 

desaparecer. Era tão somente o caráter mutante da literatura e a atmosfera pessimista mais a 

circunstância histórica, era tão somente um efeito vindo da condição transitória da literatura. A 

literatura de ficção não havia perdido a qualidade e muito menos os grandes escritores tinham 

sido extintos. Esse período caótico de transformações marcava tão somente os passos primeiros 

da literatura contemporânea. 

Apropriado notar que literatura contemporânea é uma dessas expressões imprecisas de 

aspecto peculiar. O estranhamento se deve em parte a própria compreensão de contemporâneo 

e o seu significado, que por vezes é um tanto nebuloso. Assim sendo, uma pergunta é gerada: 

como explicar o contemporâneo e essa sua dimensão enigmática? Pode-se entender que “[…] 

o contemporâneo é inacabado, o inconcluso. O contemporâneo é aquele momento inapreensível 

que logo vai se transformar em passado e, ao mesmo tempo, já traz marcas do futuro” 

(PERRONE-MOISÉS, 2016, p. 253). O motivo de ser trabalhoso explicar a literatura 

contemporânea é porque ela se encontra em um limiar, sem ser examinada com o olhar 

imparcial que vem do distanciamento. Sobre literatura contemporânea, ou a literatura que veio 

depois: 

 

A literatura da alta modernidade terminou, isto é, completou seu ciclo. As 

grandes obras produzidas nos séculos XIX e XX constituem uma riquíssima 

herança da cultura  ocidental. Os herdeiros não são somente a massa de 

leitores, que recebem passivamente esse legado, mas principalmente os 

escritores atuais, que assumem o encargo de fazê-lo prosperar. Como acontece 

com todos os herdeiros, muitos deles dilapidam a herança, trocam-na em 

miúdos, produzindo uma infinidade de pequenas obras de mero 

entretenimento, ou nem isso. Outros a gastam moderadamente seguindo os 

ensinamentos de seus pais e avós. Mas alguns sentem mais intensamente o 

peso da herança e procuram ser dignos daqueles que a legaram (PERRONE-

MOISÉS, 2016. p. 50) 
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 A literatura1 é uma herança, e esse talvez seja um dos argumentos que melhor justifique 

ela estar viva, que melhor explique o seu não-fim. Heranças são protegidas pelo legado. E 

dependendo de quem o herdeiro for ela cresce, cresce e não é só preservada como engrandecida, 

também. Um exemplo: a literatura contemporânea, a literatura do agora, se acha nessa linha 

entre passado e presente. Usa o fluxo de consciência, é liberta de convenções narrativas e brinca 

com essas convenções, mas porque isso já havia começado a ser explorado antes. O problema 

é descobrir não tão somente como continuar perpetuando esse legado, mas também acrescentar 

algo de valioso a ele. Talvez, de um breve passeio pelos meandros da narrativa literária, possa 

vir alguma pista para o contato com esse legado e até mesmo um possível acréscimo ao que se 

já tem.  

  

1.1. Estrutura 

 

 Foi dito antes que a narrativa é uma composição, uma estrutura.  Olhar para o literário, 

tendo em consideração a estrutura narrativa, abre portas para uma interpretação mais objetiva 

do literário; cabível observar que a estrutura narrativa diz muito sobre uma obra, e sobre o 

literário em geral.  

 

Podemos, primeiramente, opor duas atitudes possíveis diante da literatura: 

uma atitude teórica e uma atitude descritiva. A análise estrutural terá sempre 

um caráter essencialmente teórico e não descritivo; por outras palavras, o 

objetivo de tal estudo nunca será a descrição de uma obra concreta. A obra 

será sempre considerada como a manifestação de uma estrutura abstrata 

(TODOROV, 2013, p. 79) 

 

  

 A análise estrutural não está interessada necessariamente em conhecer descritivamente 

uma obra ou outra, não está tão interessada no psicológico de um personagem ou na simbologia 

de uma cena (e não é que negue a relevância desses fatores, ou os ignore, apenas não são 

prioridades), mas sim está curiosa em explorar a intriga da qual a obra é feita, o discurso da 

obra. Pois se a análise descritiva se preocupa com as questões da obra, então a análise estrutural 

atenta para seus aspectos internos. Para a análise estrutural, a obra é o caminho para se chegar 

ao fim, um meio para alcançar o literário.  

                                                           
1 Convém chamar a atenção para certa flutuação de sentido encontrada no termo literatura. “No século XIX, essa 

palavra “literatura”, que designava um saber, passará a designar seu objeto. A literatura torna-se propriamente a 

atividade daquele que escreve. Ora, essa mudança de natureza e de assunto parece se fazer em que ninguém note. 

A aula de literatura do século anterior ensinava a aprecias as oras de belas-letras, agora ensinará as obras de 

literatura” (RANCIÈRE, 2017, p. 28).  
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Em outros termos, a análise estrutural da literatura coincide (em grandes 

linhas) com a teoria da literatura, com a poética. Seu objeto é o discurso 

literário mais do que as obras literárias, a literatura virtual mais do que a 

literatura real. O objetivo desse estudo não é mais articular uma paráfrase, um 

resumo argumentado da obra concreta, mas propor uma teoria da estrutura e 

do funcionamento do discurso literário, apresentar um quadro dos possíveis 

literários, do qual as obras existentes aparecem como casos particulares 

realizados (TODOROV, 2013, p. 80) 

 

 A estrutura2 narrativa e o discurso estão interligados, ao menos nesse caso. O literário é 

o discurso poético e “nessa perspectiva, a literatura é um mediador, uma linguagem, da qual se 

serve a poética para falar” (TODOROV, 2013, p. 89). Tendo configuração que é próxima da 

cientifica, a estrutura narrativa coexiste de maneira equilibrada com o paradoxo do literário e 

discurso poético. Porém, a intenção não é implicar que a literatura tenha um papel inferior ao 

poético, e Todorov é enfático sobre isso. A literatura é o objeto da poética, e uma precisa da 

outra para existir, são um conjunto: a poética necessita da literatura para ter uma forma, e a 

literatura depende da poética para ter significação. Tentar compreender o literário a partir da 

análise da estrutura narrativa é como uma investigação cientifica, mesmo que a subjetividade 

do literário não possa ser completamente desconsiderada. Todorov utiliza a intriga para decifrar 

o literário. 

A intriga está na quebra da regra. Um padrão previamente estipulado foi rompido, a 

transgressão acarretando uma série de situações. Em Turma da Mônica: Laços, por exemplo, o 

cachorro de Cebolinha está desaparecido (rompimento do padrão), então Cebolinha reúne os 

amigos para procurar o cachorro desaparecido (situação acarretada pelo rompimento do 

padrão). A intriga possui diferentes categorias, várias possibilidades, e “o objeto do estudo deve 

ser os modos narrativos, ou os pontos de vista, ou as sequências, e não tal ou tal conto, em si 

mesmo e por ele mesmo” (TODOROV, 2013, p. 87). Procura-se constatar, na análise da 

estrutura narrativa, como a intriga é desenvolvida: quais as consequências provocadas pelo 

rompimento do padrão, e como essas consequências foram harmonizadas entre si no desenrolar 

da trama contada, se as ações e acontecimentos gerados seguem uma determinada coerência 

com as regras da história narrada.  

 

                                                           
2 Um ponto a se levar em conta é o da situação da estrutura da narrativa não só em relação ao texto, mas também 

ao contexto, “O único meio sério de estudar o contexto é passar pelo texto (e não pela série de circunstâncias 

anedóticas que a história nos traz); mas a relação dos sois não é a do original com a cópia. Seria mais justo dizer 

que o contexto faz parte do texto, e que alguns traços estruturais do texto são elementos autênticos do contexto” 

(TODOROV, 1972, p. 98-99).   
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1.2 Linguagem e ficção  

 

Linguagem e enredo são elementos obviamente indispensáveis quando se fala da parte 

construtiva da narrativa de ficção. O primeiro por ser o solo sobre o qual se ergue o universo 

criativo em que o segundo se organiza e levanta seu voo imaginativo. Mas convém tomar 

cuidado para não tratar o tema de modo puramente conceitual e seco, por isso optou-se por 

extraí-los de uma discussão em que Blanchot relaciona-os tendo ao fundo a linguagem prosaica 

e a ficcional.    

Na reflexão que faz da linguagem da ficção em A Parte do Fogo, Blanchot começa 

deixando de lado a linguagem poética, por ela não desempenhar o mesmo papel e nem as 

mesmas relações que tem a linguagem comum. Ele fixa o seu olhar na narrativa escrita em 

prosa, por considerar as mudanças importantes que ela implica na natureza da linguagem.  Com 

essa distinção inicial, Blanchot nos prepara para entender a diferença do uso da linguagem 

escrita no cotidiano daquela utilizada na ficção literária, fazendo um paralelo entre a linguagem 

coloquial empregada no serviço de um escritório com aquela empregada no romance O Castelo, 

de Franz Kafka3. 

 Usando o expediente de considerar a anotação feita por uma secretária de escritório, “o 

chefe telefonou”, que ao ser lida por funcionário no contexto de seu trabalho tem um significado 

meramente operacional, diferente da mesma frase lida no contexto da burocracia administrativa 

da narrativa de fictícia de O castelo. É que, embora sendo a realidade da vida cotidiana 

sabidamente rica, uma frase escrita sobre ela é necessariamente empobrecedora, já que o signo 

não é capaz de traduzir os inúmeros estímulos, informações e experiências registrados pelos 

sentidos, mas, reside paradoxalmente nessa incapacidade de exprimir-se o sucesso da eficácia 

de comunicar mensagens operativas da vida prosaica. 

O texto de Blanchot é construído em primeira pessoa, e é falando em primeira pessoa 

que o autor assume o papel do administrativo do escritório, para mostrar que muita informação 

se esconde por trás da figura do funcionário, sem que isso afete o sentido da mensagem, que é 

puramente instrumental. Na descrição, fica bem caracterizada a riqueza de detalhes e 

informações que cercam aquele que vive no exercício da sua vida diária, como é o caso do 

funcionário do escritório. 

                                                           
3 Em O Castelo, romance escrito entre fins de fevereiro e começo de setembro do no ano de 1922, mas só publicado 

após sua morte, Franz Kafka (1883-1924) conta a história do agrimensor K. convidado a trabalhar em um castelo, 

mas que nunca consegue adentrar nele e nem ser recebido, em vila próximo ao castelo, onde propriamente tem 

lugar a existência de K. na relação que estabelece com os que são próximos, numa espécie de mistura de drama e 

non sense.  
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E, no entanto, da leitura do meu registro àquela do romance há uma grande 

distância. Empregado, sei quem é meu chefe, conheço seu escritório, sei 

muitas coisas relacionadas a quem ele é, ao que ele diz, ao que os outros dizem 

dele, ao que ele quer, à natureza difícil de nossas relações hierárquicas, ao 

intolerável sentido de hierarquia, para mim etc.; meu saber é como o infinito. 

Por mais novato que eu seja, estou pressionado de todos os lados pela 

realidade e em toda parte a alcanço e encontro (BLANCHOT, 2011, p. 82). 

 

Mas e o que ocorre pelo lado da escrita na narrativa ficcional? Ocorre que, quando se lê 

as primeiras páginas de uma narrativa, mesmo que o autor escreva com entusiasmo e 

desenvoltura sobre a natureza irreal, desconhecida pelo leitor, o universo da ficção se revela 

pobre e carente, comparado à riqueza incomensurável da realidade em sua incessante mudança. 

E é por isso que mais uma vez, nunca saindo da primeira pessoa e agora colocando-se no papel 

de leitor de narrativa, Blanchot expõe o quão diverso da escrita em prosa sobre os ofícios do 

dia a dia é o universo da ficção literária, conforme destaca a caracterização que faz. 

 

Pelo contrário, leitor das primeiras páginas de uma narrativa, e qualquer que 

seja a boa vontade realista do autor não sou apenas infinitivamente ignorante 

de tudo o que acontece no mundo que me mostram, mas também essa 

ignorância faz parte da natureza desse mundo, desde o momento em que, como 

objeto da narrativa, ele se apresenta como um mundo irreal, com o qual entro 

em contato pela leitura e não pelo meu poder de viver. Nada mais pobre que 

esse universo (BLANCHOT, 2011, p. 82). 

 

 

 a pobreza do universo ficcional ocorre apesar mesmo da boa vontade do escritor, nada 

havendo que o leitor possa fazer para fugir da própria ignorância, já que esta é inerente ao texto 

de ficção, pois, sendo irreal, está apartado da riqueza da existência. Ainda que fosse dado ao 

leitor acesso à leitura, mais pormenorizada que fosse, dos mecanismos da administração de o 

Castelo, ainda assim de pouco valeria. 

 

(...) eu permaneceria sempre mais ou menos consciente do pouco que sei, pois 

essa pobreza é a essência da ficção, que é a de me tornar presente o que a faz 

irreal , acessível somente à leitura, inacessível à minha existência; e nenhuma 

riqueza de imaginação, nenhuma exatidão de observação poderia corrigir essa 

indigência já que esta está sempre implícita na ficção e sempre colocada e 

retomada por ela através do conteúdo mais denso ou mais próximo do real que 

ela aceite receber (BLANCHOT, 2011, p. 83) 
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 À primeira vista parece causar estranheza a sustentação de que a ficção é indigente, visto 

existir um quase acordo tácito de que é exatamente o oposto4. A estratégia de Blanchot para 

esclarecer a pobreza da ficção é antes aprofundar a compreensão do que se esconde por trás da 

escrita em prosa, como no registro “o chefe telefonou” feito pela secretária no escritório. Da 

oposição entre escrita em prosa de uso cotidiano e da escrita da narrativa de ficção, emerge a 

compreensão que se visa caracterizar o papel da palavra. A posição sobre o caráter da linguagem 

cotidiana é categórica. 

 

Na existência diária, ler e ouvir supõe que a linguagem, longe de nos dar a 

plenitude das coisas nas quais vivemos, seja cortada delas, pois se trata de uma 

linguagem de sinais , cuja natureza não é ser preenchida com aquilo a que ela 

visa, mas ser esvaziada, nem nos dar o que ela quer que alcancemos, mas nos 

torná-lo inútil substituindo-o, e assim afastar de nós as coisas tomando seu lugar 

e tomar o lugar das coisas não preenchendo-se com elas, mas abstendo-se delas. 

(BLANCHOT, 2011, p. 83-84) 

      

     Isso, que também vale para o contexto da escrita no dia a dia das tarefas a serem 

executadas, entretanto, não se aplica ao tipo de escrita próprio da narrativa ficcional.  Pois a 

linguagem ao mesmo tempo que quer formar o vínculo, e procura incessantemente formar esse 

vínculo, do significado e o signo, também é a principal causadora do rompimento entre os dois. 

 

Em contrapartida, a frase da narrativa nos coloca em relação com o mundo da 

irrealidade que é a essência da ficção e, como tal, aspira se tornar mais real, a 

se constituir numa linguagem física e formalmente válida, não para se tornar o 

sinal dos seres e dos objetos já ausentes, pois imaginados, e sim para nos 

apresenta-los, para que ao sintamos e para que vivam através da consistência 

das palavras sua luminosa opacidade de coisa. (BLANCHOT, 2011, p. 85)       

   

 Se irrealidade, a aspiração a tornar realidade um mundo ausente, como é afirmado por 

Blanchot, é a essência da ficção e a prosa da escrita cotidiana tem eficácia graças mesmo a 

superficialidade e esvaziamento de seu sentido, então como seria possível estabelecer algum 

tipo de relação entre elas? São tratadas como opostas, uma em cada extremo, embora sem 

aprofundar na argumentação. Para os objetivos deste trabalho5, considerá-las diferentes é 

                                                           
4 Parece ferir o ‘senso comum’ literário afirmar que a ficção é mais pobre que a realidade prosaica traduzida pela 

linguagem, mas quando chegamos ao ponto onde Blanchot quer nos levar, torna-se claro que a realidade, nas suas 

infinitas possibilidades supera a o registro escrito dela, o signo estaria sempre a quem dela.  
5 O que se tem que considerar é que, por se estar tentando oferecer dados que tornem compreensível o papel da 

linguagem e o da ficção como partes do universo da narrativa literária, então melhor que o ponto focal não se perca 

de vista.  
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suficiente, pois o interessa maior é entender o que faz com que a linguagem da ficção exerça o 

tipo de fascínio que exerce no leitor, prendendo-o à leitura. 

    

Gostamos de dizer de uma leitura que ela nos prende; a fórmula responde a essa 

transformação: o leitor é efetivamente preso pelas coisas da ficção que ele 

recebe das palavras, como propriedades dela; adere a elas com a impressão de 

estar preso, cativo, febrilmente retirado do mundo, a ponto de sentir a chave de 

um universo de magia e fascinação onde nada do que ele vive é reencontrado. 

(BLANCHOT, 2011, p. 86) 

 

 Como então explicar essa entregue do leitor, guiado pelas mãos do ficcionista? É 

apontado certo fenômeno que ocorre no manejo das palavras, onde “em vez de o sentido 

abstrato nos dar as coisas concreta (meta da palavra habitual) numa narrativa, a linguagem 

procura criar um mundo próprio de coisas concretas para representar uma pura significação” 

(BLANCHOT, 2011, p. 86). Este é propriamente o terreno da alegoria, do mito e do símbolo, 

elementos responsáveis6 pelo poder que a linguagem da ficção exerce sobre o leitor. Entender 

o papel de cada um desses elementos possibilita adentrar à natureza do 7universo ficcional. 

 É defendido que a dinâmica da alegoria é introduzir na ficção “o ideal da prosa diária: 

“a história” nos remete a uma ideia da qual ela é o signo, diante da qual ela tende a desaparecer 

e que, uma vez colocada, basta para se expressar e se afirmar” (BLANCHOT, 2011, p. 86). E a 

boa ficção seria aquela que nasce (não é, mas nasce) do real, que vêm da experiência e por isso 

pode se conectar com o leitor.  

