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IMAGEM, MOVIMENTO E DISCURSO: DAS GANGORRAS À REVOLUÇÃO EM 
IRMÃO DO JOREL 
 
Tomando como base a percepção de que o movimento consiste em uma transformação no 
tempo e no espaço, projeta-se para o discurso como operação de ordem narrativa e 
descritiva, que implicita sentidos e efeitos. Esta pesquisa, portanto, tem como objetivo 
compreender de que forma o movimento na imagem influencia o processo enunciativo, ou 
seja, como ele se configura como recurso estratégico dentro do discurso. Para isso, foi feito 
um recorte de um episódio da animação nacional Irmão do Jorel (Juliano Enrico, Copa 
Studio, 2015), mais precisamente do episódio Gangorras da Revolução, que aborda temas 
como repressão, ditadura e resistência. O trabalho se estrutura de acordo com a Teoria 
Semiolinguística de Análise do Discurso, de Patrick Charaudeau (2001), a qual concebe três 
níveis de construção de sentido: Semiolinguístico, Discursivo e Situacional. A metodologia 
de análise será aplicada de acordo com esses níveis. No nível Semiolinguístico, serão 
levados em consideração os aspectos formais que configuram o desenho como cartum. O 
nível Discursivo será desenvolvido em dois momentos, um que leva em consideração a 
temporalidade da imagem – podendo ser intrínseca, extrínseca ou intersticial – (no modo de 
organização Narrativo e nos aspectos de ordem Semântica) e outro que foca na 
espacialidade (no modo de organização Descritivo a partir do componente situar-localizar). 
Dito isso, a análise buscará compreender como as transformações do espaço e do tempo 
configuram o movimento discursivo dentro do desenho animado em questão e, além disso, o 
modo como essa transformação espaço-temporal do enunciado contribui para a construção 
de sentido acerca da repressão e da ditadura. O resultado mostra haver uma relação direta 
entre o movimento da imagem e o discurso ali presente. 
 
Palavras-chave: Imagem. Movimento. Discurso. Semiolinguística. 
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IMAGE, MOVEMENT AND SPEECH: FROM SEESAWS TO REVOLUTION IN 
JOREL’S BROTHER 
 
Based on the perception that movement consists in a transformation on time and space, we 
can project it to speech as a narrative and descriptive operation, which implicit meanings and 
effects. This research, therefore, aims to understand how the movement in the image 
influences the enunciative process, in the other words, how it is configured as a strategic 
resource within the speech. For this, it was cut out of an episode of the national animation 
Jorel’s Brother (Juliano Enrico, Copa Studio, 2015), more precisely of the episode Seesaws 
from Revolution, which deals with themes such as repression, dictatorship and resistance. 
The work is structured according to Patrick Charaudeau's Semiolinguistic Speech Analysis 
Theory (2001), which conceives three levels of meaning construction: Semiolinguistic, 
Discursive and Situational. The analysis methodology will be applied according to these 
levels. At the Semiolinguistic level, the formal aspects that make up the drawing as cartoon 
will be taken into consideration. The Discursive level will be developed in two moments, one 
that takes into account the temporality of the image – it may be intrinsic, extrinsic or 
interstitial – (in Narrative mode of organization and Semantic aspects) and another that 
focuses on spatiality (in mode of Descriptive organization from the situate-locate 
component). From that, the analysis will seek to understand how the transformations of 
space and time configure the discursive movement within the analyzed cartoon and, 
moreover, the way this spacetime transformation of the enunciated contributes to the 
construction of meaning about repression and of dictatorship. The result shows that there is 
a direct relation between the movement of the image and the speech present there. 
 
Keywords: Image. Movement. Speech. Semiolinguistic. 
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1 PALAVRAS INICIAIS 

 

A míngua de trabalhos que envolvem a imagem em movimento é justificável e 

compreensível se levarmos em conta a evolução da interação dos sujeitos com o 

passar dos anos. Textos visuais que apresentam movimento são dependentes de 

tecnologias que possibilitem sua produção, desse modo, compreendemos, portanto, 

que a imersão dos indivíduos em uma sociedade que dispõe de ferramentas 

capazes de produzir esses textos é muito recente, se comparada ao contato 

estabelecido com textos verbais ou visuais estáticos. A partir disso, entendemos que 

a necessidade de se compreender o funcionamento do movimento nos textos verbo-

visuais-sonoros se encontra na intensificação da presença desses textos no 

cotidiano atual. Milanez (2011, p. 35) evidencia a acessibilidade de ferramentas 

capazes de produzir imagem em movimento – os vídeos corriqueiros postados nas 

redes sociais, por exemplo –, citando as breves e cotidianas produções audiovisuais 

produzidas pelos aparelhos celulares, a que qualquer pessoa, hoje, tem acesso para 

a produção de imagem em movimento. 

Nesta pesquisa, então, o foco está especificamente na imagem em 

movimento, ou melhor, no caráter discursivo do movimento na imagem – no caso, no 

modo como é observado em um desenho animado contemporâneo. Em outras 

palavras, pretende-se verificar como o movimento na imagem é passível de colocar 

em cena sentidos implícitos – pois é dessa hipótese que partimos –, não só por uma 

materialidade que propicia o dialogismo com ideias e formas, mas também por sua 

capacidade intrínseca de evocar memórias perceptivas e emocionais muitas vezes 

de difícil representação pela verbalidade. 

É inegável que seja um desafio assumir a responsabilidade de trabalhar a 

imagem em movimento como recurso discursivo. Isso pode se dever, principalmente, 

aos seguintes fatores: o primeiro deles gira em torno do caráter trangressor que o 

trabalho com imagem assume em um ambiente em certa medida ainda conservador 

como parece ser o dos Estudos de Linguagem. É recente a onda de pesquisas 

envolvendo a visualidade, que – tardiamente – está conquistando seu espaço nas 

pesquisas nessa área. Esse cenário nos dirige ao segundo fator: aliado ao conceito 

de movimento, há poucas abordagens teóricas e modelos de análise que 
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possibilitem um ponto de partida consistente para o estudo discursivo de textos 

visuais em movimento. 

Assim, parte-se da hipótese de que o movimento na imagem pode ser usado 

como recurso discursivo, o movimento será entendido como uma transformação na 

realidade dentro de uma temporalidade e de uma espacialidade. Desse modo, 

entende-se que o movimento resulta de um processo inscrito dentro de uma 

temporalidade específica e de um deslocamento espacial específico. Diante desse 

cenário, o trabalho tem como objetivo analisar estratégias discursivas vinculadas à 

imagem em movimento. 

Como corpus, será utilizado um recorte do episódio Gangorras da Revolução, 

da animação brasileira Irmão do Jorel (Cartoon Network, Juliano Enrico, Copa 

Studio, 2015). O episódio selecionado foi escolhido para compor o corpus desta 

pesquisa por tratar de temas como ditadura, opressão e resistência. O que se busca 

como resultado é a forma como o movimento pode enunciar dentro dessas 

temáticas citadas. 

Para realizar a análise, a fundamentação teórica utilizada será, 

principalmente, a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, de Patrick 

Charaudeau (2007), que pensa o ato linguageiro inscrito dentro de dois circuitos, um 

interno e um externo, os quais possuem parceiros dotados de intencionalidade 

discursiva e com maior ou menos liberdade para realizar suas estratégias dentro de 

um dado contrato. Nessa perspectiva, o que vai nos interessar é a estruturação 

organizacional dos níveis de construção de sentido, que está diretamente ligada aos 

interlocutores do ato de linguagem, que vai resultar em um enunciado, o qual terá 

seu sentido construído em três níveis: um semiolinguístico, um discursivo e um 

situacional.  

No nível Semiolinguístico, podemos levar em consideração os aspectos 

estruturais da imagem, como formas e cores, a fim de compreender como a 

visualidade funciona enquanto recurso discursivo. No nível Discursivo, podemos 

dividir a análise em dois momentos: o primeiro se refere ao modo narrativo, para 

explorar a temporalidade por meio da concepção de Santaella e Nöth (2017), que 

organiza três tipos de tempo na imagem (intrínseco, extrínseco e intersticial); e o 

segundo momento, que se refere ao modo descritivo, a fim de explorar a 

espacialidade, estabelecendo, assim, um diálogo interdisciplinar com a semiótica 
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estruturalista, desenvolvendo uma exposição de Fiorin (2016a) acerca da 

espacialidade. No nível Situacional, vamos identificar a forma como a emissora, 

Cartoon Network, que veicula a animação analisada, vem trabalhando nos últimos 

anos para construir sua identidade discursiva, pois se pressupõe que essa forma 

utilizada está diretamente ligada à forma como o movimento na imagem se molda a 

partir de seu público-alvo.  

 

 

1.1 As histórias e particularidades de Irmão do Jorel 

 

Imagem 1 – A família de Irmão do Jorel 

 
Fonte: Página Irmão do Jorel Oficial do Facebook

1
 

 

No dia 22 de setembro de 2014, a Cartoon Network exibia o primeiro episódio 

da série animada Irmão do Jorel. O desenho, produzido inteiramente no Brasil, tem 

como criador Juliano Enrico, integrante de uma produtora audiovisual chamada TV 

Quase. A equipe dessa produtora é responsável pelos roteiros, vozes, direção dos 

episódios etc. A parte referente à animação é trabalho do estúdio carioca de 

animação Copa Studio, enquanto a distribuição do desenho para a TV é realizada 

pela Cartoon Network. 