O funcionamento do mito na ficção seria o oposto ao da alegoria, pois “o mito presume, 

entre os seres da ficção e seu sentido, não as relações de signo e significado, mas uma verdadeira 

presença” (BLANCHOT, 2011, p. 86). Dá vida ao que não existe, significado ao que não têm 

explicação lógica. E é nessa parte em que o leitor faz uso da suspenção da descrença e usa a 

capa da ficção.  

Quanto ao sentido do simbólico, ele “só pode ser um sentido global, que não é o sentido 

deste objeto ou desta conduta separadamente, mas o do mundo em seu conjunto, da existência 

humana em seu conjunto” (BLANCHOT, 2011, p. 87). O que quer dizer que fornece apenas 

uma ideia geral, do todo e não dos pormenores.  

 São os três que dão tonalidade à ficção. Porém, entre a alegoria, o mito e a ficção, só 

este último é destacado por Blanchot na narrativa de Kafka em O castelo. Desde o início, o 

                                                           
6 Neste ponto, ao eleger a alegoria, o mito e o símbolo como fundamentais para o estabelecimento da ficção, abre-

se um horizonte conceitual mais fácil de ser percorrido no que diz respeito ao significado que a ficção vai ganhar 

em relação ao terreno da linguagem.  
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pano de fundo tem como meta caracterizar a narrativa de ficção, em oposição à escrita da prosa 

cotidiana. Se O caçador Gracchus e O convidado dos mortos, também de Kafka, são 

constituídos por parábolas, “em compensação, a história de O castelo é simbólica”. 

(BLANCHOT, 2011, p. 91), tornando possível ser explorado a partir dos elementos 

estabelecidos.  

            O castelo reúne aquilo que é visto na potência do símbolo. É que, conforme suas 

palavras, “O símbolo é sempre uma experiência do nada, a busca de um absoluto negativo, mas 

é uma busca que não resulta, uma experiência que fracassa, sem que, no entanto, esse fracasso 

possa receber um valor positivo” (BLANCHOT, 2011, p. 90). Por sua vez, Kafka, autor de O 

castelo, também se enquadra no perfil traçado por Blanchot no tipo de autor que aceita se 

expressar pelo símbolo, quando diz que: 

 
Um escritor que aceite expressar-se pelo símbolo, qualquer que seja o tema de 

suas meditações, só poderá afinal expressar a exigência do símbolo e medir 

forças com a infelicidade de uma negação contraditória, procurando superar 

toda uma contradição particular e afirma-se como negação universal, e não 

como um universal abstrato, mas como um vazio concreto, um vazio universal 

realizado (BLANCHOT, 2011, p. 90).      

 

 Apesar da não linearidade e da não abundância de passagens destacadas de O castelo, 

no ensaio de Blanchot, os recortes apresentados revelam-se significativos para caracterizar o 

simbólico nessa narrativa de ficção. Eles se prestam bem ao papel de ilustrar os momentos 

marcantes da trama, desde a chegada do agrimensor K., principal personagem da narrativa, para 

assumir sua função no castelo por nomeação de um conde, a instalação no albergue da pequena 

vila, o malogro do acesso ao castelo, até sua acomodação à rotina da existência que leva, isso 

tudo atravessado por acontecimentos os mais inusitados e as relações mais absurdas.     

 Passagem das mais citadas e interpretados, na crítica literária de O castelo, é o da 

tentativa, vã, de K. penetrar no castelo 

 

Todos os seus esforços para alcançar o castelo estão marcados por essa 

contradição: se ele se esforça, luta, deseja, assume sempre mais existência, e, se 

permanece passivo, perde o que tem como meta, a morte só sendo morte quando 

nós a fazemos nossa, quando cessa de ser a morte de qualquer um, uma morte 

qualquer (BLANCHOT, 2011, p. 91) 

    

 No jogo narrativo, onde Kafka situa o personagem K. frente ao drama da existência 

humana, sempre em sua forma imprevisível e paradoxal, Blanchot se lança à tarefa de 
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interpretar à luz da narrativa simbólica8 que atribui a O castelo. Mostra a ambiguidade, típica 

da linguagem simbólica, que atravessa o drama existencial vivido por K., impossibilitando a 

tradução, em termos conceituais legíveis, aquilo que é da ordem do incompreensível, ao qual 

somente o símbolo pode sugerir com seu modo característico de operar. 

 Uma tal tradução, colocada em forma de pensamento abstrato, “escapará à sentença que 

traz em si e desobedecerá fundamentalmente ao símbolo, perdendo todo o seu sentido no 

momento em que isola esse sentido e o torna discernível” (BLANCHOT, 2011, p. 92). Pois a 

palavra não é uma tradução do real, nunca poderia ser. Ela é a criação dentro de uma recriação.   

 Se é a interpretação e não a linguagem conceitual que deve ser colocada no centro da 

narrativa, então as pessoas e os objetos que cercam K. devem aparecer a ele sob o sentimento 

com que ele os acolhe. “O albergue, os camponeses com seus rostos teimosos e rudes, a 

claridade gelada da neve, o pincenê de Klamm, as poças de cerveja nas quais Frieda e K. rolam, 

eis o que conta, eis o que é preciso sentir para entrar na vida do símbolo”. (BLANCHOT, 2011, 

p. 93). Mas, alertado, não se deve contentar com essa tarefa do símbolo, pois até ele mesmo 

está também atravessado por paradoxos, dificultando saber até onde ele mesmo se encontra.  E 

aí, abrem-se, em sequência, as interrogações sobre o símbolo: 

 

Onde está o símbolo? Ali onde aparece ou ali onde se esconde? Ali onde só 

existem aparências tranquilas e firmes ou ali onde as aparências reclamam e se 

digladiam? Ali onde as coisas estão presentes com sua obscuridade natural ou 

ali onde por trás das coisas emerge seu vazio, por trás da narrativa a ausência 

da narrativa, por trás da profundidade do símbolo, a impossibilidade que corrói 

a obra e proíbe sua conclusão? (BLANCHOT, 2011, p. 93) 

 

 Radicalizando ainda mais o sentido do símbolo que propõe para a narrativa de ficção, 

Blanchot defende que o símbolo “é essas questões e morre dessas questões”. Assim posto, há 

mesmo uma necessidade de o símbolo arruinar a obra em que se desenvolve, sob pena de 

arruinar no comentário que provoca, que ele não pode impedir de provocar. Resta ao símbolo, 

se quiser subsistir, ignorar-se a si mesmo na ficção, podendo mesmo tornar-se estéril, se 

identificado. Sua última ambiguidade é se dissipar quando desperto e morrer ao vir à luz. “Ser 

enterrado vivo” é a condição do símbolo, consistindo nisso seu próprio caráter simbólico.    

 

1.3 O artístico e o estético 

 

                                                           
8 Se bem analisado, dos três elementos que dão configuração ao modo de operar ficcional, é o símbolo que recebe 

o maior peso conceitual em Blanchot.  
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Pela importância que têm os elementos artístico e estético na literatura, nada mais 

adequado serem objeto de consideração quando se trata de apresentar o fenômeno literário em 

sua dinâmica. E o tratamento conferido por Mikhail Bakhtin ao tema, em Questões de literatura 

e estética, a teoria do romance, é bem elucidativo, ajustando-se ao que aqui se quer apresentar. 

Do capítulo primeiro Crítica da arte e estética geral da referida obra, onde o autor, ao mesmo 

tempo que crítica os excessos da crítica literária dos formalistas russos, aproveita para expor 

sua própria posição sobre o tema, ocasião também utilizada para estabelecer a diferença entre 

o elemento artístico e o ético em referência à sua própria concepção.  

 Na verdade, o desenvolvimento dado ao tema do artístico e do estético por Bakhtin surge 

no contexto da análise que ele faz da crítica da arte e estética geral, no clima das discussões que 

aconteciam na Rússia de seu tempo9, pelo ano 1924. É um texto de nem tão fácil leitura, mas 

esclarecedor, sem dúvida. É aos poucos que vai se evidenciando a posição do autor, à medida 

que dirige suas críticas aos autores, ou grupos de autores, com os quais dialoga. 

 A atitude parece ser de confiança em relação ao que testemunha, e demonstra quando 

diz que “nos últimos anos a literatura científica russa enriqueceu-se com trabalhos valiosos de 

teoria literária, sobretudo no campo da poética” (BAKHTIN, 2014, p.14). A conclusão  

considerava que estava havendo verdadeiro florescimento da crítica literária na Rússia10.   

 E o que era mais visível quando se levava em conta o período anterior, onde imperava 

“o pensamento estetizante semicientífico, que às vezes por um equívoco dizia-se filosófico, 

sempre apegado à arte, julgando-se parente dela por laços sanguíneos, ainda que totalmente 

legítimos” (Bakhtin, 2014, p. 14), e assim os argumentos começam a ser tecidos.  

 Contudo, ponderava Bakhtin, com o avanço registrado, agora o que era novo corria-se 

o risco de passar a seu contrário, ao perigo da “moda do cientificismo’, da “erudição 

superficial”. Sobre isso, sua posição era a de que “apesar da indiscutível fecundidade e 

importância dos trabalhos russos sobre poética surgidos nos últimos anos, a posição científica 

comum, ocupada pela maioria deles, não pode ser tida como segura e satisfatória” (BAKHTIN, 

2014, p.15), tomado por uma quase hesitação cautelosa.   

Precisando ainda mais a crítica que faz a esses renovadores dos estudos literários russos, 

Bakhtin vai além e coloca em xeque até mesmo a validade científica dessas produções. Diz que 

                                                           
9 O entusiasmo de Bakhtin é confirmado por um importante testemunho sobre a movimentação no ambiente 

intelectual na Rússia de seu tempo. Lembrada a tradição dos estudos literários e linguísticos na Rússia, antes e 

depois dos formalistas, este é assim situado: “Durante as décadas de 30 e 40 do século passado operou-se uma 

transformação visível, causada por um lado por novas tendências na literatura e por outro lado pelos estudos 

linguísticos” (POMORSKA, 1972, p. 20).  
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“a posição científica desses trabalhos não é satisfatória porque, afinal de contas, ela é 

condicionada por uma atitude incorreta ou, na melhor das hipóteses, metodicamente imprecisa, 

da poética por eles elaborada para com a estética sistemática-geral” (BAKHTIN, 2014, p. 15). 

É justamente essa atitude de negação em relação à estética geral, a não aceitação de orientar-se 

por seus princípios, o principal erro comum da crítica da arte nos seus variados campos. Isso se 

dá a tal ponto que é comum a ciência da arte ser definida por sua oposição a uma estética 

filosófica marcadamente não científica.        

 Se esse não é um procedimento recomendável, então o adequado seria “construir um 

sistema de juízos científicos sobre cada arte, e, no caso em questão, sobre a arte literária, 

independentemente dos problemas da essência da arte geral: essa é a tendência dos trabalhos 

contemporâneos de poética (BAKHTIN, 2014, p. 15). Essa tendência é possível de se 

compreender desde que as propostas dos formalistas russos recorram à ciência para evitar uma 

abordagem metafísica da arte, embora sem evitar o diálogo com o contexto cultural que a 

envolve onde 

 

Realmente, o estético, de certo modo, encontra-se na própria obra de arte, o 

filósofo não o inventa, mas para compreender cientificamente sua 

singularidade, a sua relação com o ético e o cognitivo, seu lugar no todo da 

cultura humana, e, enfim, os limites de sua aplicação, necessita-se da filosofia 

sistemática com os seus métodos (BAKHTIN, 2014, p. 16)     

  

  Parece que é composto um quadro, e é visto como (na perspectiva do autor) os 

propositores da nova estética russa de seu tempo enfrentam um dilema, pois ao mesmo tempo 

que eles procuram se livrar do peso da tradição, fazem-no com tal radicalismo que caem no 

cientificismo oposto, especialmente por desprezarem o diálogo com a filosofia11. 

    

A ausência de uma orientação estético-geral e sistemático-filosófica, a ausência 

de uma observação constante, sistematicamente refletida, das outras artes, da 

unidade da arte – como domínio de uma única cultura humana – conduz a 

poesia russa contemporânea a uma simplificação extrema do problema 

científico, a uma abordagem superficial e insuficiente do objeto de estudo 

(BAKHTIN. 2014, P. 16-17, grifo nosso) 

 

   Ao enveredarem por essa linha, os formalistas russos se viram obrigados a vincular a 

poética à linguística, por isso a crítica de que “a linguística é, naturalmente, indispensável como 

                                                           
11 No texto, não está explicitamente colocado, mas há sim a preocupação de Bakhtin com a manutenção do diálogo 

com a filosofia, mas não propriamente a filosofia tradicional, como depois se mostrará sua posição com a 

publicação de Marxismo e Filosofia da Linguagem, em 1929, assinado não por ele, mas por A. N. Volochinov. 
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disciplina auxiliar; mas aqui ela ocupa um lugar preponderante, que absolutamente não lhe 

cabe, quase o mesmo que deveria ocupar a estética geral” (BAKHTIN, 2014, p. 17), pois é a 

linguística o vínculo que direciona.        

 Outra implicação dessa nova visão foi que “na sua ambição de elaborar um juízo 

científico sobre a arte, independentemente da estética filosófica geral, a crítica vê no material a 

base mais estável para a discussão” (BAKHTIN, 2014, p. 17). O fato de crítico de arte e artista 

emprestarem da física, da matemática e da linguística, elementos como espaço, massa, cor, som 

e palavra, colocam tais profissionais em uma relação com a realidade empírica, dentro de uma 

visão positivista da ciência. A consequência disso é que, no campo da teoria da arte, ocorre um 

desvio algo preocupante, 

 

E eis que no domínio da teoria da arte surge uma tendência no sentido de 

compreender a forma artística como forma de um dado material, e não mais 

como uma combinação nos limites do material, dentro de sua definibilidade e 

conformidade físico-matemática e linguística; isto permitiria aos juízos da 

crítica de arte serem científico-positivos, e, em alguns casos, diretamente 

demonstráveis pela matemática (BAKHTIN, 2014, p. 18, grifo nosso). 

  

 Elevando ainda mais o tom da crítica aos formalistas russos, Bakhtin vê sérios desvios 

em suas formulações, mas que não deixam de servir de pressupostos de caráter estético-geral 

identificados na base de trabalhos e de várias escolas no terreno das ciências e das artes isoladas. 

Reconhece nessa orientação artística “uma concepção particular da estética geral”, à qual dá o 

nome de “estética material”. Ao chegar a esse ponto, não deixa de identificar graves falhas em 

seus princípios, falhas incorrigíveis. Na sequência, são registrados cinco pontos que tornam 

duvidoso o pressuposto da estética material12. 

O primeiro desses pontos diz que “A estética material não é capaz de fundamentar  

a forma artística” (BAKHTIN, 2014, p.19), isso pelo fato de que a forma, reduzida à 

materialidade do que é definido cientificamente, passa a simples ordenadora do exterior dos 

dados empíricos, como se fosse isenta de valoração.                               

O segundo ponto toma para si a tarefa de tratar sobre a estética material, duvidosa em 

suas limitações. Não que a intenção aqui seja depor contra (ou a favor). Ocasionalmente há 

fatores e ângulos sobre os quais a cautela é necessária, e teoria literária nenhuma é perfeita ao 

ponto de não merecer ressalvas aqui e ali em algum momento, e assim    

   

                                                           
12 Com esse recurso, de identificar cinco pontos falhos da estética material, Bakhtin só reforça as críticas aos 

formalistas russos, ao mesmo tempo que gradualmente expõe sua própria concepção de estética. 



28 
 

A estética não pode estabelecer a diferença essencial entre o objeto estético e 

a obra exterior, entre a articulação e as ligações no interior deste objeto e as 

articulações e ligações materiais no interior deste objeto e as articulações e 

ligações materiais no interior da obra; por toda parte ela mostra uma tendência 

a misturar estes elementos (BAKHTIN, 2014, p. 21).  

 

 O terceiro ponto que duvida dos pressupostos da estética material é o da forma e a 

composição, e sobre eles “nos trabalhos da estética material ocorre uma constante e inevitável 

confusão entre as formas arquitetônicas e composicionais; aliás, as primeiras jamais atingem a 

clareza de princípio ou a pureza de definição, e são subestimadas” (BAKHTIN, 2014, p. 23). 

 O quarto ponto duvidoso manifestado assegura que “a estética material não é capaz de 

explicar a visão estética fora da arte” (BAKHTIN, 2014, p.26), a estética material presa em si.  

 O quinto e último ponto diz que “A estética material não pode fundamentar a história da 

arte” (BAKHTIN, p. 26). Após destacar os erros da estética material, identificada como a parte 

negativa do formalismo russo, Bakhtin passa à elaboração daquilo que vê como pertinente à sua 

própria concepção estética.  

 Basicamente, é desenvolvida a noção de conteúdo, para mostrar, em oposição ao erro 

dos formalistas russos, que fazem a estética desembocar numa estética material, por 

incapacidade de elaborar uma concepção filosófica intuitiva da arte com base numa teoria da 

arte. É que, para ele, não se podem negar as tarefas da estética, e ela tem várias: “uma das [...] 

mais importantes [...] é encontrar uma abordagem dos filosofemas estetizados, criar uma teoria 

da filosofia intuitiva baseada numa teoria da arte” (BAKHTIN, 2014, p. 35), reconhecendo as 

suas insuficiências.         

E aí a estética material falha, pois ela “não é de modo algum capaz de realizar 

semelhante tarefa: ignorando o conteúdo, ela fica privada até mesmo de um meio de abordagem 

para a intuição artística em filosofia” (BAKHTIN, 2014, p. 35). A estética material falha, aliás, 

sempre quando por algum motivo é separada do conteúdo13, pois ela não pode realizar qualquer 

de suas funções fundamentais, ela precisa ter relação com o mundo, este que não é outra coisa 

senão objeto do conhecimento e do ato ético. Mas, nesse caso, a posição do autor-artista e de 

sua tarefa não seria do tipo cognitiva nem ética, e sim uma atitude desinteressada, consciente 

do aspecto valorativo ali presente, sem se submeter ao acontecimento e a sua relação, embora 

assistindo ao seu desenrolar.   

                                                           
13 Bakhtin aponta mais outra falha grave da estética material, a de ser apresentada separada do conteúdo, com as 

consequências danosas e irreparáveis que ela acarreta. Ainda aqui, é aos críticos literários formalistas a quem ele 

se refere.     
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Esse permanecer exterior, sem ser indiferente, dá condições a que o fazer artístico possa 

formular e concluir o acontecimento permanecendo exterior a ele. Não seria possível qualquer 

tipo de unificação e acabamento artístico permanecendo no interior e no ato do conhecimento. 

Nesse sentido, ao conceber a forma envolvendo o conteúdo exterior, encarnando-o, é retomada, 

no que há de fundamental, a conhecida nomenclatura clássica de forma e conteúdo. 

Mas, contrariamente ao que ocorre com o sentido clássico tradicional de forma e 

conteúdo, Bakhtin não deixa de observar a mudança de seu uso na poética contemporânea, onde  

  

a negação do conteúdo como momento constitutivo do objeto estético tomou 

dois sentidos, que, aliás, nem sempre foram rigidamente diferenciados, nem 

encontraram uma formulação totalmente nítida: 1. o conteúdo é apenas um 

elemento da forma, ou seja, numa obra de arte os valores cognitivos e éticos 

têm um significado puramente formal; 2. o conteúdo é apenas do material. 

(BAKHTIN, 2014, p. 36)  

 

 Comentando o primeiro sentido acima assinalado, e opondo-se ao que ele enuncia, 

Bakhtin diz que o que se deve considerar, de início, é que o conteúdo se apresenta totalmente 

formalizado na obra de arte, completamente integrado nela, pois do contrário não seria diluído 

na obra artística como um todo. Disso decorre, em relação a conteúdo e forma, que eles se 

interpenetram, que não são separáveis se submetidos a análise estética por suas respectivas 

diferenças. Essas condições, sem dúvida nenhuma, concorrem para que a forma ganhe sentido 

e pureza estéticos, mas para isso o conteúdo que lhe corresponde deve ser de caráter ético e 

cognitivo, ficando claro que, para a forma realizar-se em enquanto tal, ela requer a dimensão 

extraestética do conteúdo. 

 Diante disso, descarta-se considerar o conteúdo como elemento constituído de pura 

formalidade. Já se constitui grande erro até mesmo admitir a terminologia “forma” como 

negação de conteúdo, visto que, sendo termos correlativos, um implicando o outro, corre-se o 

risco de se compreender o conteúdo como sendo substituível pela forma.  

 Considerado pelo lado da arte, o problema seria visto assim: com a forma perdendo seu 

vínculo com o conteúdo, isto é, com sua significação cognitiva e ética, o conteúdo seria 

esvaziado de seu significado, reduzindo-se a elemento meramente formal. Esse esvaziamento 

do conteúdo reduz, por sua vez, aquilo que a forma artística tem de significativo, que é a função 

de unificar, intuitivamente, o campo cognitivo com o ético, atingindo a arte verbal, reduzindo 

também a função de isolamento e contemplação. 

 Uma alteração como essa, na relação entre forma e conteúdo, se operada no campo da 

literatura, traz notáveis consequências no modo de compreendê-la. E foi isso que aconteceu 
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pelas mãos dos formalistas russos, por isso merece que se olhe mais atentamente a situação: “É 

preciso que nos detenhamo-nos sobre este fenômeno, pois alguns formalistas tendem a 

considerar a “literatura” como o aspecto único da cria artística em geral” (BAKHTIN, 2014, p. 

37). Nessa parte de sua exposição, Bakhtin procura explorar o universo das obras literárias, pois 

em muitas delas é possível encontrar referências ao mundo que de “mundo” só tem as palavras, 

destituídas que são de seu conteúdo. Ou seja, o  

 

elemento ético-cognitivo do conteúdo, que apesar de tudo lhes é indispensável 

como elemento constitutivo da obra de arte, não é haurido diretamente por elas 

do mundo do conhecimento da realidade ética do ato, mas das outras obras de 

arte, ou é construído por analogia com elas (BAKHTIN, 2014, p.37-38).  

 

A crítica de Bakhtin é dirigida, explicitamente, às obras literárias fora da tradição, das 

obras contemporâneas que não se enquadram “na arte mais elevada”. Ainda assim, não se deve 

entender sua posição como uma mera defesa da obra literária tradicional, sua opinião é que, se 

preciso, deve-se “lutar contra ou a favor das velhas formas literárias, utilizá-las e combiná-las, 

vencer a sua resistência ou encontrar apoio nelas” (2014, p. 38). Contudo, deve-se levar sempre 

em conta, a despeito de toda essa movimentação e conflitos margeando esse contexto literário, 

uma luta ainda mais relevante que determina originariamente o conhecimento em sua realidade 

e em seu ato, pois  

todo artista, em sua obra, se ela é significativa e séria, aparece como o artista 

primeiro e tem que ocupar imediatamente uma posição estética em relação à 

realidade extra-estética do conhecimento o e do ato, ainda que nos limites de 

sua experiência puramente pessoal e ético-biográfica (BAKHTIN, 2014, p. 

38). 

 

 Isso só acentua o fato de que, independentes de outros elementos atuarem na 

determinação da experiência estética, nem a própria obra nem os elementos que a compõem são 

compreendidos por uma lei literária abstrata. O próprio objetivo da forma estética significante 

não é envolver o vazio, mas vincular-se às leis do conhecimento e à dinâmica da vida, dessa 

unidade resultando a obra artística propriamente dita. 

 Outra questão também decisiva quanto à importância do conteúdo, é como ele se realiza 

na criação artística e na contemplação, situação que coloca em foco o problema das tarefas e 

dos métodos para sua análise estética. Com respeito a isso, três pontos merecem ser 

destacados14. O primeiro recomenda que 

                                                           
14 Momento que requer muita atenção à explicação que Bakhtin apresenta sobre a importância do conteúdo e o 

modo como ele se determina na obra de arte de na contemplação delas. É que ele identifica o ético-cognitivo (ato 
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Deve-se distinguir nitidamente o elemento ético-cognitivo, que na realidade é 

o conteúdo, ou seja, o elemento constitutivo do objeto estético dado, dos juízos 

e das apreciações éticas que podem ser construídas ou expressas no que se 

refere ao conteúdo, mas que não entram no objeto estético (BAKHTIN, 2014, 

p. 39) 

 

A segunda observação diz que “O conteúdo não pode ser puramente cognitivo, 

completamente privado do elemento ético; ademais, pode-se dizer que é ao campo ético que 

pertence a primazia essencial do conteúdo” (BAKHTIN, 2014, p. 39).  Por fim, a terceira 

observação enfatiza que   

   

A obra de arte e a contemplação apoderam-se do elemento ético do conteúdo 

imediatamente, através da empatia ou da simpatia e da co-apreciação, e não 

por meio da compreensão e da exegese teóricas, que só podem ser um 

instrumento da simpatia” (BAKHTIN, 2014, p. 39, grifo nosso). 

 

O conteúdo imediatamente dado de que fala Bakhtin corresponde ao diretamente ético, 

que é o acontecimento do ato, quando este se realiza vivamente, impulsionado pela dinâmica 

do próprio conhecimento. E, por acontecimento do ato, pode-se entender, usando a terminologia 

bakhtiniana, o “ato-pensamento”, o “ato-ação”, o “ato-sentimento”, o “ato-desejo”, e outros 

tipos de atos que fixem qualquer outra atribuição possível. Justamente, é esse acontecimento 

que se manifesta exteriormente sob forma artística, porém longe de ser sua transcrição teórica 

sob outras capas, como a de julgamento ético, regras morais, normas e demais formulações 

abstratas15. 

  Abrem-se aqui duas direções do ato ético: uma, em forma de transcrição teórica, uma 

espécie formular da ação ética, que já ele próprio traduzido para o plano cognitivo, por isso ele 

é considerado elemento secundário. Outra direção se dá como forma artística, ligado 

originariamente ao ato em si mesmo, à natureza primeira do ato ético. Esta é dominada “por 

meio da empatia com a consciência volitiva, sensível e agente, enquanto o elemento cognitivo 

secundário pode ser somente o sentido auxiliar de um instrumento” (BAKHTIN, 2014, p. 39). 

Deve-se aqui realçar que tanto artistas quanto contempladores não mostram afinidade com o 

tipo psicológico de consciência, resultado uma incompatibilidade inerente à natureza de seus 

                                                           
ético e conhecimento) ao conteúdo, mas sem que isso possa significar que eles elementos sejam o objeto 

propriamente dito da estética. A dimensão da estética é o da arte. 
15 Aqui fica visível uma formulação subjacente à posição de Bakhtin, que vai além de enfoques particulares, mas 

pressuposto que se estende ao fenômeno literário em geral, por sua inserção na cultura: “Antes de mais nada, a 

ciência da literatura deve estabelecer o vínculo estreito com a história da cultura. A literatura é parte inseparável 

da cultura, não pode ser entendida fora do contexto pleno de toda uma cultura de uma época” BAKHTIN, 2017, 

p. 11).   
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interesses, o contrário do que não ocorre com a relação que eles estabelecem com a consciência 

ética. 

   Nessa altura da exposição do significado do conteúdo, é de interesse considerar quais 

suas tarefas e as possibilidades de sua própria análise estética. Para isso, em princípio, 

considera-se que a análise estética deve revelar a composição do conteúdo, daquilo que é 

imanente no objeto estético, sem se afastar dele, do modo como ele é realizado por meio da 

criação e composição.          

 Para melhor esclarecimento, Bakhtin recomenda considerar o caráter cognitivo do 

conteúdo. Um primeiro olhar revela que o reconhecimento cognitivo não se separa das 

atividades criativas e contemplativas artísticas, mostrando também, na maioria das vezes, ser 

inseparável do ato ético, mas não podendo ser objeto de julgamento apropriado.  

  A importância desse reconhecimento é medida pelas implicações que acarretaria a sua 

não existência, pois, nesse caso, os objetos artísticos criados e percebidos escapariam à 

experiência, tanto teórica quanto prática. Outra implicação danosa à criação e à contemplação 

artísticas que não participasse da unidade do conhecimento é que elas seriam transformadas em 

meros estados em isolada inconsciência, percebidas só muito tempo depois, e Bakhtin revela 

uma importante sutileza entre o significado de reconhecimento e conhecimento usados no 

contexto da análise estética.         

Ele propõe que, pelo esclarecimento do objeto em sua realidade interna no terreno da 

arte verbal, “pode elevar-se do estágio do reconhecimento até o estágio do conhecimento 

definido e das concepções profundas, que podem ser evidentes pela análise estética.” 

(BAKHTIN, 2014, p. 41). Isso acontece sempre que se destaca do conteúdo da obra de arte 

aspectos cognitivos como acontece, por exemplo, nas obras famosas de escritores conhecidos, 

de onde são extraídas concepções filosóficas, lições teóricas, o que só ocorre porque esses juízos 

estão, de alguma forma, ligados à realidade da vida humana.    

 Uma vez separado o caráter teórico do conteúdo, considerado em seu aspecto 

meramente cognitivo, deve-se passar à análise estética propriamente dita, focando na 

compreensão da sua ligação ao elemento ético e o seu significado inseparável do conteúdo. O 

que se tem a fazer, nesse caso, é tomar esse elemento do conhecimento como objeto de análise 

e consideração teórica à parte do objeto artístico, mas agora relacionando-o com determinada 

concepção filosófica e não mais com o conteúdo em unidade com o objeto estético.  

Passando, entretanto, às questões relacionadas à análise da dimensão ética do conteúdo, 

os procedimentos que levam à sua compreensão mudam. Por sua dimensão científica, a análise 

estética vai traduzir, de alguma maneira, o conhecimento ético, dominado que é pela empatia e 
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contemplação. No entanto, ao se realizar a transcrição do elemento ético, ela se dá abstraindo-

se da forma artística e, acima de tudo, do caráter individualizador da estética, pois, como afirma 

Bakhtin,  

é indispensável separar a personalidade ética de sua encarnação artística numa 

alma e num corpo individuais e esteticamente insignificantes, é também 

indispensável desviar-se de todos os elementos da realização; o problema de 

tal transcrição também é difícil em outros casos, na música, por exemplo, ela 

é completamente irrealizável (2014, p. 42)         

    Ainda considerando a maneira de transmitir a dimensão ética do conteúdo de uma obra 

artística, é a paráfrase16 o recurso especialmente utilizado para tal fim, pela possibilidade que 

tem de narrar de diferentes maneiras as emoções, sofrimentos, ações e acontecimentos que 

entram na composição da obra artística. Pelo emprego da paráfrase, a forma artística é 

simplificada e reduzida a um meio empático de conduzir a narrativa, escapando daquelas 

funções da forma artística que acarretam dificuldades à narrativa. Reconhecidamente, por sua 

adequação, “muitos críticos e historiadores da literatura dominaram a nobre arte de revelar o 

elemento ético por meio de uma paráfrase e metodicamente ponderada” (BAKHTIN, 2014, p. 

43). Ultrapassado o momento de transcrever o elemento ético do conteúdo, a análise 

genuinamente estética se volta à compreensão do significado do conteúdo no contexto do objeto 

estético; em outras palavras, o conteúdo deve ser o de uma determinada forma artística, e a 

forma como expressão de um conteúdo, ambos nos limites da obra. Isso não impede que os 

elementos éticos e cognitivos possam ser, isoladamente, objetos de investigação, por suas 

dimensões filosóficas, sociológicas, morais, políticas.     

 Também no caso da transcrição psicológica do ato ético, ela não apresenta relação com 

a análise estética. O objeto artístico e a contemplação se relacionam notadamente com os 

sujeitos éticos e do comportamento, além das inter-relações sociais. É para estes que se dirigem 

os valores que entram na configuração da forma artística.     

 A questão, por último colocada, é sobre em que medida a submissão do conteúdo a uma 

análise pode se revestir de caráter científico com alcance geral. A posição assumida por Bakhtin 

é que, em princípio, pode-se alcançar um alto nível de cientificidade a depender do grau de 

cientificidade das disciplinas que entram no processo da análise, como é o caso da ética, da 

filosofia e das ciências sociais. No geral, a análise do conteúdo revela-se difícil de ser realizada, 

                                                           
16 A importância dada à paráfrase como estratégia para difundir o conteúdo da obra artística, defendia aqui, está 

de acordo com a defesa de Bakhtin, por exemplo, em Marxismo e Filosofia da Linguagem, obra na qual associa o 

desenvolvimento da sociedade ao da palavra. Portanto, sua posição também é materialista, mas dialética, diferente 

daqueles a quem dirige sua crítica, subtende-se.  
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tanto pelo risco de certa subjetividade, como pela natureza do objeto estético, mas passíveis de 

serem controladas pela atenção dispensada pelo pesquisador         
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2 GRAPHIC NOVEL: APROPRIAÇÕES DO LITERÁRIO E DO CINEMATOGRÁFICO 

2.1 A graphic novel  

A graphic novel acontece com o lápis sobre o papel. O lápis é a ferramenta do artesão e 

o papel é a tela em branco do pintor. As possibilidades são infinitas e o único limite é a 

imaginação do artista-artesão. Quais ferramentas narrativas a graphic novel tem à sua 

disposição e como seus recursos são aplicados na composição da graphic novel? Considerando 

o clima que a narrativa quer construir, e que para construir esse clima deve haver um diálogo 

entre o gênero do enredo e a ilustração dessa narrativa, que tipo de traço a ilustração deveria 

ter? Como construir o enquadramento da cena “x”? Qual ângulo ficaria melhor no 

enquadramento da cena “y”? Todos esses aspectos, com todas as suas possibilidades varáveis, 

fazem parte de um mesmo organismo, que aqui é visto como a linguagem da graphic novel. 

 É oportuno tecer certos esclarecimentos (ou alguns comentários cabíveis, ou uma quase 

recapitulação breve) sobre termos importantes já estabelecidos na introdução, mesmo que de 

maneira sucinta. Primeiro: a graphic novel, segundo Will Eisner (2009), é uma narrativa 

gráfica, que por sua vez é uma estrutura construída a partir da arte sequencial (ou imagens em 

sequência). Segundo: tais nomenclaturas poderiam, caso vistas a partir de uma determinada luz, 

se referir à narrativa cinematográfica também. Terceiro: sentindo a necessidade de uma 

definição menos abrangente, Scott McCloud (2005) designou uma nomenclatura que 

funcionava de maneira precisa.        

 Quando ocorre o exame de uma graphic novel, é a imagem que muito frequentemente 

chama a atenção, pelo menos em uma primeira impressão, pois é ela a principal encarregada de 

contar o enredo. São intencionalmente organizadas em uma sequência particular, que 

inegavelmente segue uma lógica, com a intenção de transmitir uma determinada ideia. Seguindo 

essa lógica, aqui a imagem tem como tarefa estruturar os componentes de uma trama de ficção 

(conflito, ação, emoção, espaço e temporalidade) de tal forma a fazer sentido para o leitor. 

Seguramente que as imagens são parte indispensável da graphic novel: é ela, a imagem, o 

principal instrumento narrativo da graphic novel, ainda que não o único. 

 

As histórias em quadrinhos são, essencialmente, um meio visual composto de 

imagens. Apesar das palavras serem um componente vital, a maior 

dependência para descrição e narração está em imagens entendidas 

universalmente, moldadas com a intenção de imitar ou exagerar a realidade 

(EISNER, 2005, p.5) 
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 Funciona da seguinte maneira: o traço do desenho ilustrado, a disposição específica em 

que essas ilustrações sequenciais estão ordenadas, até mesmo o tamanho do enquadramento e 

o ângulo das imagens, todos esses fatores contribuem para a montagem da mensagem imagética 

a ser passada. No que se refere às graphic novels, as imagens ilustradas são quase uma 

representação da esfera física, são uma tentativa de simbolizar o sentimento do real. 