O desenho, ambientado nos anos 80, narra os dramas e alegrias de um 

garotinho que vive à sombra de seu irmão do meio, o Jorel. A família de 

acumuladores (maneira pela qual o site oficial da série se refere aos protagonistas) 

possui três filhos: Nico, Jorel e o Irmão do Jorel. Enquanto Jorel é cobiçado, tem 

sucesso nos esportes, é adorado pela família e por todos que o cercam, seu irmão 

                                                 
1 Disponível em: <https://bit.ly/2BZWIXW>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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mais novo é o completo oposto e não tem seu nome sequer mencionado na série, 

apesar de ser o protagonista. 

As personagens da série foram inspiradas na família de seu criador, desde a 

aparência até os papéis sociais desempenhados na história. Desse modo, Juliano 

Enrico cria um simulacro2 que representa uma realidade que foi vivida por ele na 

infância. Essa realidade codificada na animação representa a infância do criador por 

meio de traços cartunescos e situações absurdas. Isso é evidenciado quando o 

próprio Juliano (2016) diz em entrevista à Superinteressante como surgiu sua ideia 

de transformar a própria família em cartum: “veio de uma série de fotografias que eu 

achei da minha família. Comecei a postar no Fotolog, ficava inventando umas 

histórias que misturavam realidade com ficção, e o blog foi ficando bem popular. E 

como eu sou cartunista, comecei a fazer quadrinhos. Disso foi sendo desenvolvido 

um projeto de série de TV animada.”. 

O episódio que vai nos interessar neste trabalho é o segundo da primeira 

temporada: Gangorras da revolução. A história inicia com Seu Edson, pai do Irmão 

do Jorel, narrando para o filho sua luta como ator para derrubar o governo da época 

de sua juventude, uma ditadura de palhaços. Isso desperta no filho um sentimento 

de dever revolucionário, de obrigação para lutar contra as forças que o oprimem. 

Na escola, Irmão do Jorel e sua amiga Lara estão brincando de gangorra 

quando o sinal anuncia o fim do recreio. Todas as crianças, inclusive Lara, 

prontamente obedecem a sinalização e voltam para a sala de aula, mas Irmão do 

Jorel se recusa a obedecer alegando que o fim do recreio é uma ordem vinda de 

uma força opressora. Logo em seguida surge a diretora, que representa o opressor 

nesse caso, e dá a ordem verbal de maneira violenta para que o Irmão do Jorel 

entre e ele reluta. A diretora, então, inicia uma contagem regressiva deixando todos 

os alunos, inclusive o Irmão do Jorel, com medo das consequências que a 

desobediência poderá causar. Ao finalizar a contagem, os alunos percebem que 

nada acontece, uma vez que o poder da diretora depende da obediência dos alunos. 

Esses acontecimentos resultam em uma revolução, a partir da qual Irmão do Jorel é 

                                                 
2 Simulacro é empregado aqui no sentido de representação de um mundo a partir de um sistema de 

signos. De acordo com Ferrara (1993, p. 6), “em última ou em primeira instância, toda representação 
é gesto que codifica o universo, daí se infere que o objeto mais presente e, ao mesmo tempo, mais 
exigente de todo processo de comunicação é o próprio universo, o próprio real”. Tomando isso como 
base, o que se expõe aqui é que o criador de Irmão do Jorel codificou o universo de sua infância, 
resgatando memórias de uma realidade que ele conheceu, para criar as personagens da animação. 
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eleito líder, uma vez que foi ele o primeiro a se rebelar contra as ordens da figura 

opressora. 

A diretora, observando o caos instalado na sua escola, decide chamar 

reforços para a auxiliarem na luta contra a “revolução dos alunos”. Quem atende o 

chamado da diretora e chega de helicóptero na escola é Perdigoto, antigo parceiro 

de teatro de Seu Edson, juntamente com o palhaço militar Rambozo. Assim, se 

instaura um embate entre a força opressora e a força dos alunos revolucionários. Os 

alunos derrubam o helicóptero e, assim, Perdigoto e Rambozo atiram doces por 

meio de uma arma, isso controla a euforia revolucionária dos alunos, que 

prontamente voltam a obedecer a força opressora da diretora. 

 

 

1.2 A organização do trabalho 

 

A partir da exposição do corpus e da descrição do desenho animado já 

realizada, será desenvolvido um capítulo sobre as particularidades dos estudos de 

imagem. Aqui, serão exploradas questões referentes às representações visuais e 

representações mentais, ao processo de semiotização da imagem material e à 

passagem do mundo referente ao mundo representado na imagem. 

No capítulo seguinte, a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, 

concebida por Patrick Charaudeau, será apresentada por meio de seus fundamentos 

mais básicos, como o circuito dos sujeitos e seus níveis de construção de sentido. 

Essa teoria será importante para o trabalho, pois será por meio dela que a estrutura 

de análise será montada de acordo com a metodologia proposta. 

Ainda nesse capítulo, será feito um aprofundamento no nível semiolinguístico, 

referente às formas e estruturas do enunciado, no qual será levada em consideração 

a forma como a imagem é construída no desenho Irmão do Jorel e qual peso 

discursivo essa forma tem no processo enunciativo, destacando a universalidade do 

traço cartunesco. 

Depois, serão aprofundados alguns aspectos específicos do nível discursivo, 

com foco no modo de organização narrativo, que apresenta a temporalidade como 

sua principal particularidade. Aqui, serão desenvolvidos o tempo intrínseco à 

imagem e o extrínseco, referente à ordem semântica dentro do nível discursivo. Em 
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seguida, será dada continuidade ao nível discursivo, mas com foco no modo de 

organização descritivo, uma vez que aqui será desenvolvida a espacialidade do 

texto por meio do componente localizar-situar. Após essa exposição teórica, será 

aprofundada uma abordagem de cunho estruturalista sobre o movimento dentro 

desse espaço. 

Logo após isso, o último aprofundamento teórico será feito no nível 

situacional, o espaço de restrições e estratégias discursivas. Dentro deste capítulo 

serão desenvolvidas questões sobre o dialogismo na imagem, o processo conhecido 

como intericonicidade e a temporalidade de percepção da imagem, também 

conhecida como tempo intersticial. 
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2 A IMAGEM E A REPRESENTAÇÃO DO MUNDO 

 

Nosso objetivo com este trabalho é estabelecer uma análise discursiva 

tomando como ponto de partida a imagem em movimento. O processo que envolve 

esse tipo de imagem é complexo e compreende um extenso entrelaçamento de 

concepções importantes para se concretizar enquanto estudo discursivo, portanto, é 

necessário que trabalhemos essas concepções de forma segmentada para que 

adiante seja possível cruzarmos as definições que servirão de base para análises 

que envolvem o movimento nas imagens. Tomaremos aqui um ponto de partida, 

definindo questões acerca de problemáticas relativas ao conceito de imagem para 

que, assim, o desenvolvimento de nossas concepções seja mais consistente no que 

diz respeito ao que compreendemos a respeito desse objeto de estudo. 

 

 

2.1  Representações visuais e representações mentais 

 

Partiremos da premissa de que os estudos de imagem se dividem em dois 

domínios. É necessário compreendermos essa divisão para que possamos situar 

nosso corpus em um dos campos e desenvolvê-lo como objeto de estudo 

pertencente a um desses domínios. 

Dessa forma, um dos domínios será o referente às imagens imateriais na 

nossa mente, no qual as imagens são representadas por visões, fantasias, 

imaginações, esquemas, modelos ou, em geral, como representações mentais 

(SANTAELLA e NÖTH, 2017, p. 15). Esse domínio é estudado pelas ciências 

cognitivas, que elaboram modelos a fim de compreender a forma como as imagens 

mentais são evocadas. 

Do outro lado, temos o domínio das imagens como representações visuais, 

como objetos materiais, signos que representam o nosso meio ambiente visual. 

Neste domínio temos os desenhos, pinturas, gravuras, fotografias, imagens 

cinematográficas, televisivas, holo e infográficas (ibid.). A área de estudo 

responsável por este domínio é a semiótica. É aqui que situamos o corpus deste 

trabalho, uma vez que se trata de um material imagético produto de um processo 
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cuja produção foi possibilitada por um ou mais artefatos e sua reprodução é viável 

graças a um suporte. 

É impossível pensar em uma independência entre os dois domínios. 

Precisamos considerar que uma imagem material só existe por ter sua origem em 

uma imagem mental e vice-versa. De acordo com Santaella e Nöth (2017, p. 15),  

 
não há imagens como representações visuais que não tenham surgido de 
imagens na mente daqueles que as produziram, do mesmo modo que não 
há imagens mentais que não tenham alguma origem no mundo concreto 
dos objetos visuais.  
 

Assim, compreendamos, portanto, que as imagens, em um plano mental, são 

representações evocadas dentro dos limites de sua imaterialidade, estabelecendo, 

claro, sua relação com o plano visual, no qual as imagens são objetos materiais que 

representam o mundo por meio de estímulos visuais. Assim, é possível entender 

nosso objeto de estudo – a imagem visual – como material discursivo, ideológico, 

enunciativo. 