Naturalmente é inevitável não fazer uma jornada (mesmo que curta) no campo dos estereótipos. 

 

A arte dos quadrinhos lida com reproduções reconhecíveis da conduta 

humana. Seus desenhos são o reflexo no espelho, e dependem de experiências 

armazenadas na memória do leitor para que ele consiga visualizar ou processar 

rapidamente uma ideia. Isso torna necessária a simplificação de imagens 

transformando-as em símbolos que se repetem. Logo, estereótipos (EISNER, 

2005, p. 21) 

 

 Sim, estereótipos. A imagem retrata a ideia que se tem sobre o objeto de interesse em 

questão, retrata a impressão que fica enraizada sobre aquilo que deseja ilustrar. Por exemplo, 

se desenharmos um círculo seguido por uma linha horizontal reta e que, por sua vez, é seguida 

de um círculo de mesmo tamanho do primeiro, teremos aí a representação de óculos de grau. 

Uma representação simplista, sem dúvidas, contudo os estereótipos funcionam justamente 

porque são uma simplificação, um padrão.  

  Os estereótipos também podem ser usados para criar tipos de personagens, como o nerd 

tímido e franzino, ou o super-herói de postura impecável com uma capa chamativa. Como 

“determinadas características humanas são reconhecíveis pela aparência física” (EISNER, 

2005, p. 23), nesse caso a aparência física de um personagem, o modo como ele se veste ou a 

sua postura pode dizer muito sobre a personalidade desse personagem e o seu lugar na narrativa.  

 O traço da ilustração é um fator a ser examinado, pois ele determina o tom a ser passado. 

Uma narrativa predominantemente dramática tende a ter traços mais realistas e sombrios, 

enquanto uma narrativa de humor tende a ter traços mais simples e caricatos, por exemplo.  

 Claro que tudo depende do modo como o autor utiliza os estereótipos. Um bom autor é 

capaz de brincar com os estereótipos, combiná-los e desconstruí-los, de os empregar de diversas 

formas, criando assim uma narrativa complexa. 

 Muito embora a graphic novel, como comentado anteriormente, não seja formada 

apenas pela ilustração, mas também por outros elementos, é bom que se destaque. Porque a 

narrativa gráfica também é feita de diálogos, planos, iluminação, tempo, espaço e do não visto, 

além de só ilustrações.  
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 O diálogo é exposto por um balão de falas.  Dependendo do design desse balão e da 

formatação textual (fonte, tamanho da letra), não somente é passada a informação textual, como 

também a intensidade da fala, se o personagem está sussurrando, gritando ou simplesmente 

falando com um tom neutro. 

 O plano do quadrinho, a profundidade do cenário em que a cena se passa e o ângulo em 

que essa mesma cena está composta, conduz a atenção do leitor para aquilo que o autor 

considera importante ser destacado. Se um quadro focaliza a expressão de um personagem, 

então é nas ações e no comportamento desse personagem, especificamente nos aspectos 

emocionais e psicológicos, que a história está enfatizando naquele momento.    

 A iluminação tem mais de um efeito. Indica período de tempo, se é dia, tarde ou noite. 

Em outros casos contribui para o tom que a cena quer passar, se a expressão de um personagem 

está sombreada então a sensação transmitida ao leitor é de mistério, de que algo está errado, de 

que as ações desse personagem são questionáveis. Em resumo, a iluminação é parte 

fundamental da atmosfera, do clima, da cena.    

 

Figura 1: Trecho de Laços (2014) 

 

Fonte: Turma da Mônica laços (CAFFAGI, 2014, p. 32)  
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 O tempo e o espaço são representados por uma sucessão de ações, por isso a “duração 

do tempo e as dimensões do espaço são definidas mais pelo conteúdo do quadro do que pelo 

quadro em si” (EISNER, 2005, p. 99). Em um mesmo quadro, pode haver uma sequência de 

ações, como uma pessoa chegando em uma sala e ligando a televisão para então se sentar, dando 

a sensação de rapidez, ou essa mesma sequência da pessoa entrando em uma sala e ligando a 

televisão para então se sentar pode ser desenvolvida em vários quadros, dando a percepção de 

uma passagem de tempo mais lenta.  

 

Figura 2: Trecho de Laços (2014) 

 

Fonte: Turma da Mônica laços (CAFFAGI, 2014, p. 12) 

 

O dito é dito pela imagem mais do que pelas palavras. O implícito se esconde dentro do 

visto. Vive (também) na emoção de um personagem, emoção essa que (frequentemente) existe 

na expressão ao invés de habitar as palavras. A partir da expressão de um personagem pode-se 
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interpretar que ele se sinta dessa ou daquela maneira, ou que ele tenha boas ou más intenções 

ao ter praticado determinada ação.  

 

Figura 3: Trecho de Laços (2014) 

 

Fonte: Turma da Mônica laços (CAFFAGI, 2014, p. 22) 

 

A narrativa, aqui, é esse conjunto de elementos: imagem em movimento (formada pela 

disposição e ângulo), cor, fala, enquadramento.    

 

2.2 O cinema 

 O cinema começa com a câmera. A câmera é a ferramenta do artesão e o cenário é a tela 

em branco do pintor. Quais ferramentas narrativas o cinema tem a sua disposição e como seus 

recursos são aplicados na composição dos filmes? Considerando o clima que a narrativa quer 

construir, e que para construir esse clima deve haver um diálogo entre o gênero do enredo e a 

ilustração dessa narrativa, que tipo de traço a ilustração deveria ter? Como construir o 

enquadramento da cena “x”? Qual ângulo ficaria melhor no enquadramento da cena “y”? Todos 

esses aspectos, com todas as suas possibilidades variáveis, fazem parte de um mesmo 

organismo, que aqui é visto como a linguagem cinematográfica.    

 A linguagem cinematográfica é complexa e composta de elementos distintos. Não é 

objetivo do presente estudo se venturar a falar de todos esses elementos, muito menos neles se 

aprofundar. Por isso, foram escolhidos apenas alguns tópicos específicos dessa linguagem. 

Parecido com o caso da graphic novel, quando o assunto é cinema, é bem possível que a 

característica que primeiro chame atenção seja a imagem.  
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A imagem constitui o elemento base da linguagem cinematográfica. Ela é 

matéria-prima fílmica e desde logo, porém, uma realidade particularmente 

complexa. Sua gênese, com efeito, é marcada por uma ambivalência profunda: 

resulta da atividade automática de um aparelho técnico capaz de reproduzir 

exata e objetivamente a realidade que lhe é apresentada, mas ao mesmo tempo 

essa atividade se orienta no sentido preciso desejado pelo realizador. A 

imagem assim obtida é um dado cuja existência se coloca simultaneamente 

em vários níveis de realidade em virtude de um certo número de características 

fundamentais (MARTIN, 2013, p. 21) 

  

 Por isso, constata-se que a imagem é parte importante da linguagem cinematográfica, 

afinal é partir dela que o telespectador primeiro visualiza a realidade fílmica complexa e 

ambivalente. O que se vê é uma imagem fixa, estática, automática vinda de um aparelho 

tecnicamente conduzido, que reproduz a ação que está sendo filmada de acordo com o roteiro 

apresentado. Porém, embora a imagem seja, sem sombra de dúvidas, fundamental, existem 

outros aspectos relevantes que constituem a linguagem cinematográfica.   

 Começa com o registro que, diferentemente da graphic novel, onde a narração é feita de 

imagens estáticas desenhadas (em papel ou digitalmente), é feito pela câmera de imagens em 

movimento. Em se tratando da imagem fílmica, a realidade é observada objetivamente pela 

lente da câmera, embora exista a possibilidade de possíveis truques. Nesse sentido, a imagem 

fílmica é precisa e realista.         

 Para Marcel Martin, naturalmente surge em primeiro plano o movimento, considerando 

o mais importante pelo seu caráter específico da linguagem fílmica. Ao lado do movimento, 

surge o som como mais um elemento importante para a imagem fílmica, que possibilitou a 

percepção auditiva da realidade, que vai se propagar além do olhar. Outro elemento que surge 

é a cor como característica indispensável para mostrar a realidade da imagem fílmica.     

 Movimento, som e cor são fundamentais para mostrar a realidade como ela se apresenta 

por meio das imagens fílmicas mostradas nas telas. Aqui é importante considerar um aspecto 

fundamental: os espectadores. Aqueles espectadores menos experientes são acometidos de 

sentimentos contundentes da realidade, resultado da imagem fílmica motivando a participação 

e identificação com os personagens, surgindo sentimento de realidade. Tanto é que motiva a 

participação do mesmo e, em alguns casos, provoca sua identificação com os personagens. 

 De fato, essa identificação com a realidade fílmica se dá em razão de duas 

representações fundamentais: a representação unívoca e a imagem fílmica. A primeira se 

caracteriza pelo “realismo instintivo, capta apenas aspectos precisos e determinados – únicos 

no espaço e no tempo – da realidade” (MARTIN, 2013, p. 22). O cinema não se permite pensar 

rigorosamente numa lógica rígida, dada as complicações. Na linguagem cinematográfica, a 
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imagem tem mais importância que a palavra. A palavra traduz-se numa noção genérica; já a 

imagem possui “uma significação precisa e limitada (MARTIN, 2013, p. 23). Isso quer dizer 

que, no cinema, exprimem-se ideias mais amplas e abstratas, por isso: 

Cabe então perguntar então como o cinema consegue exprimir ideias gerais e 

abstratas. Primeiro, porque toda imagem é mais ou menos simbólica: tal 

homem na tela pode facilmente representar a humanidade inteira. Mas, 

sobretudo    porque    a    generalização    se    opera   na consciência   do   

expectador, a   quem    as    ideias    são sugeridas com uma força singular e 

uma inequívoca precisão pelo choque das imagens entre si: é o que se chama 

de montagem ideológica (MARTIN, 2013, p. 23)  

              

 Assim, cada espectador, de acordo com seu grau de abstração e entendimento da palavra 

e imagem fílmica, se conecta com seu sentimento de realidade. Já a segunda representação diz 

respeito à relação do filme com o tempo e a percepção do espectador. Isso pois “a imagem 

fílmica está sempre no presente” (MARTIN, 2013, p. 23, grifo nosso). O que quer dizer que 

todo filme se encontra sempre no agora, e como toda a imagem fílmica está sempre no presente, 

se o espectador começar a assistir um filme após seu início, ele terá dificuldade de entender a 

narrativa exposta. Para Marcel Martin, um fator importante a considerar é que todo objeto de 

nossa consciência está no presente, bem como em nossos sonhos e lembranças, cabendo à 

memória localizá-lo com exatidão, no tempo e no espaço. No cinema, o sonho pode ser expresso 

com facilidade por ser percebido como presente.     

Para produzir um filme, leva-se em consideração o olhar pessoal do observador, assim 

como sua visão própria e compreensão do tema que pretende abordar. O diretor comprometido 

em produzir um filme de arte exerce influência sobre todos que estão envolvidos no projeto. As 

imagens que surgem mostram o entendimento pessoal do diretor, que influencia diretamente no 

que está sendo filmado. 

É fácil perceber que só raramente a imagem possui esse simples valor 

figurativo de reprodução estritamente objetiva do real: é apenas o caso dos 

filmes científicos ou técnicos e dos documentários mais impessoais, isto é, de 

todo o setor do cinema em que a câmera é um simples instrumento de registro 

a serviço daquilo que ela está encarregada de fixar sobre  a  película 

(MARTIN, 2013, p. 24). 
 

O cinema tem possibilitado aos seus apreciadores um encantamento e fascinação, 

transformando e recriando uma realidade que flui e interage com o espectador, cabendo “a 

imagem fílmica proporcionar, portanto, uma reprodução do real cujo realismo aparente é, na 

verdade, dinamizado pela   visão artística   do   diretor” (MARTIN, 2013, p.25). É assim, tomado 

por essa visão, que o diretor trabalha com a imagem subjetiva da realidade, manipulando o 
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espectador e o envolvendo emocionalmente na narrativa, pois entende que a imagem fílmica 

extrapola de uma simples representação.       

 A esse respeito, Louis Delluc definiu fotogenia como “esse aspecto poético extremo dos 

seres e das coisas, suscetível de nos ser revelado exclusivamente pelo cinema” (apud MARTIN, 

2013, p.26). Ainda para Delluc, a fotogenia pode ser caracterizada como uma forma de 

qualidade moral, pois mostra com o conhecimento da realidade cinematográfica. Um filme pode 

conseguir comover o espectador pela representatividade, muito mais que os fatos da vida 

cotidiana.           

 Até aqui foi possível perceber que a imagem possui um valor bem maior e “eficaz que 

uma simples reprodução” (MARTIN, 2013, p.26). De fato, há verdade nesta afirmação. 

Entretanto, mesmo utilizando a câmera para mostrar as cenas através da imagem, não é possível 

determinar com precisão o sentido desmedido do que está sendo apresentado, pois mesmo que 

a câmera sempre apresente a imagem como ela é cabe ao espectador pode fazer sua própria 

leitura, indiferente do que o diretor quer mostrar de acordo com seu ponto de vista. 

 

A imagem em si mesma é, portanto, carregada de ambiguidade quanto ao 

sentido, de polivalência significativa. Vimos, por outro lado, que a imagem 

sozinha não nos permite perceber o tempo da ação   que   transcorre (MARTIN, 

2013, p. 27).    
 

Sob esse ponto de vista, de que o cinema é uma arte com padrões de anormalidade, o 

cineasta pode indicar o sentido pela imagem, que a princípio pode ser uma simples reprodução 

do real e nesse sentido há uma dialética interna da imagem, por exemplo: “o mendigo e a 

doceira, donde surge a relação de contraste” (MARTIN, 2013, p. 27). Mas há também uma 

dialética externa que é “fundada na relação das imagens entre si, isto é, na montagem” 

(MARTIN, 2013, p. 27).  Dito isso, é necessário saber ler o filme, considerando que o 

significado da imagem e da montagem pode ser interpretado erroneamente pelo espectador, que 

pode não compreender as nuances e sutilezas da linguagem das imagens fílmicas. 

 Percebe-se que, “a imagem, apesar de sua exatidão figurativa, é extremamente maleável 

e ambígua ao nível de sua interpretação” (MARTIN, 2013, p.28). Entretanto, é possível não 

haver erro de interpretação quando se busca uma crítica interna e externa do projeto fílmico.      

Assim, a imagem reproduz o real, para em seguida, em segundo grau e 

eventualmente, afetar nossos sentimentos e, por fim, em   terceiro   grau e 

sempre facultativamente, adquirir uma significação ideológica e moral 

(MARTIN, 2013 p. 28) 
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Tal esquema foi definido por Eisenstein, ao compreender que o papel da imagem é 

conduzir através do movimento um sentimento afetivo e, posteriormente, à ideia. Sendo o 

cinema uma linguagem a ser decifrada, é possível encontrar muitos espectadores que não 

chegam a entender o sentido das imagens devido a sua passividade perante o desenrolar da 

trama.            

 Mas essa atitude passiva sensorial não diz respeito à estética, para isso o espectador 

precisa manter-se afastado e ter consciência de estar em frente de uma imagem, de uma 

representação do real, ou seja, não acreditar naquela realidade objetiva que a tela mostra. Sua 

atitude consciente deve evitar a passividade fantasiosa que enfeitiça, e só dessa forma o 

espectador será independente para participar se envolver com o que a imagem lhe mostra, e 

então sim ela é “percebida como uma realidade estética” (MARTIN, 2013, p.29). Portanto, no 

cinema o expectador se encontra livre dos perigos do mundo real e tem consciência de que não 

precisa se proteger deles, daí sua entrega ao que a imagem fílmica lhe apresenta e facilita sua 

participação subjetiva.         

 Falou-se da definição da imagem fílmica, o que ela pode proporcionar para a realidade 

cinematográfica e a relação que o expectador tem com ela e suas implicações, mas a partir de 

agora necessário se faz falar a respeito do papel que a câmera exerce quando faz um registro 

cinematográfico. 

A emancipação da câmera, de fato, teve uma extrema importância na história 

do cinema. Seu nascimento enquanto arte data do dia em que os diretores 

tiveram a ideia de deslocar o aparelho de filmagem ao longo de uma mesma 

cena: as mudanças de planos, de que os movimentos de câmera constituem 

apenas um caso particular (perceba-se, aliás,   que  na   base  de  toda mudança   

de  plano   há   um  movimento  de  câmera, efetivo ou  virtual ),  estava  

inventadas,  e  com  isso  a montagem,   fundamento  da   arte  cinematográfica 

(MARTIN, 2013, p. 31) 

 

Cabe aqui um breve histórico a respeito dos ensinamentos técnicos da câmera. Para isso, 

é necessário contar com Georges Sadoul. Num primeiro momento a câmera permaneceu fixa, 

parada sem movimento, imóvel. Em 1896, o travelling surgiu através de um operador de 

Lumière, ao colocar sua câmera sob uma gôndola em Veneza. A partir de 1900, o inglês G.A. 

Smith conseguiu dar movimento à câmera. A saída de sua posição estática possibilitou gravar 

cenas de um plano para outro. A partir daí a câmera torna-se móvel, ativa como um personagem 

do filme. E então o diretor coloca seus diversos pontos de vista ao espectador.  

 A câmera se transforma em um aparelho flexível que registra o que conhecemos hoje. 

Outrora servia “ao estudo objetivo da ação ou do cenário” (MARTIN, 2013, p. 32). Mas, pode 
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agora expressar ideias, cada vez mais subjetivas utilizando os progressos audaciosos do seu 

movimento.           

 Com o tempo, a câmera trouxe maior dinamismo e movimento entre as cenas. A câmera 

de Jean Epstein em “La chute de la Maison Usher (A queda da Casa de Usher)” mostra a câmera 

que se arrasta, entre folhas mortas, ao sabor de um vento furioso, enquanto Eisenstein, num 

famoso travelling para a frente, faz com que a filmadora tome o ponto de vista de um touro 

excitado precipitando-se em direção à vaca (MARTIN, 2013, p. 33). Como resultado dessa 

evolução da câmera, seu movimento e flexibilidade, seu papel passou de testemunha para 

personagem ativo, ou seja, ator. Nessa perspectiva de câmera-ator, Marcel Martin esclarece que 

 

Essa câmera-ator que se supõe ser “eu” na verdade como um outro: melhor 

dizendo, não percebo o que se passa na tela como se eu fosse câmera-

testemunha, mas, antes, como   dado   objetivo, aquilo que supostamente seria 

a percepção da câmera (MARTIN, 2013,  p.36) 

  

Ou seja, é a câmera que recebe a ação que se passa na tela e não o espectador. Convém 

destacar que o efeito subjetivo que o cineasta tenta alcançar com essa ação não se concretiza, 

dada a dificuldade psicológica de uma identificação com a câmera. Para que esse efeito 

subjetivo seja alcançado, é necessária uma ação dramática, por exemplo lágrimas, olhos que se 

fecham, expressões que transmitem alegrias, tristezas, espantos etc.    

 Um outro aspecto importante além da imagem é o enquadramento, que dispõe de 

diversos tipos de plano e ângulos e movimentos das imagens. Na linguagem fílmica, o 

enquadramento tem um papel fundamental na imagem que a câmera registra da realidade 

exterior. É por meio dele que ocorre a transformação desta realidade exterior em matéria 

artística.  

É no enquadramento que se determina a cena ou filmagem que será mostrada na tela. A 

história do cinema mostra que a câmera passou por várias fases como mencionado 

anteriormente, ou seja, no início era mais estática e depois passou a ser dinâmica. 

 Em decorrência das transformações e das novas possibilidades do uso da câmera, alguns 

elementos do enquadramento são deixados fora da ação, e agora começam a ser mostrados 

detalhes simbólicos importantes, que transformam a visão do espectador: inclinação do 

enquadramento, sugerindo, por exemplo, inquietação e o trabalho com a terceira dimensão do 

espaço que mostra o personagem caminhando lentamente, dirigindo-se para a câmera tendo seu 

rosto ocupando todo o espaço da tela.       

 A partir daí, o enquadramento é estabelecido como fator de criação, que tanto no cinema 
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como na televisão é responsável pela divisão do roteiro em cena, as sequências e os planos 

numerados, em razão de facilitar a gravação da realidade fílmica. Essa escolha do diretor do 

que será filmado no cinema é um estágio primeiro do enquadramento.  

Um outro aspecto, que deve ser desvendado diz respeito aos vários tipos de planos que 

o diretor utiliza na narrativa fílmica. Segundo Martin (2013), o tamanho do plano é definido a 

partir da distância entre a câmera e o objeto, bem como pelo tempo de duração da cena utilizada. 

Quando se escolhe um plano, tem-se que levar em consideração sua clareza à narrativa. No 

cinema, a essência da narrativa está na imagem, como ela é criada e como os planos são 

compostos, bem como as cenas e a sequência das tomadas.     

 Entende-se que os planos se constituem de todas as tomadas estabelecidas pelo 

enquadramento e cortes específicos oriundos de uma unidade de tempo que foi determinada 

anteriormente e uma ação contínua sem ser interrompida.     

 No entendimento de Martin (2013), a escolha de um plano deve ser adequada ao seu 

tamanho e conteúdo material. O tamanho do plano estabelece no geral sua duração, que está 

sujeita à obrigação de dar ao espectador tempo para que ele perceba seu conteúdo.  
 

Assim, um plano real costuma ser mais longo que um primeiro plano; mas é 

evidente que um primeiro plano poderá ser longo ou bastante longo se o 

diretor quiser exprimir uma ideia precisa: o valor dramático prevalece então 

sobre a simples descrição (MARTIN, 2013, p. 40). 

 

 Existem vários tipos de planos, mas cada um deles tem como finalidade facilitar a 

percepção e a clareza da narrativa. O primeiro plano está ligado no rosto do personagem e, com 

isso, o espectador se identifica com ele, pois  consiste em mostrar o que faz, o que pensa e sente; 

tudo isso carregado de uma carga dramática tão grande que possibilita ampliar cada pequeno 

gesto na tela e transformar a cena completamente. O primeiro plano é uma visão descritiva 

ampliada que invade o campo da consciência, e naturalmente valoriza a carga dramática.  

 Agora sobre os ângulos de filmagem, segundo Martin: “Quando não são diretamente 

justificados por uma situação ligada à ação, ângulos de filmagem excepcionais podem adquirir 

uma significação psicológica precisa” (MARTIN, 2013, p.43). Os ângulos de filmagem estão 

ligados aos enquadramentos, que são a parte essencial da linguagem cinematográfica. Quando 

se enquadra decide-se o que vai fazer parte do filme em todos os momentos de sua realização.

 No ato de enquadrar, envolve-se também o telespectador, considerando que pode 

determinar ao mesmo a percepção de mundo que o filme está criando. O resultado de um 

enquadramento com boa narrativa e estética, que define com clareza as coisas e as pessoas que 

serão filmadas nos planos escolhidos, é considerado um bom trajeto para a realização do filme.
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 O enquadramento envolve três elementos a saber: o plano, a altura da câmera e a sua 

angulação em relação ao objeto fotografado. No tocante ao plano, refere-se ao espaço entre a 

câmera e a cena considerando a lente que está sendo utilizada.    

Com relação aos ângulos da câmera, eles podem ser definidos vertical e 

horizontalmente. Existem vários tipos de ângulos na linguagem cinematográfica. Em se 

tratando do ângulo vertical, podem-se citar alguns: ângulo normal (utilizado na maioria dos 

filmes, onde a câmera está situada na mesma altura do objeto ou dos olhos dos atores); ângulo 

alto (Plongée, que consiste em enquadrar a imagem de cima para baixo, dando sensação de 

superioridade); ângulo contra-plongée (a imagem é enquadrada de baixo para cima, no geral 

abaixo do nível dos olhos do espectador, o que sugere numa sensação de superioridade). 

 Podem-se encontrar na linguagem cinematográfica os chamados enquadramentos 

inclinados, quando a câmera “oscila não mais em torno do seu eixo transversal, mas de seu eixo 

óptico” (MARTIN, 2013, p.45). Os enquadramentos inclinados são movimentos que são 

considerados como ângulos.        

 Existe também o enquadramento desordenado, quando a filmadora pode ser sacudida 

aleatoriamente, sem uma ordem específica, em todos os sentidos. De modo subjetivo, esse 

enquadramento mostro o ponto de vista do personagem ao ser atingido em cena.  

 Assim como diversos tipos de enquadramento, existem também vários tipos de câmera 

com diversas funções. Entre essas funções, temos algumas estritamente descritivas, ou seja, não 

existe um valor como tal, ele é aquilo que permite mostrar ao espectador. Tal movimento é 

virtual e vai de um ponto a outro.         

 Esses movimentos descritivos são definidos como: “acompanhamento de um 

personagem ou de um objeto em movimento; criação da ilusão do movimento de um objeto 

estático; descrição de um espaço ou de uma ação” (MARTIN, 2013, p. 47). Outros são de valor 

dramático, que é definido como um movimento voltado para o valor psicológico possuindo um 

importante papel com o desenvolvimento da trama fílmica.      

Os movimentos dramáticos são: “definição de relações espaciais entre dois elementos 

da ação (entre dois personagens ou entre um personagem e um objeto); realce dramático de um 

personagem ou de um objeto que vão desempenhar um papel importante na sequência da ação; 

expressão subjetiva do ponto de vista de um personagem em movimento; expressão da tensão 

mental de um personagem” (MARTIN, 2013, p.47). Ainda segundo Martin, existem a função 

denominada função rítmica da câmera, a função coreográfica e a função encantatória. Vale aqui 

ressaltar que a função encantatória dos movimentos de câmera corresponde ao plano sensorial 

ou sensual.                  
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 O movimento de câmera consiste no deslocamento chamado de travelling, que quando 

se desloca alcança os ângulos, acompanha o movimento dos personagens. O travelling é 

responsável por todos os movimentos dos personagens no sentido de mostrar sentimentos 

(amor, raiva, espanto, terror, alegria tristeza etc.), os movimentos descritivos para frente, para 

trás, lateral, do alto, de longe. Enfim, os movimentos de câmera têm sua importância para a 

linguagem fílmica e são cheios de significação. 

 

2.3 Graphic novel e o cinema: um (des)encontro  

 Se a graphic novel acontece com o lápis sobre o papel, se o cinema começa com a 

câmera, os dois sendo mídias independentes e que funcionam por si só, sobre quais parâmetros 

e base justifica-se uma tentativa de aproximação (em pelo menos algum ponto ou algum grau) 

entre graphic novel e cinema? Talvez o entendimento sobre onde um começa, onde o outro 

termina e onde os dois se encontram dê uma perspectiva diferente sobre a graphic novel, o 

cinema e as suas narrativas. Seria interessante ver os gêneros narrativos da mesma maneira que 

se percebe uma história de ficção: como algo sem ponto final, que nunca acaba e com infinitas 

interpretações.         

Um matemático construiria um conjunto, e a resposta moraria no ponto de intersecção. 

As características de cada um seriam minunciosamente categorizadas, agrupadas e 

esquematizadas em uma estrutura rigorosamente montada. Mas ninguém está falando sobre 

matemática aqui, portanto uma sugestão é a priori enxergar a graphic novel e o cinema com o 

olhar de quem lê e assiste (ou do leitor-espectador). Mas o enxergar a graphic novel e o cinema 

com esse olhar, não casual, com informalidade e sem considerar os aspectos técnicos dessas 

mídias. Mas enxergar a graphic novel e o cinema com o sentido de procurar trazer a experiência 

que o leitor-espectador tem ao decodificar a linguagem da graphic novel (ao ler uma graphic 

novel) e decodificar (também) a linguagem do cinema (ao assistir um filme).   

 Se “o ‘ritmo de leitura’ dos quadrinhos é mais lento porque envolve informação 

intelectual vinda de uma experiência real do leitor” (EISNER, 2005, p. 77), então, por outro 

lado, “o ‘ritmo de leitura’ de um filme é imposto por um fluxo de close-ups conectados. Isso 

satisfaz a ‘experiência cinematográfica’ com a compreensão da ação” (EISNER, 2005, p. 77) e 

por isso é mais dinâmica se comparada com a leitura de uma graphic novel. O cinema lida com 

a captura da realidade física, enquanto a graphic novel lida com imagens inventadas que nascem 

da imaginação do autor, feitas de estereótipos e impressões do real. Se um é o fotógrafo, o outro 
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é o pintor; se um é a foto, o outro é o retrato desenhado-pintado.     

  

Tanto um quanto o outro são narradores trabalhando dentro de sua mídia para 

fazer contato com um público. Mas cada um deles tem um compromisso 

diferente com a audiência. O cinema exige pouco mais do que a atenção de 

seu espectador, enquanto os quadrinhos precisam de um pouco de capacidade 

de leitura e participação. O espectador de um filme fica aprisionado até um 

filme terminar, mas o leitor de quadrinhos está livre para folhear a revista, 

olhar o final da história, ou se deter numa imagem e fantasiar (EISNER, 2005, 

p. 75) 

 

 Mora aí o motivo para essa diferença de ritmo dos dois, tanto em como essa narrativa é 

construída, montada e se desenrola, quanto na experiência que o leitor-telespectador tem ao ler 

e assistir. Na graphic novel, a cena de um personagem bebendo um copo de água pode durar 

por vários quadros, podendo inclusive durar durante a narrativa toda, se assim o escritor desejar. 

Já no cinema essa mesma cena de um personagem bebendo um copo de água teria um tempo 

limite, o diretor poderia se alongar na cena e a deixar mais devagar, contudo, ainda assim, teria 

um limite do quanto ele poderia se estender, não seria viável que a cena de um personagem 

bebendo um copo da água durasse o filme todo. Se na graphic novel a narrativa da cena de um 

personagem bebendo um copo de água pode durar por vários quadros, podendo inclusive durar 

durante a narrativa toda, se assim o escritor desejar, então o leitor-espectador tem o poder de 

criar o seu próprio ritmo de leitura, podendo pular cenas, demorar mais em outras ou voltar para 

uma parte particularmente complexa, se assim desejar. Se no cinema o diretor de um limite do 

quanto pode manusear o tempo, o leitor-espectador tem que seguir uma ordem proposta, não 

podendo pausar, pular ou voltar cenas.  O tempo é, talvez, mais livre na graphic novel.  

 

Este é o ponto para onde os caminhos realmente convergem. O filme 

transcorre sem qualquer preocupação quanto à capacidade ou habilidade de 

leitura de sua audiência, enquanto os quadrinhos precisam lidar com ambas. 

A menos que os leitores de quadrinhos sejam capazes de reconhecer as 

imagens ou fornecer os eventos necessários que a disposição das imagens 

propõem, nenhuma comunicação é estabelecida. Por causa disso, o quadrinista 

é obrigado a inventar imagens que se conectam à imaginação do leitor 

(EISNER, 2005, p. 75-76) 

 

 Sim, um é encarregado de lidar com a captura da imagem real e ao outro são confiadas 

as imagens inventadas que nascem da imaginação do autor. Sim, um é a foto e o outro o retrato 

desenhado-pintado. A decodificação da linguagem de um não é a mesma que a decodificação 

da linguagem do outro. Sim, pela decodificação de linguagem de um ser diferente do outro, o 

tempo de um também vai ser diferente do outro. Um é audiovisual e o outro, só visual. Sim, um 
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usa a fala falada e o outro, a fala escrita em forma de um balão. É uma coleção de 

especificidades. A questão é que os dois usam imagens em movimento para construir uma 

narrativa, esse é o laço que os conecta.        

 A câmera é a janela. Ela é o diretor, uma vez que os olhos da câmera são os olhos do 

diretor-narrador, que decidem o enquadramento, o ângulo e profundidade da cena, bem como 

a iluminação, no que focar e não focar, montando e construindo.       

Os quadros da graphic novel são janelas, também. Eles são como os olhos de uma 

câmera, o que quer dizer que, semelhantemente ao caso do cinema, são o narrador, que por sua 

vez é o ilustrador.  Eles decidem o enquadramento, o ângulo e a profundidade da cena, assim 

como a iluminação, no que focar e no que não focar, também.  
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3 LAÇOS, A GRAPHIC NOVEL: ENREDO E CRIAÇÃO VISUAL  

 

3.1 Falando sobre Laços: projeto origem  

 Antes de discorrer, de fato, sobre Turma da Mônica: Laços (2014), é essencial que se 

discuta sobre as origens dessa graphic novel em particular, publicada a partir de um selo 

editorial criado pela Mauricio de Sousa Produções. O início da Turma da Mônica foi em 1959, 

quando o desenhista e empresário Maurício de Sousa publicou as primeiras aventuras de Bidu 

e Franjinha em tiras no jornal Folha do Amanhã (atualmente Folha de São Paulo). As histórias 

em quadrinhos foram sendo posteriormente lançadas em diferentes formatos (gibi, almanaque, 

mangá, graphic novel) pelas editoras: Abril (de 1970 até 1986: gibi, almanaque), Globo (1987 

até 2006: gibi, almanaque) e Panini (2006-atualmente: gibi, almanaque, mangá e graphic 

novel).            

 Eis que em 2009 um novo projeto foi organizado pela Mauricio de Sousa Produções. A 

MSP 50: Mauricio de Sousa por 50 Artistas (2009) é uma iniciativa criada em comemoração 

aos cinquenta anos da carreira de Maurício de Sousa, na qual, como indica o próprio nome do 

projeto, cinquenta artistas foram convidados para (re)imaginar histórias com os personagens de 

a Turma da Mônica em uma compilação única de quadrinhos: Laerte, Rodrigo Rosa, Flávio 

Luiz, Gilmar, Daniel Brandão, Lelis, Antonio Eder, Cau Gomez, Lailson, Fido Nesti, Julia Bax, 

Orlandeli, Ivan Reis, Baptistão, Mascaro, Fábio Yabu, Jean Galvão, Raphael Salimena, Benett, 

Fábio Moon, Gabriel Bá, João Marcos, Jean Okada, Otoniel Oliveira, José Aguiar, Angeli, 

Samuel Casal, Osmarco Valladão, Manoel Magalhães, Antônio Cedraz, Erica Awano, Luciano 

Félix, Gustavo Duarte, Fábio Lyra, Fernando Gonsales, Vinicius Mitchell, Fernandes, Rafael 

Sica, Spacca, Wander Antunes, Fabio Cobiaco, Ziraldo, Christie Queiroz, Dalcio Machado, Jô 

Oliveira, Guazzelli, Laudo, Marcelo Campos, Renato Guedes e Vitor Cafaggi, 
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Figura 4: Capa de MSP 50: Mauricio de Sousa por 50 Artistas (2009). 
 

 
 

Fonte: MSP 50: Mauricio de Sousa por 50 Artistas (2009). 

 

Um ano mais tarde a MSP 50: Mauricio de Sousa Por 50 Artistas (2009) foi sucedida. 