Partindo das concepções acerca das imagens materiais e mentais, temos um 

terceiro conceito que unifica os dois domínios da imagem: representação ou signo. É 

esse conceito que entrelaça o lado perceptível e o mental das imagens. Dentro de 

uma perspectiva peirciana, encontramos a seguinte definição: 

 
Um signo, ou representâmen, é aquilo que, sob certo aspecto ou modo, 
representa algo para alguém. Dirige-se a alguém, isto é, cria, na mente 
dessa pessoa, um signo equivalente, ou talvez um signo mais desenvolvido. 
Ao signo assim criado denomino interpretante do primeiro signo. O signo 
representa alguma coisa, seu objeto. Representa esse objeto não em todos 
os seus aspectos, mas com referência a um tipo de ideia que eu, por vezes, 
denominei fundamento do representâmen. (PEIRCE, 2010, p. 46).   
 

Portanto, encontramos o conceito de signo desdobrado em um processo de 

semiose no qual ele assume três aspectos fundamentais para a significação. É 

nesse processo que há o entrelaçamento do mental com o material. 

Outra perspectiva que evidencia a existência desses dois domínios unificados 

por meio do signo é o de Sperber (apud SANTAELLA e NÖTH, 2017, p. 16), que os 

diferencia em “representação mental” e em “representação pública”: 

 
Devemos distinguir dois tipos de representação: há representações internas 
ao dispositivo do processo informativo, isto é, representações mentais, e há 
representações externas ao dispositivo [...], isto é, representações públicas. 
[...] Há, então, duas classes de processos [...]: processos intrassubjetivos de 
pensamento e memória, e processos intersubjetivos através dos quais as 
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representações de um sujeito afetam as representações de outros sujeitos 
por meio de modificações dos seus ambientes comuns.   
 

O estabelecimento dessas perspectivas será importante quando abordarmos 

os aspectos discursivos da imagem mais adiante, porém, já é possível adiantarmos 

a relação que estabeleceremos acerca dos domínios mental e material da imagem 

com a Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso.  

 

2.2 A imagem como signo em Peirce 

 

Com sua origem no século XX, portanto jovem, a Semiótica é uma ciência 

que se desenvolve em paralelo com a Linguística. Por conta da pouca idade, seu 

conceito e suas limitações ainda são muito discutidos. É necessário, antes de tudo, 

estabelecermos a diferença entre a Semiótica e a Linguística moderna. Ambas estão 

diretamente ligadas aos processos de comunicação e seu objeto de estudo é a 

linguagem, porém, enquanto a Linguística se ocupa com a linguagem verbal, a 

Semiótica é muito mais ampla em seus objetivos científicos. Santaella (1990, p. 2) 

define que a Semiótica 

 
é a ciência que tem por objeto de investigação todas as linguagens 
possíveis, ou seja, que tem por objetivo o exame dos modos de constituição 
de todo e qualquer fenômeno como fenômeno de produção de significação 
e de sentido. 
 

Portanto, notamos que a Semiótica volta sua atenção a toda e qualquer 

forma de manifestação de significado, linguagens verbais e não-verbais. Por conta 

do seu campo amplo e abrangente, compreendemos, portanto, a semiótica como a 

ciência geral de todos os signos. Signo é a denominação para se referir ao 

representante de algo e é sobre o processo de representação e todas as suas 

ferramentas que essa ciência aprofunda seus conceitos e fundamentos. 

Dentro de tantas perspectivas Semióticas, adotaremos aqui, para este 

momento do trabalho, a concepção peirciana. Essa vertente possui um caráter 

lógico e matemático que a difere de outras correntes concebidas. Portanto, o signo 

passa a ser pensado como constituinte lógico no processo de construção de 

significado.  

Toda percepção peirciana é calcada em princípios triádicos, portanto, 

sempre haverá três conceitos que constituirão uma ideia. Para começar a entender 
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essa semiótica, é necessário saber como Peirce pensa o signo e quais são os 

elementos primordiais para que algo funcione como representação. Assim, 

retomaremos o conceito já citado no qual Peirce (2015, p. 46) estabelece signo 

como sinônimo de representâmen e o define como aquilo que, sob certo aspecto ou 

modo, representa algo para alguém. O signo se dirige a alguém e cria na mente 

dessa pessoa um signo equivalente ou mais desenvolvido. Esse signo criado é 

denominado como interpretante do primeiro signo. Além disso, o signo criado 

representa alguma coisa, essa coisa Peirce denomina como objeto. 

A partir do exposto, podemos destacar três elementos que são necessários 

para o funcionamento do processo de significação: representâmen, interpretante e 

objeto. O representâmen tem a função de representar algo – por representar se 

deve adotar a ideia de substituir algo em determinado contexto, porém em aspectos 

específicos que estabeleçam a ligação entre o representante e o objeto 

representado. Para que algo possa funcionar como representação, é necessário que 

haja alguém para estabelecer a ligação entre o representante e o objeto a fim fazer a 

interpretação dos aspectos fundamentais – ou, como Peirce se refere, fundamentos 

do representâmen. Esse alguém é o interpretante, o sujeito que interpreta. E, por 

fim, o objeto, que consiste na coisa em si, em algo que apresenta todos os aspectos 

reais que serão representados no signo criado. O signo, para Peirce, funciona como 

representante apenas após este processo, isto é, enquanto não houver alguém que 

interprete uma representação, a coisa está apenas habilitada a funcionar como 

signo, mas ainda não o é.  

Desse modo, Peirce aborda, também, o modo como o signo funcionará na 

consciência humana. Como ele corresponderá ao objeto significado em três modos 

de operação que ficaram conhecidos como primeiridade, secundidade e terceiridade. 

Para determinar estes princípios, Peirce resgata conceitos relacionados às 

categorias de consciência: 

 
Primeira, sentimento, a consciência que pode ser compreendida como um 
instante do tempo, consciência passiva da qualidade, sem reconhecimento 
ou análise; segunda, consciência de uma interrupção no campo da 
consciência, sentido de resistência, de um fato externo ou outra coisa; 
terceira, consciência sintética, reunindo tempo, sentido de aprendizado, 
pensamento. (PEIRCE, 2015, p. 14). 
 

Dessa forma, Peirce concebe três momentos pelos quais o signo pode 

passar no consciente do interpretante. Porém, como Santaella (1990, p. 9) 
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evidencia, não devemos entender essas categorias como unidades mentais, mas 

como modos de operação do pensamento-signo que se processam na mente. Nesse 

sentido, temos a primeiridade3, na qual o signo não é compreendido, apenas 

percebido, sem nenhuma análise ou julgamento racional sobre ele; na secundidade, 

o signo já é julgado e analisado pela racionalidade do interpretante, ele é 

reconhecido e associado ao objeto; na terceiridade, o interpretante insere o signo 

em um contexto, realizando associações que envolvem os fundamentos e aspectos 

que estabelecem a ligação entre o signo e seu objeto com seu significado em um 

contexto específico. 

Além disso, Peirce (2015) estabelece que o signo seja divisível conforme 

três tricotomias, realizando relações entre os elementos necessários para a 

realização do processo de representação. A primeira tricotomia consiste na relação 

do signo consigo mesmo resultando em uma mera qualidade, em um existente 

concreto ou uma lei geral; a segunda tricotomia é a relação do signo com o seu 

objeto, que resulta no fato de o signo ter algum caráter em si mesmo, ou manter 

alguma relação existencial com esse objeto ou em sua relação com um 

interpretante; a terceira e última tricotomia se forma de acordo com o modo pelo qual 

o interpretante compreende o signo, que pode ser como um signo de possibilidade, 

como um signo de fato ou como um signo de razão.  

Cada relação tricotômica resulta em manifestações sígnicas específicas e 

particulares que podem ser classificadas, também, de acordo com seu modo de 

operação no consciente do interpretante: elas podem estar em primeiridade, 

secundidade ou terceiridade. Nesta pesquisa, apenas a relação do signo com o 

objeto será levada em conta, uma vez que a relevância da tríade resultante dessa 

relação é mais relevante. 

Peirce, ao conceber a relação do signo com o seu objeto, obtém como 

resultado a tricotomia ícone, índice e símbolo. Os modos de operação valem para a 

tricotomia resultante dessa relação. Desse modo, o ícone está em primeiridade. 

Peirce (2015, p. 52) o determina da seguinte maneira:  

                                                 
3
 Apesar da nomenclatura adotada na citação de Peirce sobre as escalas de correspondência do 

signo na consciência humana, preferimos manter os nomes primeiridade, secundidade e terceiridade 
no decorrer do trabalho por conta da difusão que esses nomes já adquiriram no âmbito dos estudos 
semióticos. O fato de estas escalas estarem na citação como primeira, segunda e terceira configura 
uma divergência de traduções ocasionada por uma preferência do tradutor da obra que nos serve de 
referência. 
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um Ícone é um signo que se refere ao Objeto que denota apenas em virtude 
de seus caracteres próprios, caracteres que ele igualmente possui quer um 
tal Objeto realmente exista ou não (...). Qualquer coisa, seja uma qualidade, 
um existente individual ou uma lei, é Ícone de qualquer coisa, na medida em 
que for semelhante a essa coisa e utilizado como um seu signo. 
 

Ou seja, o ícone apenas pode funcionar como ícone sob a condição de que 

haja alguma semelhança entre o signo e o seu objeto a fim de estabelecer a ligação. 

Em geral, trata-se de uma semelhança física, como um desenho de uma árvore, por 

exemplo, que apresenta a semelhança com o tronco, os galhos e as folhas da árvore 

propriamente dita, que é o objeto no qual o desenho busca uma semelhança a fim 

de estabelecer a representação. 

Em secundidade na relação do signo com o objeto está o índice, que, 

consiste na afetação do signo pelo objeto, afetação que é compreendida como a 

existência de uma ligação entre o signo e o objeto. Peirce (2015, p. 52) concebe o 

índice como  

 
um signo que se refere ao Objeto que denota em virtude de ser realmente 
afetado por esse Objeto. (...) Na medida em que o Índice é afetado pelo 
Objeto, tem ele necessariamente alguma Qualidade em comum com o 
Objeto, e é com respeito a estas qualidades que ele se refere ao Objeto. 
 

Para que haja essa afetação que envolve o signo e o objeto, é necessário 

que exista uma conexão, uma ligação entre eles que vai além da mera identificação 

de qualidades. Para Santaella (1990, p. 14), o índice “como existente, apresenta 

uma conexão de fato com o todo do conjunto de que é parte”. Ou seja, essa 

conexão pode ser, inclusive, física. Como é o exemplo da nuvem escura que indica 

a iminência da chuva, ou da fumaça que indica a existência do fogo. 

Por último, a terceiridade na segunda tricotomia se encontra no símbolo. 

Aqui, a representação não se dá por semelhança e nem por alguma forma de 

conexão, mas por convenção. Peirce define o símbolo assim:  

 
Um Símbolo é um signo que se refere ao Objeto que denota em virtude de 
uma lei, normalmente uma associação de ideias gerais que opera no 
sentido de fazer com que o Símbolo seja interpretado como se referindo 
àquele Objeto. Assim, é, em si mesmo, uma lei ou tipo geral, ou seja, um 
Legissigno. Como tal, atua através de uma Réplica. (2015, p. 52-3). 
 

Portanto, o símbolo consiste em uma lei acordada em uma determinada 

comunidade semiótica. Sua relação com o objeto não se limita às semelhanças e 

nem às conexões estabelecidas, mas em forma de abstração no consciente do 
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interpretante que reconhece o símbolo como significante de algo. As palavras, por 

exemplo, são símbolos, pois a coisa que elas representam está convencionada na 

abstração de uma forma gráfica que o interpretante tem a capacidade de 

reconhecer. 

 

 

2.3  O processo de semiotização da imagem material 

 

Ao falarmos de qualquer processo de produção discursiva, é necessário que 

compreendamos como se dá o que denominamos de duplo processo de 

semiotização do  mundo a fim de entender, no nosso caso, a imagem como 

enunciado, um produto ideológico resultante de um procedimento de construção 

discursiva. 

Em relação aos processos que compõem a semiotização do mundo, temos o 

que Charaudeau (2007, p. 14) definiu como: o primeiro, processo de transformação, 

o qual parte de “um mundo a significar” e o transforma em um “mundo significado” 

sob a ação de um sujeito; e o segundo, processo de transação, que faz do “mundo 

significado” um objeto de troca com outro sujeito que desempenha o papel de 

destinatário desse objeto. Entraremos em detalhes nas etapas que constituem esses 

processos quando abordarmos o cerne discursivo de nossa pesquisa. Por enquanto, 

compreender a existência dos procedimentos de semiotização do mundo nos basta 

para assimilar o processo de construção da imagem material. 

De acordo com Charaudeau (2013, p. 384), o processo de construção da 

imagem material é composto por meio de um jogo triádico entre um mundo, um olhar 

e uma aparelhagem. Considerando isso, aqui também teremos um procedimento 

duplo de semiotização, no qual precisaremos nos posicionar nas duas pontas do 

processo. 

Se nos posicionarmos no lado do processo de produção da imagem, 

encontraremos um sujeito que está diante de um mundo físico em estado bruto 

(análogo ao mundo a significar) e, considerando esse mundo exterior ao sujeito, o 

processo de transformação se dará por meio de um artefato (uma aparelhagem que 

possibilitará a produção do material visual). Ainda de acordo com Charaudeau 

(ibid.), o resultado desse processo será um mundo representado, um 
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enquadramento de “um mundo através de uma imagem cuja materialidade produz 

por si mesma um efeito de semiotização (realismo, ficção, estetismo...)” (ibid.). 

Na extremidade do processo de percepção da imagem, observaremos um 

sujeito que olha uma imagem de um mundo representado por meio de um modo de 

representação, o qual desempenha, de acordo com Charaudeau (ibid.), “um duplo 

papel de substituição (uma imagem é dada por um objeto físico do mundo) e de 

mostração (este objeto é exibido)”. Desse modo, Charaudeau afirma que o sujeito, 

então, é convocado a desenvolver uma dupla atividade: o sentimento dos efeitos da 

imagem de acordo com sua própria sensibilidade e a interpretação da imagem 

segundo sua própria inteligibilidade. 

Compomos, portanto, estabelecendo a relação com o duplo processo 

discursivo de semiotização do mundo, o seguinte esquema acerca do processo de 

semiotização da imagem material: 

 

Esquema 1 – Processo de semiotização de um mundo visual. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Esquema desenvolvido a partir das exposições de Charaudeau (2013, p. 384) 

 

Tomando como base o exposto no esquema 1, é possível desenvolvermos 

alguns desdobramentos acerca da imagem pertencentes ao processo de produção e 

ao de interpretação. Pensando na relação do mundo-referente com o mundo 

representado, podemos estabelecer algumas questões acerca da produção de 

imagem a partir de sua semelhança com o mundo que ela representa, portanto, no 

caso do processo de produção da imagem tomando como base sua iconicidade, 

reconhecemos a questão da mimese (da semelhança à dessemelhança). Na outra 

ponta do processo, desenvolvemos dois pontos de vista acerca da percepção da 
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imagem: o inteligível e o sensível. Sobre esses efeitos, Barthes (2017) nos ilumina 

por meio da concepção de conceitos estabelecidos por ele a partir do texto 

fotográfico: o studium e o punctum. 

 

 

2.4  Do mundo-referente ao mundo representado: semelhança, dessemelhança; 

transparência e opacidade 

 

Já mencionada anteriormente, pensemos na problemática que diz respeito ao 

processo de produção de uma representação a partir de um mundo-referente. Em 

Irmão do Jorel, Juliano Enrico utilizou memórias e fotografias da época de sua 

infância a fim de criar o mundo representado no desenho animado. Encontramos, 

portanto, algo que está ligado ao processo de produção da imagem a partir de um 

referente. Estabelecendo uma relação com o processo de transformação concebido 

por Charaudeau (2007) e sua aplicação à imagem (como exposto no esquema 1), 

temos aqui uma problemática que diz respeito à passagem do mundo a significar (ou 

mundo físico, ou mundo-referente) para o mundo significado (ou mundo 

representado). 

Quando Charaudeau (2013, p. 385) menciona o problema da representação 

entre o referente-mundo e o mundo representado, ele explica que esse processo de 

transformação nos remete ao fenômeno da mimese, o qual relaciona um continuum 

da semelhança à dessemelhança observado em cada imagem representada. Para 

compreender a mimese na imagem, Nancy (2015, p. 55) nos esclarece da seguinte 

forma: 

 
Quando se diz de um retrato que ele só falta falar, se evoca sua privação de 
expressão verbal. Essa privação se manifesta como a única falta que 
separaria a representação da vida, e nos transporta já a um sentimento ou a 
uma sensação da fala do retrato. A falta que o afeta é designada ao mesmo 
tempo como considerável e ponderável, na medida em que sua anulação 
parece acessível e mesmo iminente.   
 

Ao descrever esse processo dessa forma, Nancy se respalda na possibilidade 

de abordar aspectos verbais no processo da mimese e volta sua atenção para esse 

fenômeno aplicado somente às imagens. Além disso, temos a noção de separação 

da representação e da vida a partir de um retrato. Estendendo essa separação para 

todos os tipos de imagem material, compreendemos que há aspectos visuais que 
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mantêm uma consciência no receptor da imagem de que aquilo se trata de uma 

representação. Ressaltamos nessa consciência o que Nancy evidenciou como uma 

falta considerável e ponderável na medida em que sua anulação parece acessível e 

mesmo iminente, ou seja, quem olha a imagem compreende que ela se trata de um 

recorte visual de uma realidade, esse recorte é a representação que tem em sua 

constituição visual aspectos que remetem ao mundo-referente. Desse modo, 

compreendemos, portanto, o corte que é estabelecido entre o mundo e a 

representação visual, corte esse que mantém a consciência do sujeito que olha a 

imagem de que aquilo se trata de um mundo representado. Esse corte apresenta 

aspectos que aproximam ou distanciam o mundo representado do mundo-referente, 

a partir disso que é entendida a relação semelhança/dessemelhança.  

Sobre a semelhança, Charaudeau (2013, p. 385) diz que se trata da 

 
ilusão de que existe uma relação direta entre o Eu e o Mundo orientando o 
olhar em direção ao referente. A imagem se dá, assim, como transparente, 
como uma passagem que daria acesso direto ao mundo e ofereceria a 
ilusão de poder tocá-lo.   
 