A MSP +50: Maurício de Sousa Por Mais 50 Artistas (2010)  seguia com a mesma proposta de 

seu antecessor, embora com artistas diferentes:  Adriana Melo, Allan Sieber, André Diniz, 

André Ducci, André Kitagawa, André Vazzios, Beto Nicácio, Biratan, Caco Galhardo, Chico 

Zullo, Clara Gomes, Danilo Beyruth, Denilson Albano, Diogo Saito, Duke, Eduardo Medeiros, 

Emerson Lopes, Fabio Ciccone, Fernanda Chiella, Gian Danton, Hector Salas, Iotti, JJ 

Marreiro, João Lin, J. Márcio Nicolosi, Jota A, Kako, Lucas Lima, Luis Augusto, Marcatti, 

Marcelo Braga, Mario Cau, Marlon Tenório, Mateus Santolouco, Mozart Couto, Odyr, Pablo 

Mayer, Rafael Albuquerque, Rafael Coutinho, Rafael Grampá, Ric Milk, Ricardo Manhães, 

Roger Cruz, Romahs, Rogério Vilela, S. Lobo, Tiago Hoisel, Wellington Srbek, Will e 

Williandi.  



52 
 

 

Figura 5: Capa de MSP 50: Mauricio de Sousa por mais 50 Artistas (2010) 

 

 

Fonte: MSP 50: Mauricio de Sousa por mais 50 Artistas (2010) 

Por fim, a MSP Novos 50: Mauricio de Sousa Por 50 Novos Artistas (2010)  foi, até 

então, o último desses compilados, também ainda com o mesmo conceito, dessa vez com os 

artistas: Mike Deodato, Pryscila Vieira, Lederly Mendonça, Amorim, Shiko, Rael Lyra, Carlos 

Ruas, Marcelo Cassaro, Eduardo Francisco, João Montanaro, Samuel Fonseca, Klévisson 

Viana, Ana Luiza Koehler, Luis Ernesto de Morais, Estevão Ribeiro, Leo Finocchi, Daniel 

HDR, Maurenilson, Danilo Brandão, Aluir Amancio, Samanta Flôor, Jaum, Will Leite, 

Bernardo Aurélio, Watson Portela, Elcerdo, Volney Nazareno, Davi Calil, Ronaldo Barata, Ed 

Benes, Celso Menezes, Felipe Massafera, Waldemar Lene Chaves, Luciano Irrthum, Paulo 

Visgueiro, Rogério Coelho, Galvão, Lupe, Alves, Sam Hart, Adão Iturrusgarai, Pablo 
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Carranza, Rezende, Márcio Coelho, Roberta Pares, Orlando, Daniel Bueno, Hector Lima, 

George Schall e Luke Ross. 

Figura 6: Capa de MSP 50: Mauricio de Sousa Por 50 Artistas (2015) 

 

Fonte: MSP 50: Mauricio de Sousa Por 50 Novos Artistas (2015) 

O projeto Novos 50 inspirou o nascimento da Graphic MSP (Graphic Maurício de Sousa 

Produções). Foi ele o pontapé inicial que deu a voz a autores diversos, reinventando e 

inventando, carregando consigo novas histórias com novos olhares sobre os personagens já tão 

conhecidos da Turma da Mônica, inovando e dando vida. 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pablo_Carranza
https://pt.wikipedia.org/wiki/Daniel_Bueno_(ilustrador)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Luke_Ross
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3.1.1 Selo editorial  

A Graphic MSP (Graphic Mauricio de Sousa Produções) é um selo editorial da Mauricio 

de Sousa Produções. Por esse selo editorial são publicados uma série de graphic novels dos 

personagens da MSP (Mauricio de Sousa Produções). O processo é semelhante ao de seu 

projeto-irmão: artistas são convidados a (re)inventar o universo da Turma da Mônica.     

  Não é surpreendente, com isso, que o selo editorial Graphic MSP (Graphic Mauricio 

de Sousa Produções) necessite divergir do selo editorial tradicional da Mauricio de Sousa 

Produções, mesmo que mantenha um nível de familiaridade próxima com o selo editorial 

padrão.  Como se a Maurício de Sousa Produções fosse uma grande árvore e Graphic MSP 

(Graphic Mauricio de Sousa Produções) fosse um de seus galhos.  

Figura 7. Selo editorial da Graphic MSP 

 

Fonte: Maurício de Sousa Produções 

 

Figura 8: Selo editorial Mauricio de Sousa Editora 

 

Fonte: Maurício de Sousa Produções  
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Mantêm um nível de familiaridade próximo, pois as duas têm o Bidu, um dos primeiros 

personagens publicados, pertencente ao universo da Turma da Mônica. No entanto, diferem 

pois enquanto no selo principal o Bidu está dentro de um balão de fala azulado, rodeado por 

estrelas brancas, seu traço é o mesmo dos gibis, seguido embaixo pelos dizeres Mauricio de 

Sousa (e o Mauricio de Sousa em uma fonte que lembra muito a assinatura do criador da Turma 

da Mônica) Produções (em letra bastão e em cor azul claro), Já no selo Graphic MSP (Graphic 

Mauricio de Sousa Produções), o Bidu está desenhado em um estilo quadrangular que remete 

levemente ao traço do jogo eletrônico Minecraft, em um fundo preto retangular, segurando os 

dizeres Graphic MSP.  

3.1.2 Alguns títulos publicados  

A lista de graphic novels publicados pelo selo Graphic MSP (Graphic Mauricio de 

Sousa Produções) é notável. Com trinta títulos em circulação até agora como, apenas para 

nomear alguns, Astronauta: Magnetar (Danilo Beyruth, 2012), Chico Bento: Pavor Espaciar 

(Gustavo Duarte, 2013), Cebolinha: Recuperação (Gustavo Borges, 2018), a diversidade de 

títulos, cada um focando  individualmente em um personagem em especial (Laços sendo uma 

das exceções, onde o grupo de quatro formado por Cebolinha, pela Monica, Magali e pelo 

Cascão são igualmente os protagonistas) proporciona a oportunidade de desenvolver e dar 

atenção para personagens secundários como Jeremias, em Jeremias: Pele (Rafael Calça e 

Jefferson Costa, 2018), Louco em Louco: Fuga (Rogério Coelho, 2015) ou o Capitão Feio, o 

eterno arqui-inimigo do Cascão, em Capitão Feio: Identidade.  Cada título possuidor de um 

estilo singular único, de uma personalidade particular.  

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Danilo_Beyruth
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Figura 9: Capa de Astronauta: Magnetar (2012) 

 

Fonte: Astronauta: Magnetar (2012) 

 

É feito de primeiros, e quem sabe seja essa a sua sina. Astronauta: Magnatar (Danilo 

Beyruth, 2012) é a primeira de uma série de seis, e é a primeira obra lançada pelo selo da 

Graphic MSP (Graphic Mauricio de Sousa Produções). Foi bem acolhido pela crítica, recebendo 

o Prêmio Ângelo Agostini e ganhando o Troféu HQ Mix. Uma sina não necessariamente ruim, 

quem sabe, esse ser feito de primeiros.      

 Astronauta: Magnetar (Danilo Beyruth, 2012) tem a capa de um azul-gelo. O cenário é 

simples e movimentado. Icebergs desmoronam, seja por um fenômeno natural ou uma 

explosão. Astronauta está usando um traje laranja e parece voar em meio ao caos de pedras que 

caem e caem, um explorador cuja aventura do dia é em um país de gelo deserto.  Na parte 

superior, localiza-se o título, o Astronauta em letras garrafais brancas e o Magnetar em laranja. 

 A trama remete a filmes como Gravidade (Alfonson Cuarón, 2013), Perdido em Marte 

(Ridley Scott, 2015) e Náufrago (Robert Zemeckis, 2000). Ocorre do seguinte modo: uma 

infeliz sucessão de erros resulta em um aventureiro à deriva no espaço. Depois de uma 

exploração falha, onde a tarefa de Astronauta era estudar o magnetar (uma espécie de estrela de 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Danilo_Beyruth
https://pt.wikipedia.org/wiki/Danilo_Beyruth
https://pt.wikipedia.org/wiki/Danilo_Beyruth
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nêutrons) em uma galáxia distante. O protagonista fica perdido, com sua nave quebrada e sem 

comunicação com ninguém. Refém de si próprio e de uma situação extrema, a única esperança 

de sobrevivência é Astronauta unir a tecnologia e as memórias do que aprendeu com o avô 

falecido.  

 

Figura 10: Capa de Chico Bento: pavor espaciar (2013) 

 

 

Fonte: Chico Bento: pavor espaciar (2013) 

 

 

 Chico Bento: Pavor Espaciar (Gustavo Duarte, 2013) é de um céu laranja na capa. Há 

um robô grande, sombreado de preto e com duas esferas brancas na cabeça que mais parecem 

olhos, e Chico Bento e Zé Lelé, junto com o porco Torresmo e a galinha Giserda, fugindo da 

máquina ameaçadora que os persegue, aterrorizados. Pavor Espaciar está em letras grandes e 

brancas, a fonte remetendo a sangue escorrendo, como nos títulos dos filmes de terror. 

 O tom é de um humor nonsense, e obviamente que, se comparado com outros títulos 
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como o melancólico, no melhor dos sentidos, Astronauta: Magnatar (Danilo Beyruth, 2012), é 

uma história mais leve – também no melhor dos sentidos. Rico em referências da cultura pop, 

como o milharal do filme Sinais (M. Night Shyamalan, 2002), a leveza mora na inocência. 

Inicia-se em uma noite comum na Vila Abrobrinha, espanto algum até então. A normalidade 

logo acaba (surpresa, surpresa). E acaba quando Chico Bento, Zé Lelé, o porco Torresmo e a 

galinha Giserda são abduzidos por alienígenas.     

Figura 11. Capa de Cebolinha: Recuperação (2018) 

 

Fonte: Cebolinha: Recuperação (2018) 

 

 

Cebolinha: Recuperação (Gustavo Borges, 2018) tem capa com plano de fundo 

amarelado e com linhas em preto, como uma folha de caderno pautada. Há desenhos rabiscados 

(caricaturas da Mônica, do Sansão com as orelhas amarradas e até mesmo de uma coroa, por 

exemplo), e Cebolinha com um sorrisinho sem graça, do tipo de sorriso que uma criança dá 

depois de ter feito alguma coisa que não devia, sentado em frente a uma mesa de rabiscos. À 

parte de Cebolinha, o único com cores que não o amarelo papel, todas as outras ilustrações 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Danilo_Beyruth
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parecem desenhos traçados de um lápis, referenciando os planos infalíveis que o Cebolinha 

constantemente arquiteta.    

As cortinas do palco se abrem, e na cena entra Cebolinha com planos infalíveis que, via 

de regra, envolvem um coelho de pelúcia azul, nós em orelhas pontudas e uma Mônica com 

raiva. Logicamente esses planos dão muito errado e terminam em machucados e olhos roxos.  

Em Recuperação (2018), no entanto, os planos infalíveis de Cebolinha não envolvem a Mônica 

e o infame coelhinho azul, nem tampouco giram em torno de querer se tornar o dono da rua. 

Isso porque, dessa vez, os problemas de Cebolinha são um pouco mais complicados do que uma 

rixa infantil – não no mau sentido – com a Mônica, sobre quem é o líder da turma. Não só o 

menino de cinco fios de cabelo está com problemas na escola, com notas baixas e um atrito 

com o aluno novo, pois, como se não fosse o bastante, para piorar, o seu pai, recentemente 

desempregado, está com dificuldades em achar um novo emprego, e Cebolinha fica divido entre 

suas complicações.            

 O contraste entre os títulos publicados pelo selo Graphic MSP (Graphic Mauricio de 

Sousa Produções) e as revistas em quadrinhos consideradas padrão da Turma da Mônica é 

perceptível. Muda-se o formato narrativo de histórias em quadrinhos para graphic novel e 

muda-se também o tom das narrações, que abordam temas mais maduros, como o Cebolinha 

tendo que lidar com dificuldade financeiras da família em Cebolinha: Recuperação (Gustavo 

Borges, 2016).          

 Muda-se o estilo das ilustrações, que na graphic novel tende a ser menos caricato – as 

distinções e complexidades entre uma e outra necessitam ser trabalhadas com devida atenção e 

cautela, e por isso serão exploradas posteriormente. Estipulou-se que a Graphic MSP (Graphic 

Mauricio de Sousa Produções) gerou várias obras. Laços (2015), ao menos em uma primeira 

impressão, tem uma trama simples de um garoto tentando reencontrar o cachorro perdido com 

a ajuda dos amigos. Laços porque é sobre o companheirismo de um menino e seu cachorro. 

Laços porque, mais do que sobre um menino à procura de seu cachorro, é sobre a amizade que 

une. Laços porque são as fitas vermelhas amarradas nas arvores da floresta pelos amigos que 

marcam o caminho de casa. Há algo de lúdico, um paradoxo que existe no limiar entre a 

inocência da infância e o amadurecimento do mundo adulto.   

 

3.2. A linguagem da graphic novel em Laços: recursos imagéticos 

 

Não seria incorreto constatar que, a respeito da graphic novel, ilustração (ou, sendo mais 

específico ainda, a imagem ilustrada em movimento) é um dos principais recursos narrativos, 
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afinal: “apesar das palavras serem um componente vital, a maior dependência para descrição e 

narração está em imagens estendidas universalmente, moldadas com a intenção de imitar ou 

exagerar a realidade” (EISNER, 2005). A graphic novel é narrativa com caraterísticas 

específicas (sendo mais específico ainda, imagem movimentada, enquadramento, balão de fala) 

que, ao serem combinadas, criam uma linguagem narrativa.    

Aqui se faz importante, mais do que nunca, entender a linguagem da graphic novel, no 

sentido de ao se usar o conhecimento técnico para construir uma interpretação fundamentada 

de Laços (2015) e suas complexidades. 

 

3.2.1 A capa de Laços 

 

Figura 12. Capa de Turma da Mônica: Laços (2014) 

 

 

Fonte: Turma da Mônica: Laços (2014) 

 

 

 É noite, o azul escuro predominante. A árvore (e dela só se vê o tronco) esconde o poste 

de luz, o ferro velho decadente e quatro lobos, mas também serve de abrigo para os quatro 

amigos. Mônica tem uma expressão de coragem no rosto e segura Sansão, o infame coelho de 

pelúcia, como se estivesse prestes a defender-se com ele o perigo não visto. Cebolinha tem uma 

lanterna e avalia a situação, sempre bolando planos infalíveis. Cascão se agarra a sua 
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sombrinha, seja como um escudo para se proteger ou como uma espada para lutar, a depender 

da interpretação do leitor.  Magali senta-se escorada na parte lateral da arvore, olhando para o 

horizonte, abraça uma cesta de piquenique.  Esse cenário descrito é a capa de Laços (2014).  

Há algo de sóbrio, de soturno e lúgubre, no tom da capa. Existe no azul escuro que indica 

que é noite, mas que igualmente acrescenta um aspecto sombrio, cor fria que é (no azul escuro 

que vence até mesmo o vermelho, deixando-o saturado). As figuras dos lobos assustadores, 

rosnando com os dentes à mostra e olhos que enxergam melhor no escuro do que os humanos, 

podem representar a maldade como em a Chapeuzinho Vermelho. Existe no cenário de fundo 

um ferro velho deteriorado.   

Mas também há uma pureza sutil. Existe nos traços delicados em que os personagens 

são desenhados. Existe no olhar determinado da Mônica, pronta para enfrentar as adversidades 

que vêm com a aventura. Existe no entusiasmo e engenhosidade do Cebolinha com a lanterna 

(a iluminação), que mesmo no contratempo e na dificuldade está disposto a avaliar a situação 

de maneira não-convencional e encontrar uma solução criativa para os problemas. Existe no 

Cascão que empunha a sombrinha com força e tem os olhos arregalados, com o medo infantil. 

Existe na amizade, que faz com que as crianças acreditem ser possível até mesmo enfrentar os 

lobos.            

 O Laços do título é de um vermelho vibrante, constata-se.  Título que é montado por um 

conjunto de cor e fonte da letra. Segue-se agora, portanto, observações sobre a fonte da letra. 

Pois o Laços do título tem letras grandes (afinal o título há de chamar a atenção), arredondadas 

e cursivas. Uma caligrafia delicada.  Caligrafia que lembra, escolha certamente proposital, uma 

longa fita vermelha.  Fita vermelha (akai no ito) que no simbolismo oriental representa que, em 

algum momento, a história das pessoas entrelaçadas por esse fio vai se conectar, embora 

usualmente tenha uma conotação romântica enquanto no caso de Laços (2014) essa conexão 

seja especificamente de amizade. Fita vermelha que envolve a Mônica, o Cebolinha e o Cascão, 

mas não a Magali. As pontas do “l” de Laços circulam os tornozelos da Mônica e do Cebolinha 

enquanto o ‘s’ rodeia o tornozelo do Cascão, contudo e, porém, deixa a Magali de fora.  
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Figura 13. Corte da Capa de Laços (2014) 

 

 

Fonte: Turma da Mônica Laços (2014) 

 

 

Fica uma pergunta mais do que justificada: qual o motivo de a Magali ter sido excluída? 

Ela é uma personagem tão importante quanto à Mônica, o Cebolinha e o Cascão, afinal.  Poderia 

esse detalhe mostrar que o laço que envolve esses amigos não é tão forte assim? Que a Magali 

é uma outsider no grupo? Não. Todavia alude a uma desconexão. A Mônica, o Cebolinha e o 

Cascão, cada um, encaram os perigos que os cercam e estão em posição de enfrentamento, já a 

Magali está sentada e segura entre os braços sua mochila (que em sendo a Magali, essa mochila 

sem dúvidas guarda comida). O laço entre os amigos se fortalece porque eles se apoiam para 

com os percalços, eles combinam as forças para superar os momentos difíceis. Mas a Magali 

não está encarando (não está dando reconhecimento) os perigos, nem está em posição de 

enfretamento. Magali, portanto, não tem como apoiar os amigos, pois se retira, ao menos 

metaforicamente, da situação de perigo,    

 

3.2.2 Laços e os elementos da narrativa: a passagem do tempo 
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Laços (2014) começa com uma memória. É quando Cebolinha ganha Floquinho. Mesmo 

que não faça parte do enredo principal, contudo é essa memória que estabelece o vínculo entre 

Cebolinha e Floquinho.  É, pois, proveitoso explorar de que maneira a graphic novel desenvolve 

a passagem de tempo com as suas ferramentas narrativas.    