Portanto, compreendemos que a aproximação estabelecida entre o mundo-

referente e o mundo representado é composta por elementos que imitam a realidade 

e, assim, estabelecem a ilusão de relação direta entre o Eu e o Mundo. Sobre a 

questão da ilusão, devemos entender que o fenômeno cria essa aproximação por 

meio da representação, porém, o mundo representado não passa de um simulacro, 

de um recorte da realidade. Desse modo, o sujeito tem a ilusão de pertencer àquela 

realidade, o que o impede de tocá-la é a consciência de que aquilo é uma 

representação. Além disso, o sujeito que olha a imagem pode retomar sua realidade 

a qualquer momento, ou como já foi dito de acordo com Nancy (2015, p. 55): na 

medida em que a anulação desse processo é acessível e mesmo iminente. A partir 

disso, configura-se o que conhecemos como dessemelhança.  

De acordo com Charaudeau (2013, p. 385), a dessemelhança 

 
estabelece um corte entre o Eu e o Mundo nos lembrando de que o que 
vemos não é o mundo físico. É o que nos diz a legenda do quadro de 
Magritte "Isso não é um cachimbo". O olhar é, dessa forma, orientado, não 
tanto na direção do que é representado, mas em direção ao próprio mundo 
representado. Assim, a imagem é toda opacidade que obriga a ver o 
processo de reenquadramento do mundo.   
 

Portanto, a dessemelhança é o que revela ao receptor da imagem que seu 

olhar está diante de um enquadramento que representa o mundo-referente. É a 
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dessemelhança que não permite a confusão entre realidade e representação. Para 

se estabelecer a dessemelhança, como Charaudeau mencionou, é utilizado o 

mecanismo oposto da transparência, a opacidade. Desse modo, quanto mais opaca 

for a representação, maior será o corte que se constitui entre o EU e o MUNDO. 

Como exemplo, Charaudeau mencionou o quadro de Magritte. Observemos: 

 
Imagem 2 – A Traição das Imagens.  

  
Fonte: René Magritte, 1929. 

 

A pintura constitui uma representação de um cachimbo, não é um cachimbo 

real. Porém, os detalhes que compõem a pintura tornam a representação imitativa, 

estabelecem uma relação de semelhança com um cachimbo real, de um mundo-

referente, assim se constitui a transparência na representação. Apesar disso, a frase 

abaixo da imagem do cachimbo estabelece o corte entre o mundo representado e o 

mundo-referente, constituindo, assim, a opacidade. 

 

 

2.5  O movimento na imagem 

 

Em seu livro O que é ideologia, Marilena Chauí (2008) evidencia como o 

interesse pela compreensão da natureza do movimento é mais antigo do que 

imaginamos. A autora localiza o questionamento “por que as coisas se movem?” em 

uma posição central no nascimento do pensamento ocidental, na Grécia antiga. De 

acordo com Chauí (2008, p. 9), os gregos compreendiam o movimento a partir de 

quatro conceitos: 1) como mudança qualitativa de um corpo qualquer, quando a 

natureza de algo tem suas qualidades modificadas, uma semente que se torna 

árvore por exemplo; 2) como mudança quantitativa de um corpo qualquer, quando 
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um corpo se divide ou altera o seu tamanho e/ou volume; 3) como mudança de lugar 

ou locomoção de um corpo, compreendem-se aqui as trajetórias, deslocamentos, 

quedas, levitações etc.; e, por fim, 4) toda geração e corrupção dos corpos, ou seja, 

o nascimento e perecimento das coisas e dos homens. Em síntese, Chauí expõe 

que, para os gregos, movimento significa toda e qualquer alteração de uma 

realidade. 

Dentro de uma realidade na qual a intensificação da imagem em movimento 

se faz presente, é evidente que a própria necessidade de compreensão da semiose 

desses textos e, ainda, a utilização desse recurso como estratégia discursiva são 

resultados do movimento da realidade, das transformações a que as condições de 

produção discursiva são expostas. Posicionando a compreensão discursiva no 

centro de nossas discussões e estabelecendo uma relação com o pensamento dos 

gregos acerca do movimento, podemos resgatar o princípio bakhtiniano sobre o 

entendimento da formação de gêneros discursivos. Encontraremos o movimento da 

realidade também ao pensarmos nas transformações a que os discursos são 

expostos na realidade que os exterioriza, no contexto social de produção. Uma vez 

que Bakhtin estabelece a relação entre a produção enunciativa e os campos de 

atividade humana, ele evidencia que os enunciados refletem as condições 

específicas e as finalidades de cada referido campo da atividade (2015, p. 261). 

Desse modo, é convencional pensarmos que a produção de certas imagens 

em movimento parte das possibilidades fornecidas pela realidade social no instante 

da enunciação. Assim, é necessário compreendermos que a realização da imagem 

em movimento é dependente de uma aparelhagem para sua produção e de um 

suporte para sua reprodução e que, por ora, cabe a nós entendermos que ambos 

dependem de aparelhos fornecidos pelo avanço da tecnologia, portanto, da 

transformação da realidade. 

Tratando-se da imagem em movimento, algumas percepções acerca do 

estudo do movimento discursivo já foram pensadas em alguns trabalhos. Podemos 

destacar aqui o trabalho de Nilton Milanez (2011), Discurso e imagem em 

movimento: o corpo horrorífico do vampiro no trailer, que aborda, a partir da 

perspectiva discursiva de Pêcheux, a relação do discurso de horror com o corpo e a 

imagem em movimento. Além desse, há o trabalho de Carolina Assunção e Alves 
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(2013), Retórica da imagem em movimento: uma abordagem possível?, no qual é 

questionado o potencial discursivo que as imagens em movimento possam ter. 

A intenção aqui é estabelecer uma percepção acerca da imagem material em 

movimento a fim de compreender seu potencial discursivo a partir dos 

desdobramentos semiolinguísticos acerca dos níveis de construção do texto. Desse 

modo, nossa percepção se distancia da de Nilton Milanez e se aproxima da de 

Carolina Assunção e Alves. Consideraremos a possibilidade de estabelecer uma 

retórica da imagem em movimento e apresentaremos a abordagem para que se 

desenvolva uma análise desse tipo de imagem. Consideraremos aqui somente as 

imagens materiais, aquelas que pertencem ao mundo físico, uma vez que sua 

produção pressupõe um sujeito que recortou o mundo-referente a fim de constituir 

essa imagem como uma representação da realidade. Portanto, vamos observar as 

questões de movimento em imagens estáticas e imagens cinéticas e estabelecer de 

que forma o movimento se constitui em ambas. Além disso, estabeleceremos um 

entendimento acerca da produção dessas imagens e quais os efeitos discursivos 

que elas podem exercer em um sujeito que as olha. Para começar toda a nossa 

exposição, vamos partir de uma percepção acerca de o que é o movimento. 

Deleuze (1983, p. 7) afirma que o movimento é algo que pertence à imagem 

média, não aos recortes divisíveis que constituem a projeção de uma imagem 

cinética no processo cinematográfico, ou seja, para ele, o movimento apenas se 

realiza na constituição sequencial de um evento e não dos recortes segmentados 

que constituem a sequência em si. Esse pensamento tem embrião na primeira tese 

de Bergson (apud DELEUZE, 1983, p. 6) acerca do movimento, a qual busca diferir 

o movimento de espaço percorrido: 

 
o movimento não se confunde com o espaço percorrido. O espaço 
percorrido é passado, o movimento é presente, é o ato de percorrer. O 
espaço percorrido é divisível, e até infinitamente divisível, enquanto o 
movimento é indivisível, ou não se divide sem mudar de natureza a cada 
divisão. O que já supõe uma idéia mais complexa: os espaços percorridos 
pertencem todos a um único e mesmo espaço homogêneo, enquanto os 
movimentos são heterogêneos, irredutíveis entre si. 
 

Portanto, destacamos o espaço percorrido como passado, divisível; e, por 

outro lado, o movimento como presente, não sendo o percorrido em si, mas o ato de 

percorrer. É algo indivisível, ou não se permite ser dividido sem que sua natureza 

mude. A partir disso, esse fenômeno acerca do movimento nos remete ao processo 
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de descrição fotográfica mencionado por Barthes (1990, p. 14), segundo o qual a 

natureza da imagem é imutável, é de visualidade, de apresentação de um momento 

passado presentificado pelo processo de descrever a imagem perverteria sua 

natureza, uma vez que já seria uma leitura codificada do objeto. Desse modo, para 

pensarmos o movimento sob a perspectiva de Deleuze, precisamos constituir a 

sequência de imagem sempre tomando como base o acréscimo de uma ideia 

abstrata de sucessão. 

Porém, não é uma retomada dos princípios de Deleuze ou Bergson acerca do 

movimento que pretendemos aqui. Nossa proposta se desenvolve por meio da 

descrição de um processo de semiose sobre o movimento na imagem. Esse 

processo naturalmente será descrito tomando como base conceitos linguísticos e 

semióticos que propiciem a sistematização do movimento. Desse modo, 

compreendamos, então, que o movimento não apenas pode ser divisível como ele 

deve ser dividido para fins de análise discursiva e para compreender os processos 

de inferência que o impulsionam. Tomaremos como base, portanto, um 

entrelaçamento de estudos imagéticos com conceitos como inferência e/ou 

implicitude. 

Como já foi dito, tomaremos como foco apenas as imagens materiais, as 

imagens que pertencem ao mundo físico e que são produzidas a partir de um recorte 

do mundo-referente. Logo, nosso objeto de estudo deve ser entendido como produto 

de um processo de captação por meio de uma aparelhagem, além de considerar sua 

reprodução por meio de um suporte. Assim, vamos tomar como base de nossa 

percepção apenas as imagens que constituem o que chamamos de movimento 

aparente.  

Conceber a noção de movimento aparente pressupõe a existência de um 

outro tipo de imagem em movimento, aquela que não é aparente, que não se produz 

ou se reproduz por meio da ilusão de movimento, mas aquela que se realiza diante 

dos olhos do sujeito que observa sem a necessidade de qualquer suporte que a 

reproduza. Diferentemente disso, o, já mencionado, trabalho de Milanez (2011), por 

exemplo, considera o movimento do corpo nos seus estudos, um tipo de movimento 

que se realiza sem a necessidade de um suporte, isso é o que consideramos como 

movimento real. Ou seja, o movimento real é constituído pelo deslocamento de um 

objeto real no espaço em nosso campo de visão (AUMONT, 2002, p. 49). Desse 
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modo, não vamos considerar o movimento real, mas o movimento aparente. O 

movimento do corpo, por exemplo, só será relevante em nossa perspectiva se ele 

estiver enquadrado em uma imagem material, em um recorte dentro de um mundo 

representado. 

Sobre o movimento aparente, ele se constitui, segundo Aumont (2002, p. 49) 

a partir de uma percepção de movimento até na ausência de qualquer movimento 

real. Ou seja, a partir da ilusão e percepção de um movimento quando se tem um 

ponto A (ponto de partida) e um ponto B (ponto de chegada). Não haverá o 

movimento de deslocamento real que vai percorrer de um ponto ao outro, o que 

haverá é a inferência de movimento por parte do sujeito que olha. Esse 

entendimento de movimento aparente foi concebido por Max Wertheimer em seu 

livro publicado no ano de 1912, Experimental Studies on the Seeing of Motion. Será 

essa a perspectiva que nos ajudará a compreender a construção discursiva do 

movimento nas imagens. Wertheimer (apud. ROMITI, 2015, p. 60) descreveu três 

tipos de movimento aparente: 1) o movimento beta, no qual um objeto ocupa uma 

posição A e é observado atravessando o espaço que o leva à posição B (o caso 

descrito acima); 2) o movimento parcial, no qual cada objeto é visto movendo-se por 

uma curta distância; e, finalmente, 3) o efeito phi, que constitui a ausência do objeto, 

ou é o movimento puro. 

O conceito que resgataremos aqui será o de movimento beta. É esse tipo de 

movimento aparente que está presente na reprodução do tipo de imagem material 

no qual nosso corpus se encaixa. Silva (2011, p. 78) diz o seguinte sobre esse tipo 

de movimento: “caracteriza-se por um fenômeno causado por duas imagens 

próximas entre si. Surgida uma depois da outra, são „lidas‟ pelo cérebro como uma 

única imagem em movimento”. Assim, compreendemos que o movimento beta faz 

inferir o ocorrido entre um ponto inicial e um ponto final. O que haverá entre os dois 

pontos será uma lacuna que constituirá o movimento, essa lacuna será preenchida 

por meio da inferência feita pelo sujeito que olha a imagem a partir de seu 

conhecimento de mundo. Observemos as imagens abaixo: 

 

Imagem 3 – Primeira sequência. 
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Fonte: Eadweard Muybridge, 1887. 

 

Temos na imagem uma sequência evidente de um homem montado em um 

cavalo. Essa sequência constitui o que chamamos de um Ponto A (o de partida) e 

um Ponto B (o de chegada). O movimento não existe, porém, é possível inferirmos, 

a partir dos conhecimentos de mundo que temos, o que ocorre entre uma imagem e 

outra. Essa ausência de movimento em um evento sequenciado exposto na imagem 

constitui o movimento aparente, uma vez que se evidencia a ilusão de um 

movimento, esse movimento é resultado da atividade de inferência feita pelo 

receptor da imagem. 

Pensemos agora na quantidade de informação fornecida na imagem e no 

grau de inferência que o sujeito receptor deverá fazer para interpretar o movimento. 

Há uma relação inversa entre os dois que influencia diretamente na questão da 

mimese da imagem. Para compreender isso, vamos colocar uma terceira imagem 

bem no meio das duas que foram expostas acima:  

 

Imagem 4 – Segunda sequência. 
 

   

Fonte: Eadweard Muybridge, 1887. 

 

 

Após a inserção de uma terceira imagem que dá continuidade à sequência do 

evento exposto, a quantidade de informação foi aumentada e, portanto, o grau de 

inferência utilizado pelo sujeito receptor é menor, uma vez que o movimento está 

mais explícito. É a partir da relação quantidade de informação/grau de inferência que 
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percebemos a inversão: quanto mais informações forem fornecidas, menos 

inferências serão necessárias para interpretar a imagem. Desse modo, o movimento 

na imagem fica mais próximo do movimento real. Importante mencionar que a 

imagem ainda constitui um movimento aparente, uma vez que é uma imagem 

material produto, porém o movimento real é o conceito que utilizamos aqui para 

compreender o fenômeno da mimese. Apesar do uso da ideia do movimento real, 

nessa imagem o movimento nunca deixará de ser aparente, uma vez que ela é 

apenas a representação de um mundo-referente e não constitui uma realidade. Daí 

compreendemos que a semelhança do movimento se fortalece de acordo com a 

quantidade de informações fornecidas na imagem. Quanto mais explícito for o 

movimento nas sequências de imagem, mais transparente será o corte entre o EU e 

o MUNDO, portanto, mais transparente será o movimento. Por outro lado, quanto 

menos informações forem concedidas ao sujeito receptor, mais opaco será o corte 

entre o EU e o MUNDO, portando, mais opaco será o movimento. Ou seja, se 

inserirmos uma quarta imagem que componha a sequência do evento, teremos um 

movimento mais transparente do que o exposto acima (com apenas três imagens); 

se inserirmos uma quinta imagem compondo a sequência, a transparência será 

aumentada e a semelhança mais evidente. Logo, podemos inserir infinitas imagens 

a fim de constituir um movimento mais próximo do mundo referente. 

Pensemos agora no sentido oposto. Aumentemos a opacidade do movimento 

e estabeleçamos um corte maior entre o sujeito receptor e o mundo representado, 

ou seja, vamos diminuir a quantidade de informações e aumentar o grau de 

inferência. Observemos na imagem abaixo: 

 

Imagem 5 – Imagem única. 
 

  

Fonte: Eadweard Muybridge, 1887. 
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Com uma única imagem que constitui um movimento a partir da inferência do 

sujeito receptor, temos uma representação perfeitamente opaca quanto à 

composição de seu movimento. Essa imagem constitui um movimento que será 

inferido a partir do conhecimento de mundo do sujeito que a recebe, desse modo, 

temos um movimento, mas não podemos dizer que temos uma sequência genuína 

do evento mostrado, uma vez que a atividade de compreender o movimento da 

cavalgada será um trabalho majoritariamente realizado pelo sujeito que olha a 

imagem, com altíssimo grau de inferência devido à quantidade baixa de informação 

fornecida acerca do movimento.  

Pensando na questão da composição do movimento na imagem, 

percebemos, até então, que toda imagem em movimento constitui o que podemos 

chamar de narratividade4, uma vez que compõe uma exposição de um evento, em 

sequência ou não. 

Desse modo, a narratividade se constrói na imagem por meio da inferência 

estabelecida pelo sujeito receptor quando ele interpreta o movimento que se realizou 

do ponto de partida para o ponto de chegada. No caso de a imagem não constituir 

uma sequência, o sujeito que a olha estabelecerá a narratividade posicionando a 

imagem como ponto de partida ou ponto de chegada. Desse modo, podemos 

conceber a ideia de fixidez nas imagens, que são imagens com movimentos menos 

aparentes, ou seja, imagens nas quais a sequenciação dos eventos não seja tão 

explícita. Para compreender melhor, observemos as duas imagens a seguir: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
4
 Por narratividade entendemos a conceituação a partir da exposição feita por Fiorin (2016b, p. 27), 

na qual ele compreende narratividade como a transformação situada entre dois estados sucessivos 
diferentes. Não devemos, portanto, confundir narratividade com narrativa. Na imagem em movimento, 
temos o que Fiorin chama de transformação situada quando falamos da diferença de uma imagem de 
partida para uma imagem de chegada - esses são os dois estados que o autor menciona. Narrativa, 
por outro lado, constitui um modo de organização discursivo, no qual a imagem em movimento pode 
ou não se construir como tal. 
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Imagem 6 – Foto antiga de família. 

 

Fonte: Blog Aeronauta
5
 

 

 

Imagem 7 – Chutando para o gol. 