  

 

Figura 14. Trecho de Laços (2014) 

 

 

Fonte: Turma da Mônica Laços (CAFAGGI, 2014, p.7)  

  

É noite, pode-se deduzir pela cor azul do primeiro quadro da sequência (esse quadro 

inicial, nota-se, é destacado por seu tamanho ser maior do que os outros da sequência). Há um 

carro se aproximando da casa, o pai de Cebolinha dirigindo (descobre-se logo depois). Já dentro 

vê-se um macaco de pelúcia esquecido em um sofá e a parte de uma mesa de centro com um 

vaso de flores, como um close de uma câmera imaginária.  Nos próximos três quadros, é como 

se a câmera imaginária se distanciasse aos poucos, dando uma visão mais ampla da mesa de 

centro onde, além do vaso de flores, há um remédio (provavelmente Cebolinha está doente), 

um copo de leite, uma folha, papeis espalhados e uma geleia. A mão de Dona Cebola também 

é vista (no último quadro da sequência) depositando uma colher ao lado do copo de leite. Tudo 

envolto por uma palheta de cor de um amarelo tímido e discreto.  
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Figura 15. Trecho de Laços (2014) 

 

 

 

Fonte: Turma da Mônica Laços (CAFAGGI, 2014, p. 10)  

 

 É aqui onde se inicia, efetivamente, o enredo.  A sequência, a princípio, mostra um plano 

aberto da cidade. Nota-se no quadro superior um contraste entre o verde da natureza e o cinza 

da cidade, e no limiar entre os dois há as casas em uma palheta vermelha. No quadro inferior, 

mostra-se o bairro do Limoeiro (uma mistura de árvores, jardins e casas), junto com o título e 

a equipe (Vitor Cafaggi e Lu Cafaggi) responsável pela criação de Laços (2014). Diferente das 

figuras 12 e 13, as cores são de um tom mais intenso e vívido (a palheta amarela não é usada). 
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Figura 16. Trecho de Laços (2014) 

 

  

Fonte: Turma da Mônica Laços (CAFAGGI, 2014, p. 9) 

  

No primeiro painel, os pais se abraçam enquanto Cebolinha (criança e pequeno) se 

aproxima da caixa de papelão onde Floquinho, o cachorro (aqui ainda filhote), pula animado. 

No próximo painel, os pais de Cebolinha o encorajam a brincar com Floquinho. Por fim, 

Cebolinha, (um tanto hesitante, tem o primeiro contato com Floquinho. As cores aqui estão na 

mesma tonalidade e palheta amarelada da figura 14.  

 

Figura 17. Trecho de Laços (2014) 
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Fonte: Turma da Mônica Laços (CAFAGGI, 2014, p. 11) 

  

Cebolinha, vestindo o que parece ser uma fantasia do Peter Pan, e Cascão, por sua vez, 

com uma fantasia que parece ser do Capitão Gancho, estão correndo pelo bairro do Limoeiro, 

fugindo da Mônica.  Similar à figura 15, as cores são de uma tonalidade mais forte e acentuada 

do que das figuras 14 e 16. A palheta amarela também não é usada.  

No que aqui será chamado de prólogo (figuras 14 e 16), e será chamado de prólogo aqui, 

já que acontecimentos que ocorrem antes do enredo principal. Há uma espécie de leve 

enferrujamento nas cores, como se as imagens estivessem cobertas por uma palheta de um 

amarelo tímido e discreto. É notado, por outro lado, que inversamente as cores do enredo 

principal (figuras 15 e 17) são de uma tonalidade mais vivaz e marcante. É perceptível que as 

cores, bem como as mudanças físicas, demonstram a passagem do tempo. 

Sem ignorar, claro, que a passagem de tempo é visível pelas mudanças físicas dos 

personagens:  pela diferença entre o Cebolinha de idade entre 4-5 anos (essa é uma conjectura 

que toma como base a aparência do personagem) e um Cebolinha de idade entre 10-11 anos (e 

essa é outra conjectura que igualmente toma como base aparência do personagem). Por fim, é 

perceptível que as cores, bem como as mudanças físicas, demonstram a passagem do tempo.  

 

3.3 Processo de criação 

 

A primeira consideração é que não se pode ignorar que literário é uma das muitas formas 

de arte, por isso nada mais justo do que examinar a estrutura do literário à luz do pensar artístico. 

Interessante observar neste ponto do texto, para considerações posteriores, o papel e a influência 

que a forma pode exercer no conteúdo da criação-arte, embora aqui tal ponderação só será 

mencionada em referência à relação narrativa gráfica e narrativa literária, sem ter a pretensão 

de abranger todas as artes.        

O processo de construção de um texto literário é particular de cada autor. Certamente, 

falar sobre literatura e o fazer literário, por associação, também é falar sobre arte e o fazer 

artístico. Afinal o que é a literatura senão arte? Contudo, talvez até mesmo a arte, feita de 

emoção e sentimento, não possa ser completamente separada do racional. Verdade seja dita, a 

literatura – e a arte como um todo – não é como as ciências exatas nas quais tudo é desenvolvido 

e resolvido por meio de fórmulas precisas, e é necessário enfatizar a natureza subjetiva do 

literário. Porém, tendo dito isso, não haveria um método eficaz que pudesse auxiliar o escritor 

no fazer literário, assim como uma bússola norteia o aventureiro para que este não fique perdido 
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e trilhe um caminho longo e tortuoso? A questão que este texto se propõe a debater é se tal 

método realmente existe; e, se de fato existir, se ele existe como uma ferramenta útil ou como 

um agente limitador e de que maneira pode ser usado como uma ferramenta para se estudar o 

literário. Para melhor elaborar o tema aqui apresentado foram selecionados dois autores. 

 É necessário conversar sobre Edgar Allan Poe. Conhecido por produzir literatura de 

terror, Poe escreveu um texto intitulado Filosofia da Composição (1999), no qual descreve e 

analisa o processo percorrido para arquitetar o seu célebre poema O Corvo (1999), de maneira 

a exemplificar seu método de escrita. O ensaio desmistifica a visão romantizada que se faz dos 

escritores desse autor idealizado que apenas compõe a sua obra sob a influência do 

transcendental – ou influência mágica, até – da inspiração, desse autor que por coincidência da 

sorte tem a vocação da escrita e produz com o dom do acaso, desse autor que não planeja o que 

escreve nem elabora ou organiza suas ideias, porque a ideia já nasce arquitetada para ele.  

 O ensaio fala sobre o fazer literário, da criação literária, abordando quase que 

clinicamente, quase que como um manual, os passos da composição narrativa literária sobre o 

olhar de Poe: como se chegou do ponto ‘a’ ao ponto ‘b’? Como o efeito pretendido com 

determinado trecho foi composto e produzido? Como a obra foi construída?  O método pode 

ser sintetizado e explicado em seis etapas distintas.       

 A primeira etapa é nomeada de assunto, onde de início é preciso definir o tema da obra, 

afinal ao ter uma percepção geral do que se quer abordar fica mais simples conceituar e ter 

compreensão do como desenvolver o tema discutido.     

  Segundo, o efeito: é decidida, aqui, a intenção da obra, a reação que o autor espera 

produzir de quem o lê; o terror quer assustar, por exemplo, e por querer assustar há cenas de 

suspense macabro, que por sua vez tem a intenção de sobressaltar o leitor.  

 Terceiro, extensão: o texto não pode ser longo e cansativo, deve-se dar preferência a um 

texto curto e condensado no qual o público tenha uma experiência de leitura rápida e dinâmica 

– uma leitura em “uma sentada” – pois, assim é garantido o efeito da obra e a intenção não é 

perdida.           

 Quarto, eixo: aqui é definido o tom da narrativa, o estilo e ambientação que melhor se 

adéqua à intenção e ao efeito tensionado pela história.     

 Quinto, espaço: é preferível que seja limitado, dando, então, maior força evidente à ação 

e seu efeito; como, nas palavras do próprio Poe, “uma moldura para o quadro” (1999, p.5).  

 Por fim, o desfecho: o ponto no qual as questões levantadas pela narrativa se conectam, 

deve ser repleto de intensas emoções e causar impacto no leitor. Interessante notar como Poe 

enfatiza a importância do efeito, da intenção na construção da narrativa.   
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 Mas é necessário falar sobre a estrutura da narrativa literária. Para isso, foi selecionado 

Tzvetan Todorov (1939). Autor de diversos textos teóricos sobre a literatura e a estrutura da 

narrativa literária, aqui será dado destaque à Os homens-narrativas, texto encontrado no livro 

As estruturas narrativas (2013). Um dos principais pontos discorridos no texto é o papel da 

personagem na narrativa. Personagem e ação estão interligados: não há personagem sem ação 

e muitos menos ação sem personagem, embora um ou outro teórico tenha tentado favorecer um 

em detrimento do outro. Se, para James Joyce, as personagens têm um papel mais importante 

do que a ação, a ação existindo em detrimento das personagens, Todorov aborda uma linha 

interessante de pensamento ao dizer:   

 

A personagem não é sempre, como pretende James, o determinante da ação; e 

nem toda narrativa consiste numa ‘descrição de carácteres’. Mas o que é então 

uma personagem? As Mil e Uma Noites dão uma resposta muito clara, que 

retoma em o Manuscrito Encontrado em Saragossa: a personagem é uma 

história virtual que é a história de sua vida. Toda personagem significa uma 

nova intriga. Estamos no reino dos Homens-Narrativas (TODOROV, 2013, p. 

123)  

 

Há, portanto, uma relação de causa e efeito entre a ação e a personagem. E o que 

acontece, então, quando é introduzida na trama uma nova personagem? Tem-se aí o encaixe. 

Há vários modelos de encaixe, porém de modo geral é possível definir o encaixe como o 

cruzamento de duas ou mais histórias, ou seja, quando narrativas paralelas são intercaladas uma 

a outra. Pode acontecer que, como dito anteriormente, quando uma personagem nova é inserida 

na trama, ou também quando uma personagem já inserida na trama narrar uma história (essa 

história sendo fictícia no universo daquela narrativa ou não) como um exemplo ou justificativa. 

Um exemplo desse segundo “tipo” de encaixe é quando Sherazade, em mil e uma noites, narra 

ao marido, o sultão, histórias em um plano arquitetado para salvar a própria vida contra o marido 

que quer lhe matar: aqui a(s) narrativa(s) tem um papel importante, pois enquanto Sheradaze 

continuar contar e o marido estiver interessado em ouvir significa que, pelo menos por 

enquanto, a vida de Sherazade será poupada (TODOROV, 2013, p. 126). A narrativa aqui é 

vida, e o seu fim significa a morte do narrador.        

 Tanto Poe quanto Todorov mostram, à sua maneira, que pode existir, sim, uma lógica 

por trás da história contada, que o literário tem, sim, uma estrutura e um processo particular a 

ser reconhecido, e que embora esse processo, por vezes. se mostre mais flexível do que um 

processo da área de exatas, ainda sim é um processo. Pois bem. No fim, não compete fazer 

qualquer juízo de valor. Ficam os questionamentos: se a mecanização do processo de construção 
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da narrativa literária é benéfica ou não para a literatura, se a mecanização desse processo não 

mata a criatividade da literatura.         

 Falar de graphic novel, via de regra, é falar sobre narrativas gráficas. Mas o que é a 

narrativa gráfica? Para responder essa dúvida recorre-se a Will Eisner, que sobre a narrativa 

gráfica e sua definição, diz: “Uma descrição genérica de qualquer imagem para transmitir 

ideias” (2005, p. 10). É possível concordar, todavia, que essa clarificação é vasta demais, 

abrangente demais, até porque com ela é possível estar descrevendo a graphic novel tanto 

quanto um dos aspectos do cinema. Não se tem aqui a intenção de se falar do cinematográfico, 

embora o cinema seja um assunto interessante. Como categorizar a graphic novel, então? Ora, 

se Eisner nos guia no que diz respeito ao trato da narrativa gráfica, é conveniente agora recordar 

Scott McCloud e o seu conceito sobre as graphic novel, delimitações essas citadas na introdução 

deste estudo.           

É seguro entender que a narrativa gráfica tem um código linguístico próprio. Um código 

linguístico próprio, sim. Uma linguagem singular cuja decodificação pode ser decifrada em um 

processo de fragmentação dos seguintes fatores: um, das imagens sequenciadas que são ação; 

dois, das palavras, que quando são usadas (e frequentemente o são) aparecem como falas ou 

uma narração simples; três, das onomatopeias que representam o som (a exemplo: o “trim” 

enervante do despertador, o ‘boom’ da bomba, ou o ‘zzz’ de alguém dormindo, e por aí vai). 

Narrativas são um conjunto de linguagens que comunica uma mensagem.   

   

3.3.1 Perspectiva apsicológica 

 

Primeiro (de novo) uma breve história sobre um menino e o seu cachorro, apenas para 

refrescar a memória. Certo dia um menino descobre que seu cachorro está desaparecido, e não 

querendo perder as esperanças esse menino pede ajuda aos amigos para encontrar o cachorro 

perdido, metendo-se em várias confusões até se encontrar com o animal de estimação. O nome 

do menino é Cebolinha, seu cachorro é o Floquinho, e a turma de amigos são a Mônica, o 

Cascão e a Magali, e a história que foi narrada é a trama da graphic novel Turma da Mônica: 

Laços, escrita e desenhada pelos irmãos Vitor e Lu Cafaggi.     

 Se para Todorov a narrativa apsicológica “caracteriza-se por suas ações intransitivas: a 

ação importa por ela mesma e não como um indício de tal traço de caráter” (2013, p. 121). 

Então, até algum nível, podemos considerar Laços como uma narrativa apsicológica, porque o 

acontecimento – a ação – existe como protagonista e as personagens giram em função dela. 

Cebolinha só reúne os amigos porque Floquinho foge, e Cebolinha e os amigos têm que se 
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reunir para que juntos possam compartilhar desventuras e para que nas dificuldades fortaleçam 

o laço de amizade. E digo que essa é uma narrativa apsicológica até em certo nível porque, por 

mais que a ação importe, ela também ajuda no desenvolvimento dessas personagens. Cada 

personagem tem uma característica própria: Cebolinha troca o “r” pelo “l”, Mônica é forte, 

Magali gosta de comer e Cascão tem medo de água. Mas personagens também movem a 

história, afinal “toda nova personagem significa uma nova intriga” (TODOROV, 2013, p. 123). 

Temos como exemplo em Laços o aparecimento dos meninos da rua de baixo, que surgem para 

antagonizar a turma em sua busca por Floquinho e fazer com que se percam em uma floresta, 

onde por coincidência Floquinho se encontrava, depois de ter sido roubado, junto com outros 

cachorros, por um homem que vivia em uma cabana naquele lugar. A intenção da narrativa é 

facilmente identificável: mostrar a importância da amizade infantil. 

 Estruturalmente a história é encaixada com outras histórias, seja no começo, com um 

flashback de quando Cebolinha ganhou Floquinho quando criança, ou no meio da história, 

quando os amigos estão acampando na floresta e Mônica narra uma história que o próprio pai 

lhe havia contado sobre a relação dele com a avó. Tem-se aí o processo de encaixe, que Todorov 

conceitua da seguinte maneira: “a narrativa encaixada é ao mesmo tempo a imagem dessa 

grande narrativa abstrata da qual todas as outras são apenas partes ínfimas, e também da 

narrativa encaixante, que a precede diretamente” (TODOROV, 2013, p.). Se o encaixe é um 

fenômeno vindo da narrativa literária, ele também pode ser encontrado na graphic novel. A 

diferença é que, se na configuração literária ele é identificado por fenômenos da língua (tempos 

verbais, por exemplo, podem distinguir passado de presente), na graphic novel, ele recebe o 

auxílio da paleta de cores para diferenciar o passado do presente, além do tempo verbal. 

Entretanto, em Laços podemos encontrar outras características também da narrativa literária, 

que não somente o encaixe. Personagens e suas peculiaridades e propósitos, acontecimento e 

intenção, trama psicológica e apsicológica. 
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4 HIBRIDISMO E INTERMIDIALIDADE: O LAÇO   

 

 Fala-se da literatura em questão, que é inquietação infinita e palavras e inconformidade. 

Fala-se da graphic novel, que é imagem ilustrada e balões com palavras e estereótipos e 

enquadramento e ângulos; e fala-se, as duas que são discurso. São mídias, composições 

narrativas, cada qual disposta e ordenada de maneira a compor uma narrativa coerente e 

seguindo uma estrutura, um quase sistema. Porém, esses são diálogos separados, paralelos entre 

si.  E fazem sentido os diálogos separados. Fato que, em todos os aspectos, independentemente 

do ângulo, a literatura e a graphic novel são dois modelos distintos, dois paradigmas; não quer 

dizer que não possam trilhar percursos coexistentes, muito menos que não possam compartilhar 

trajetos, no entanto. Por isso que foram, aqui, até agora mantidos a distância, como um 

psicólogo que estuda seus pacientes privadamente.  Mas chegou a hora de articular literatura e 

graphic novel, harmonizar as vozes de um coral sem afinação e fora do tom.  

 

4.1 Híbrido: o movimento constante 

A linguagem é uma existência em constante movimento, poetiza-se (um tanto 

pretensiosamente). Andando incessantemente em frente, em frente, em frente. Como uma 

metamorfose ambulante, com a licença para pegar emprestado as palavras de Raul Seixas. Não 

poderia ser de outra maneira, o fato de a linguagem ser uma constante transformação. A 

linguagem é um legado humano, nascida da necessidade – espécie sociável que é – de 

comunicar e interagir, nada mais compreensível do que ela receber influência das variáveis 

históricas, sociais e geográficas que permeiam a humanidade.     