 

Fonte: Site ClicRBS
6
 

 

Temos, na Imagem 6, a fotografia de uma família cuja fixidez é evidente, uma 

vez que não há a exigência de uma inferência por parte de quem olha a fim de 

constituir um movimento, desse modo, a narratividade do movimento da imagem é 

nula. Por outro lado, na Imagem 7 temos a fotografia de um jogador chutando a bola 

para o gol, essa imagem, em si, constitui um movimento que pode ser inferido a 

partir do conhecimendo de mundo do sujeito que a olha, assim, é uma imagem que 

não constitui uma fixidez e, apesar de não ser uma sequência, o receptor consegue 

inferir sua motivação e sua consequência, ou seja, a sucessão do evento exposto. 

Desse modo, podemos concluir que há mais um sistema de gradação quanto à 

narratividade da imagem. 

                                                 
5
Disponível em: <https://bit.ly/2CrU3Gv>. Acesso em: 18 dez. 2018. 

6
Disponível em: <https://bit.ly/2ED8jOn>. Acesso em: 18 dez. 2018. 
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Esquema 2 – Gradação da narratividade. 

 

                                    
FIXIDEZ                                                            MOVIMENTO 

          (menos narratividade)                                                          (mais narratividade) 
 

                  Fonte: Esquema desenvolvido a partir da concepção de narratividade. 

 

Desse modo, concluímos, portanto, que a narratividade é o mecanismo que 

regula da fixidez ao movimento das imagens, porém, até o momento, só foram 

analisadas imagens estáticas. Passemos, então, para as percepções e questões 

acerca das imagens cinéticas.  

Antes de tudo, é necessário que saibamos diferenciar as imagens estáticas 

das imagens cinéticas, principalmente porque estas são o que caracteriza nosso 

corpus. Apesar de parecer uma definição de simples compreensão, as principais 

particularidades que diferenciam ambas envolvem conceitos complexos. 

O que chamamos até o momento de suporte da imagem, o mecanismo 

utilizado para a reprodução da imagem, Santaella e Nöth (2017, p. 78) nomeiam 

como dispositivo e descrevem da seguinte maneira: 

 
Dispositivo é o meio através do qual a imagem é produzida, transmitida e 
apresentada ao receptor. Os dispositivos são históricos e se transformam 
historicamente, dependendo, portanto, do nível de desenvolvimento 
produtivo das sociedades nas quais as tecnologias de produção são 
empregadas. 
 
 

Portanto, compreendemos a importância do dispositivo no processo de 

transmissão da imagem e sua historicidade, uma vez que certos tipos de imagens 

dependem de determinado tipo de tecnologia para serem reproduzidas. É o caso 

das imagens cinematográficas, televisivas etc. A partir disso, concebemos a noção 

de tempo e espaço nas imagens em movimento. Como é exposto por Santaella e 

Nöth (2017, p. 78-79), há dispositivos que registram a imagem num suporte fixo e, 

por conta das limitações do próprio suporte, esse tipo de imagem se organiza muito 

mais sob a dominância do espaço do que do tempo. É o caso das fotografias, 
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pinturas, esculturas. Por outro lado, há as imagens que se desenvolvem no tempo, 

são as imagens cujo dispositivo que as transmite possui a capacidade de as exibir 

de maneira cinética. Por meio destes dispositivos, a ilusão de movimento é mais 

explícitaa do que a estática, a qual se inscreve no espaço. Desse modo, o corte 

entre o EU e o MUNDO é mais transparente, aumentando, assim, a semelhança. 

Imaginemos, portanto, a sequência apresentada na Figura 5 sendo 

reproduzida em um dispositivo que lhe inscreve no tempo, não no espaço. Teríamos 

a ilusão de movimento muito mais evidente e mais próxima da imitação do que 

constitui o movimento real. Ainda assim, o movimento da imagem é aparente, não 

real, nunca será real. De acordo com Aumont (apud SANTAELLA e NÖTH, 2017, p. 

79), o cinema utiliza imagens “projetadas em uma tela com certa cadência regular e 

separadas por faixas pretas resultantes da ocultação da objetiva do projetor por uma 

paleta rotativa, quando da passagem da película de um fotograma seguinte”. Desse 

modo, compreendemos, portanto, que, mesmo a imagem sendo cinética, ela 

continua sendo uma imagem aparente; nela, apenas a ilusão de movimento que é 

criada, não o movimento em si. 

Dessa maneira, concluímos, portanto, que, diferente das imagens estáticas, 

as imagens cinéticas sempre constituirão movimento, é isso que há de comum entre 

elas. Ou seja, a fixidez não é uma particularidade presente nas imagens cinéticas, 

uma vez que elas se inscrevem como imagem no tempo, não no espaço. 

Compomos, portanto, o seguinte esquema a fim de situar nossos estudos: 

Esquema 3 – Estruturação das imagens em movimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

         Fonte: Elaborado a partir das exposições acerca da imagem em movimento. 

IMAGEM 
MATERIAL 

CINÉTICAS ESTÁTICAS 

FIXIDEZ MOVIMENTO MOVIMENTO 

INSCRITO NO 
ESPAÇO 

INSCRITO NO 
TEMPO 
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A partir do que foi exposto até o momento, compreendemos o processo de 

semiose da imagem em movimento, como as inferências do sujeito que a olha 

influenciam na constituição do movimento, o modo pelo qual o conceito de 

narratividade está presente na concepção do movimento e como o movimento se 

inscreve no espaço e no tempo, o que diferencia as imagens estáticas das imagens 

cinéticas. Agora nos cabe entender como uma imagem em movimento funciona 

enquanto um ato de linguagem. Para isso, vamos precisar estabelecer um diálogo 

entre duas concepções. 

A primeira concepção servirá para estabelecermos a imagem em movimento 

enquanto manifestação semiótica. Desse modo, vamos compreender a construção 

do texto por meio de três escalas semióticas e suas articulações dentro da tríade 

peirciana: signo, objeto e interpretante. Essa concepção será útil para 

compreendermos o modo como se constrói a imagem em movimento enquanto 

signo. 

A segunda concepção vai considerar a imagem em movimento como um ato 

de linguagem, desse modo, será possível estabelecermos três níveis de análise do 

texto e do discurso, bem como os três níveis de construção desse texto. Essa 

concepção será abordada a fim de evidenciar como a imagem em movimento 

funciona discursivamente dentro do circuito dos sujeitos (CHARAUDEAU, 2016, p. 

53) e como ela constitui um gênero discursivo dentro da concepção semiolinguística. 

Feitas as exposições semióticas e semiolinguísticas necessárias, vamos 

estabelecer um diálogo entre as concepções de Peirce e de Charaudeau a fim de 

elaborar um modelo de análise da imagem em movimento que vai desde seu 

embrião sígnico até sua manifestação discursiva em sociedade. 
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3 A SEMIOLINGUÍSTICA E A CONSTRUÇÃO DOS SENTIDOS EM IRMÃO DO 

JOREL 

 

Já citamos aqui, ainda que de forma ligeira, um pouco sobre o que compõe a 

Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso. É chegado, porém, o momento de 

nos aprofundarmos e apresentarmos um panorama geral e amplo sobre alguns 

fundamentos básicos necessários para compreendermos a estruturação de um texto 

de acordo com a Semiolinguística. Aqui não vamos tratar da imagem 

exclusivamente; os processos que serão descritos, apesar de terem como foco a 

troca verbal no ato de linguagem, podem ser ampliados para as imagens, essa 

ampliação será feita mais adiante. Por ora, é necessário que compreendamos o 

processo de troca linguageira como um todo para que cheguemos aos níveis de 

estruturação textual. Sendo assim, vamos partir do que Charaudeau nomeou como 

duplo processo de semiotização do mundo. 

Pensemos, apenas por enquanto, a existência de um falante e de um 

destinatário no processo que chamamos de ato de linguagem. Além desses dois 

sujeitos, compreendamos que há um mundo a significar e um mundo significado. É 

partindo desses elementos que Charaudeau (2007, p. 14) concebe o duplo processo 

de semiotização descrevendo o processo de transformação e o processo de 

transação. Desse modo, entendemos que o processo de transformação parte de um 

“mundo a significar” e o transforma em um “mundo significado” a partir da ação de 

um sujeito; enquanto o processo de transação faz deste “mundo significado” um 

objeto de troca com outro sujeito que desempenha o papel de destinatário deste 

objeto. 

Partindo disso, compreendemos que o texto é um produto dos processos 

expostos acima. Charaudeau (2007, p.14-16) ainda desdobra esses processos em 

operações (no caso da transformação) e princípios (no caso da transação). Desse 

modo, temos na transformação a identificação, a qualificação, a ação e a causação; 

por outro lado, na transação temos o princípio de alteridade, o princípio de 

pertinência, o princípio de influência e, por fim, o princípio de regulação. De acordo 

com Charaudeau (ibid., p. 17), o duplo processo de semiotização, juntamente com 

suas operações e seus princípios, corresponde ao que podemos chamar de 
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postulado de intencionalidade, esse postulado é o fundamento do ato de linguagem. 