Por isso, uma linguagem assim, única e direta, é polêmica e apologética, ou 

seja, dialogicamente correlata ao plurilinguismo. Com isto, fica determinada 

uma orientação toda especial – contestável e contestadora – do discurso 

romanesco; ele não pode esquecer ou ignorar de maneira ingênua e 

convencional as línguas múltiplas que o circundam (BAKHTIN, 2014, p. 134) 

 

Existe no transmitir algo. Múltiplas linguagens requerem múltiplos meios, múltiplas 

mídias.  Múltiplas mídias que são exploradas de múltiplas formas.   

Em cada momento da sua formação a linguagem diferencia-se não apenas em 

dialetos lingüísticos, no sentido exato da palavra (formalmente por indícios 

lingüísticos, basicamente por fonéticos), mas, o que é essencial, em línguas 

sócio-ideológicas: sócio-grupais, "profissionais", "de gêneros", de gerações, 
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etc. A própria língua literária, sob este ponto de vista, constitui somente uma 

das línguas do plurilingüismo e ela mesma por sua vez estratifica-se em 

linguagens (de gêneros, de tendências, etc.). E esta estratificação e contradição 

reais não são apenas a estática da vida da língua, mas também a sua dinâmica: 

a estratificação e o plurilingüismo ampliam-se e aprofundam-se na medida em 

que a língua está viva e desenvolvendo-se (BAKHTIN, 2014, p. 82). 

 

É dessa pluralidade, nesse constante movimento que vem do traço humano que faz parte 

da linguagem, onde se encontra o híbrido, onde se encontra o laço capaz de conectar e relacionar 

mídias independentes como a literatura, a graphic novel e o cinema. O híbrido é o laço que 

conecta.  Se o cinema e a graphic novel usam a imagem em movimento (e com isso os ângulos, 

o enquadramento e a iluminação) e por isso conversam, a graphic novel encontra as palavras 

nos balões de fala e assim forma uma parceria com a literatura de ficção, e embora o cinema 

não seja feito de tinta e papel como a literatura (e a graphic novel) e as suas palavras ganhem 

vida a partir do som pela fala dos atores, ele começa pelo roteiro. São meios de comunicação 

diferentes e que fazem parte de gêneros distintos, mas que ainda interagem entre si mediados 

pelo fenômeno da hibridização.        

 Pergunta-se “o que vem a ser a hibridização? É a mistura de duas linguagens sociais no 

interior de um único enunciado, é o reencontro na arena deste enunciado de duas consciências 

linguísticas” (BAKHTIN, 2014, p. 156). Cada mídia – e por mídia aqui se refere apenas a 

literatura, graphic novel e o cinema – tem uma linguagem única, e que por serem linguagem 

estão sempre em desenvolvimento, mas que tem um ponto de encontro onde dialogam. 

Discutem e, com um pouco de sorte, inspiram novos pontos de vista e dão luz a possibilidades 

que ainda não haviam sido consideradas.  

Pode-se realmente dizer que, no fundo, a linguagem e as línguas se 

transformam historicamente por meio da hibridização, da mistura das diversas 

linguagens que coexistem no seio de um mesmo dialeto, de uma mesma língua 

nacional, de uma mesma ramificação, de um mesmo grupo de ramificação ou 

de vários, tanto no passado histórico das línguas, como no seu passado 

paleontológico, e é sempre o enunciado que deve ser cratera para a mistura 

(BAKHTIN, 2014, p. 156). 

  

Nesse ponto, é pedido emprestado o exemplo da graphic novel e o cinema. Ambos 

operam no enquadramento de imagens em movimento. O cinema capturando a imagem pela 

câmera, a graphic novel ilustrando a representação de uma ideia. A incompatibilidade é quase 

inegável, não fosse pela questão inicial do enquadramento das imagens em movimento, sejam 

elas a captura da imagem ou a ilustração de uma ideia. Maneiras inusitadas de enquadrar certa 

cena, ou um ângulo curioso que com a iluminação de certo ponto monta uma composição 
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curiosa, nesse quesito tanto a graphic novel quanto o cinema aprendendo um com o outro e, 

assim, continuando em constante movimento.  

 

Em resumo, podemos dizer que a característica do híbrido romanesco é a 

seguinte: em contraposição à fusão obscura das linguagens nos enunciados 

vivos, numa língua que evolui historicamente (em essência todo enunciado 

vivo numa língua viva tem um grau mais ou menos grande e hibridização), o 

híbrido romanesco é um sistema de fusão de línguas literariamente 

organizado, um sistema que tem por objetivo esclarecer uma linguagem com 

a ajuda de outra, plasmar uma imagem viva de uma outra linguagem  

(BAKHTIN, 2014, p.  159) 

  

Novamente é emprestado um exemplo, dessa vez da graphic novel. Parte-se do princípio 

de que a imagem é uma linguagem. Ao combinar ilustrações com as falas postas nos balões 

tem-se duas linguagens, imagem e palavra, funcionando em unidade.  

 

4.2 Intermidialidade: o encontro de divisas 

 Bem na fronteira existe a linha. Uma linha invisível, cortante e que serve de margem, 

demarcando um limite a ser visto, onde cada lado permaneça devidamente separado, imaculado. 

A divisa é frágil e facilmente transpassada. E isso não é bom nem ruim, que deponha contra ou 

a favor, que mereça torna-se alvo de repreensão. A linha está lá por uma razão, pois estrutura e 

harmoniza, mas ela não é de modo algum inflexível, um impedimento da energia criativa. É 

uma linha, não uma barreira, afinal.         

 Os lados são as mídias (e mídias aqui é significa especificamente a literatura, a graphic 

novel). As linhas viram as características, que definem tudo o que há de único em cada uma 

dessas três mídias. Seguindo essa linha a intermidialidade é a fronteira, ou melhor, a 

“intermidialidade implica cruzamento de fronteiras” (CLÜVER, 2007, p.16). A fronteira o 

ponto de encontro onde há o choque entre as mídias, contudo desse confronto não nasce o caos. 

Tampouco o confronto é hostil, vindo de um sentimento aversão e intolerância. É um confronto 

que vem da inconformidade, a inconformidade que alimenta a arte. 

 Intermídialidade é o fenômeno em que ocorre a interação entre as mídias. É um processo 

intertextual, pois “a intertextualidade sempre significa também intermídialidade” (CLAUD 

CLÜVER, 2007, p. 17). Ao estabelecer que é ela o ponto de choque entre as mídias cria-se uma 

abertura de comunicação, então longe de ser incoerente considerar que a intertextualidade é o 

diálogo. Toda intermídialidade implica a intertextualidade, porém o oposto não é verdade. No 

fim, o que existe é uma combinação.   
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A combinação de mídias encontra-se em grande parte dos produtos culturais, 

desde as danças e canções rituais pré-históricas até muitos textos eletrônicos 

digitais (dependendo do ponto de vista); ela é per definitionem um aspecto 

marcante de todas as mídias plurimidiáticas. Mas, enquanto 

“plurimidialidade” se refere à presença de várias mídias dentro de uma mídia 

como ou cinema ou a ópera, chamamos de “multimidialidade” a presença de 

várias mídias diferentes dentro de um texto individual. (CLÜVER, 2007, p. 

15).    

   

   Turma da Mônica: Laços (2014) nasceu de uma proposta de roteiro (roteiro no sentido 

de ter uma trama e intriga já planejado), para então ser transformada em graphic novel. A 

mágica acontece assim: pega-se o enredo, ou o texto primário, organiza-se e esquematiza-se 

esse enredo para finalmente criar a vida nas páginas. Só nesse seguimento tem-se a 

comunicação das duas mídias, o enredo sendo a fonte originária e a graphic novel, que dá corpo 

ao enredo. Hipoteticamente se “passar de um texto para o outro, das representações gráficas 

(reproduzidas no livro) para as representações bordadas, implica claramente o cruzamento de 

fronteiras entre diferentes mídias visuais” (CLÜVER, 2007, p. 17), adaptações de uma mídia 

para outra em geral são o cruzamento de fronteiras.      

 Todavia o fato de ser uma adaptação jamais quer dizer que seja uma cópia, ou inferior 

e que careça de personalidade. Fato inegável que partem de uma mesma premissa, entretanto 

ao passo que a graphic novel é construída com o olhar dos autores Vítor e Lu Cafaggi utilizado 

os recursos narrativos pertencentes a graphic novel, em contrapartida a versão cinematográfica 

é montada sobre a perspectiva do diretor Daniel Rezende e com os instrumentos que fazem 

parte da montagem cinematográfica.  Basicamente esse 

É o processo “genético” de transformar um texto composto em uma mídia, em 

outra mídia de acordo com as possibilidades materiais e as convenções 

vigentes dessa nova mídia. Nesses casos, o texto “original” (um conto, um 

filme, uma pintura, etc.), é a “fonte” do novo texto na outra mídia (CLÜVER, 

2007, p. 18)     

 Assemelha-se com a situação e circunstância da tradução – ao mesmo tempo que é uma 

sombra de algo que já habita, também é uma criação, já que “então, para nós, tradução de textos 

criativos será sempre recriação, ou criação paralela, autônoma porém recíproca” (CAMPOS, 

2013, p.5). Contudo apenas se assemelha, e apenas é a palavra-chave. Pode-se ver as mídias 

como linguagens, e nesse caso a adaptação de uma para outra poderia ser uma tradução, mas 

essa metáfora, ainda que moderadamente razoável, corre o risco de simplificar demais o que 

não necessita ser simplificado. São linguagens, mas não apenas linguagens.  

O conceito de transformação midiática aplica-se claramente ao processo que 

que chamamos de adaptação, normalmente para uma mídia plurimidiática 
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(romance para o cinema, peça teatral para a ópera, conto de fadas para o balé, 

etc.), onde o novo texto retém elementos do texto-fonte (trechos de diálogo, 

personagens, enredo, situações, ponto de vista, etc). A mídia verbal faz parte 

das mídias integradas no cinema, teatro, ópera (CLÜVER, 2007, p. 18)     

 

Sendo ou não apenas linguagens, ao significado de adaptação não é excluída 

completamente a recriação. Um é impresso em tinta e papel, o outro é exibido em uma tela. 

Pega-se o que foi ilustrado no papel e em seu lugar usam os atores que viram os personagens, 

seguindo um roteiro que arquiteta uma trama com circunstâncias, ações e fala, que por sua vez 

se passam em locações que projetam cenários, tudo capturado pela câmera, dando uma nova 

roupagem ao que antes existia no papel.   
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CONCLUSÃO 

 

Começa com uma ideia. Ideia essa um tanto vaga, como a maioria das ideias iniciais 

são, cheias de possibilidades e interrogações, um mundo todo que se descobre e se conquista. 

Mas similarmente um mundo que desorienta e que derrota e que confunde, porque o mundo 

pode ocasionalmente ser cruel. Quem sabe com um pouco de paciência, o tempo até se 

encarregue de fazer com que a ideia amadureça, como um jogador de xadrez que, 

pacientemente, seguindo uma estratégia minunciosamente calculada, vai movendo suas peças, 

jogada por jogada, esperando chegar o momento perfeito para o xeque-mate, a vitória alcançada 

pois se permitiu respirar. Quem sabe com o estímulo e esforço adequado, a ideia consiga ser 

transformada em algo mais.  Ou talvez à ideia o destino apenas reserve o infortúnio, a ideia 

perdida no tempo, a sombra do que nunca foi, o pesadelo temido do potencial que foi prometido 

(a promessa quebrada de alguém de palavras vazias).   

Talvez essa não seja a questão. Talvez o ponto a ser feito seja outro. Talvez a jornada 

tenha mais valor do que o final em si. Porque às vezes não é sobre o fim, sobre onde se chegou, 

mas sim sobre o percurso e os percalços, sobre direitas que foram confundidas com esquerdas 

e esquerdas que foram tomadas por direitas. Uma vez percebidas na graphic novel Turma da 

Mônica: Laços (VITOR CAFAGGI, LU CAFAGGI; 2014) conexões com outras mídias, a 

graphic novel com o literário e a construção narrativa literária e, mais à frente, com o 

cinematográfico, embora este último seja explorado em um grau menor, como alguém com 

quem se tem uma conversa passageira. As perguntas logo apareceram, com muitas exigências, 

pressa e sem a menor cerimônia. A grande interrogação, entretanto, reside em explorar o 

vínculo que conecta tais mídias tendo como base de análise Laços (2014) e a sua relação com 

o literário.  

Além dos termos que indicam relações entre mídias diferentes e entre textos 

envolvidos em tais relações existem também conceitos e termos como 

“estrutura”, “narratividade”, “alegoria”, “ironia”, “paródia” e “o 

leitor/espectador/ouvinte implícito”, que se aplicam igualmente a todas as 

mídias, ou pelo menos a um grande número delas. Há termos como “ritmo”, 

que são usados nos discursos sobre várias mídias, mas que não designam 

necessariamente um fenômeno claramente análogo; o uso metafórico de uma 

variedade de tais termos é comum, como por exemplo a utilização da palavra 

“moldura” (CLÜVER, 2007, p.20).          

Perigo era o de se perder no campo da semiótica, caindo na armadilha daqueles que em 

sua euforia acabam com um problema de desvio de atenção, e assim deixando a crítica literária 

para trás, desaparecida em algum lugar na metade do caminho. As definições sempre foram 
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claras, pelo menos em um nível superficial, sobre o literário, a graphic novel e o espaço que 

ocupam, ambos representado cada qual o seu papel designado, separados por gêneros, grupos 

e categorias. Talvez a classificação não seja a parte mais importante. Talvez não seja sobre uma 

ou outra em particular, mas sobre as duas e o laço que partilham, já que “a obra sempre será 

considerada como a manifestação de uma estrutura abstrata, da qual ela é apenas uma das 

realizações possíveis” (TODOROV, 2013, p. 80).  Pois então encontram-se, e a narrativa de 

ficção, formada de enredo e trama e intriga e personagens, é o organismo responsável por 

possibilitar e provocar a interação entre essas duas potências. 

A organização da narrativa se faz pois no nível da interpretação e não dos   

acontecimentos-a-interpretar. As combinações desses acontecimentos 

são por vezes singulares, pouco coerentes, mas isso não quer dizer que 

a narrativa seja destituída de organização; simplesmente, essa 

organização se situa no nível das ideias, não no dos acontecimentos   

TODOROV, 2013, p. 177) 

 

 A narrativa, pois, toma muitas formas. Seja na literatura, seja na graphic novel, a 

narrativa é uma incessante transformação, e as mídias são uma incessante transformação, e 

mudam, mudam e mudam. Já que a mídia, no que diz respeito ao entendimento do que a mídia 

é nesse estudo em especifico, é uma forma que a narrativa ganha a sua voz, então um processo 

de investigação lógica leva a deduzir que a conexão entre a graphic novel e o literário, quando 

vista pela distância segura da superfície, reside na própria narrativa de ficção, e “ uma obra de 

ficção, poderíamos supor, descreve pessoas em ação, e o leitor quer saber como essas ações se 

desenvolvem” (ECO,1994, p. 55). E, sim, a conexão entre graphic novel e literatura reside na 

própria narrativa, mas só saber isso, que é na narrativa que mora a conexão, não desvenda o 

como de essa conexão ocorrer, não dá explicação dos pormenores e dificilmente ilustra os 

detalhes do caráter dessa relação (as características, as exceções à regra) (se é que há exceções 

à regra), seria o quase equivalente a memorizar uma fórmula física e aplicá-la sem compreender 

a teoria por trás da fórmula (que logo será esquecida).     

 Chega sorrateiro, o hibridismo, como quem não quer nada. Ele entra pela ficção e sua 

narrativa, onde “a confrontação dialógica das linguagens, e não dos sentidos que elas encerram, 

traça as fronteiras das linguagens, permite senti-las, obriga a entrever suas formas plásticas” 

(BAKHTIN, 2014, p.161). Ignorar o paradoxo é impossível, ao mesmo tempo em que o 

hibridismo entra sorrateiro, recebe-se ele como uma visita a muito esperada e bem vinda, ao 

mesmo tempo que ele é discreto, grita apenas por existir. Há uma ironia, se é o hibridismo a 

figura responsável por delinear e expor as barreiras construídas pelas mídias e suas linguagens, 
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trazendo à luz e fazendo notar as rotulações e as diretrizes que as permeiam, o próprio 

hibridismo é quem rompe com as mesmas barreiras que trouxe à luz e fez notar, bem quando 

estão a caminho do confronto.  

Todas as histórias têm uma estrutura. Uma história tem um início, um fim, e 

uma linha de eventos colocados sobre uma estrutura que os mantém juntos. 

Não importa se o meio é um texto, um filme ou quadrinhos. O esqueleto é o 

mesmo. O estilo e a maneira de se contar pode ser influenciado pelo meio, 

mas a história em si não muda (EISNER, 2005, p. 13) 

 

Pois se, em Laços (2014), com o enredo do menino que (com a ajuda dos amigos) está 

em busca do cachorro perdido, tem-se uma trama com a estrutura dos três atos – do início 

quando os personagens são apresentados e percebe-se que o cachorrinho sumiu e os amigos 

oferecem ajuda ao garoto, do meio quando o garoto e os amigos saem a procura do cachorro e 

enfrentam os vilões e as adversidades, do fim quando o cachorro é encontrado e o menino e os 

amigos voltam para casa – com personagens agindo em função e em reação á ação, que por sua 

vez formam uma  narrativa apsicológica, o literário está nos personagens e no enredo e na 

narrativa. Se a narrativa está estruturada em quadros e ângulos, ilustrações e cores, balões de 

falas e onomatopeias como efeito sonoro, a graphic novel está na estrutura que dá e é a forma. 

Se um não existe sem o outro, se um deixa de existir sem o outro, e a linha onde um começa e 

o outro termina é ambígua e entrelaçada e duvidosa a tal ponto que não há sentido em discernir 

um de outro, o hibridismo está no espaço em que se encontram, está nesse precisar  
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