Charaudeau afirma o seguinte: 

 
Um ato de linguagem (...) pressupõe uma intencionalidade – a dos sujeitos 
falantes, parceiros de uma troca. Em decorrência, esse ato depende da 
identidade dos parceiros, visa uma influência e é portador de uma 
proposição sobre o mundo. Além disso, realiza-se num tempo e num 
espaço determinados, o que é comumente chamado de situação. 
(CHARAUDEAU, 2007, p. 17)   
 

Partindo dessa noção exposta, compreendemos, portanto, que, para que um 

ato de linguagem seja efetivado, os parceiros necessitam reconhecer o direito à fala 

um do outro, além de portarem um mínimo de saberes comuns. Em relação à 

situação, precisamos atentar que, no ato de troca linguageira, os parceiros dispõem 

de uma certa margem de manobra que lhes permite o uso de estratégias a fim de 

efetivar sua intencionalidade. Desse modo, Charaudeau (ibid.) afirma que a 

estruturação de um ato de linguagem comporta dois espaços: um espaço de 

restrições, que compreende as condições mínimas às quais é necessário atender 

para que o ato de linguagem seja válido e, por outro lado, um espaço de estratégias, 

que corresponde às escolhas possíveis à disposição dos sujeitos na situação do ato 

de linguagem. 

Compreendamos, porém, que o ato de linguagem vai muito além do que foi 

exposto até então. É necessário que entendamos os dois circuitos que compõem o 

todo do ato de linguagem. De acordo com Charaudeau (2003, p. 28), 

 
O ato de linguagem é um fenômeno que combina o dizer e o fazer. O fazer 
é o lugar da instância situacional que se auto-define pelo espaço que 
ocupam os responsáveis deste ato (...). O dizer é o lugar da instância 
discursiva que se auto-define como uma encenação da qual participam 
seres de palavra (...). Essa dupla realidade do dizer e do fazer nos leva a 
considerar que o ato de linguagem é uma totalidade que se compõe de um 
circuito externo (fazer) e de um circuito interno (dizer), indissociáveis um do 
outro.   
 
 

Portanto, entendemos que os sujeitos participantes do ato de linguagem se 

desdobram em seres de dizer e de fazer, o que diz respeito à função deles nos 

espaços interno e externo, respectivamente. Para compreender melhor esse 

processo, reconheçamos os participantes do ato de linguagem como EU, o sujeito 

produtor do ato de linguagem, e como TU, o sujeito-interlocutor desse ato de 

linguagem. De acordo com Charaudeau (2016, p. 44), “o TU não é um simples 

receptor de mensagem, mas sim um sujeito que constrói uma interpretação em 



 

37 
 

função do ponto de vista que tem sobre as circunstâncias de discurso e, portanto, 

sobre o EU”. Correlativamente a isso, Charaudeau (ibid.) afirma que esse TU-

interpretante (TUi) não é o mesmo que o TU-destinatário (TUd) ao qual o EU se 

dirige. Por outro lado, o EU também se desdobra em dois sujeitos: o EUe (sujeito 

enunciador), que é um sujeito de fala realizado e instituído na fala e se posiciona no 

circuito interno, portanto, é um sujeito que não pertence ao âmbito físico da situação 

de comunicação e, por fim, o EUc (sujeito comunicante), que é um sujeito agente 

que se institui como locutor e articulador de fala localizado na esfera externa do ato 

de linguagem (CHARAUDEAU, 2016, p. 52). Desse modo, temos o seguinte 

esquema que descreve a situação de comunicação: 

 
Esquema 4 – Esquema dos sujeitos no ato de linguagem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

  

Fonte: CHARAUDEAU, 2016, p. 52. 

 

Em síntese, o ato de linguagem se realiza no espaço interno e no externo, os 

quais constituem ações de sujeitos que se dividem entre seres de fala e seres 

sociais. O processo pode ser descrito partindo do EUe, que elabora um projeto de 

fala idealizando um TUd a partir da forma como ele acredita que esse outro sujeito 

pode compreender sua fala. Porém, não é exatamente o TUd que será responsável 

pela interpretação, mas sim o TUi, que pode ou não coincidir com o que o EUe 

idealizou. Da mesma forma como não é o TUd que vai interpretar a fala, não é o EUe 

que vai efetivar o ato, mas sim o EUc. Desse modo, temos os seres sociais (EUc e 

TUi), que pertencem ao espaço externo, os quais são seres do fazer e, 

complementando, temos os seres de fala (EUe e TUd), que pertencem ao espaço 

interno, os quais são seres do dizer. 

 

Locutor EUc 

(Sujeito 
comunicante – 

Ser social) 

Receptor TUi 

(Sujeito 
interpretante – 

Ser social) 

EUe 

Enunciador 
(Ser de fala) 

TUd 

Destinatário 
(Ser de fala) 

Espaço externo 

Espaço interno 

Dizer 

(Finalidade) 
 

(Projeto de fala) 



 

38 
 

Compreendendo toda essa exposição, é possível entendermos de que 

maneira se constitui um ato de linguagem, desse modo, podemos estabelecer o 

modo como o sentido se constrói em um texto. Sobre isso, Charaudeau diz o 

seguinte: 

 
A construção do sentido, através de qualquer ato da linguagem, vem de um 
sujeito que é direcionado para outro sujeito, dentro de uma situação 
específica de troca, o que parcialmente sobredetermina a escolha dos 
recursos de linguagem que podem ser utilizados. Isto levou-me a 
desenvolver um modelo que consiste em três níveis, com três tipos 
correspondentes de competência para o assunto: nível situacional e 
competência situacional, nível discursivo e competência discursiva, nível 
"semiolinguístico" e competência "semiolingüística". (CHARAUDEAU, 2001, 
s/p, tradução nossa)   
 

De acordo com a conclusão de Charaudeau, podemos afirmar que cada 

situação específica de troca linguageira sobredetermina de forma parcial as 

escolhas dos sujeitos participantes do ato, ou seja, os recursos disponíveis para 

cada situação são, de certa forma, estabelecidos previamente. A partir disso, 

Charaudeau desenvolve os três níveis de um modelo que considera, também, a 

competência do sujeito no ato de linguagem: o nível situacional, o nível discursivo e, 

finalmente, o nível semiolinguístico. 

Sobre os níveis de construção de sentido, podemos compreendê-los melhor a 

partir das competências exigidas ao sujeito que constitui o texto do ato linguageiro. 

Será por meio desses níveis de construção de sentidos que esta pesquisa 

estruturará todo seu aparato teórico a fim de construir uma análise eficiente. Porém, 

é necessário atentar que o modelo estabelecido por Charaudeau, exposto neste 

capítulo, é muito mais voltado para a linguagem verbal. No entanto esta pesquisa 

tem como objeto de investigação a imagem. 

 

 

3.1 Nível Semiolinguístico: formas e estruturas 

 

O nível semiolinguístico se refere ao uso das estratégias na atividade 

linguageira. A competência semiolinguística exige que os sujeitos participantes do 

ato de linguagem tenham a capacidade de manipular e reconhecer a forma dos 

signos, suas regras combinatórias e seus significados, sabendo que são usados 

para expressar uma intenção de comunicação de acordo com os elementos do 
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quadro situacional e as demandas da organização do discurso (CHARAUDEAU, 

2001, s/p). De acordo com Charaudeau, 

 
nesse nível, precisamente, o texto é construído, entendido como o resultado 
de um ato de linguagem produzido por um determinado sujeito dentro de 
uma dada situação de troca social e possuindo uma forma peculiar. Para 
este fim, é necessária uma aptidão para adaptar a formalização do mesmo 
com uma certa intenção, dependendo dos requisitos previamente definidos. 
Esta formalização compreende três níveis e cada um requer um saber fazer. 
(2001, s/p, tradução nossa)   
 

Portanto, compreendemos que esse nível diz respeito aos aspectos formais 

dos signos que compõem o texto, além disso a utilização desses aspectos exige dos 

sujeitos participantes do ato a capacidade de uso dos signos em prol de sua 

intencionalidade, previamente estabelecida pela articulação situacional do ato. Sobre 

os níveis que requerem um saber fazer que foram evidenciados por Charaudeau 

(2001, s/p), identificamos: a) um saber fazer em termos de composição do texto, que 

compreende os elementos que compõem o ambiente do texto (aspectos 

paratextuais, elementos fora do texto) e, por outro lado, uma composição de 

elementos internos, compreendendo a organização e a ligação de elementos dentro 

do texto; b) um saber fazer em termos de construção gramatical, que diz respeito ao 

aparato formal da enunciação, dito por Benveniste, e compreende a articulação dos 

diferentes tipos de construções (ativa, passiva, nominal, impessoal), o sistema de 

pronomes, as anáforas etc.; e, por fim, c) um saber fazer relativo ao uso das 

palavras e do léxico de acordo com o valor social que transmitem, no qual o sujeito 

precisa saber utilizar as palavras de acordo com o seu valor de identificação e com 

sua força portadora de identidade, uma vez que o uso constante de determinadas 

palavras em situações específicas lhes atribui uma conformidade característica no 

significado. 

Projetando essa perspectiva de aspectos formais para o estudo das imagens, 

podemos compreender que a imagem se constitui por formas, cores, texturas etc. 

dependendo da forma como ela representa. Como o objeto de pesquisa aqui se trata 

de um desenho animado, pensemos o modo como os aspectos formais constroem o 

texto e qual sua influência sobre o sentido final do todo textual. 
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3.1.1 A codificação universalizada: o cartum na construção formal da 

visualidade em Irmão do Jorel 

 

Entre as principais particularidades de Irmão do Jorel, encontramos a 

ausência de um nome para o personagem principal. Ele é sempre referido como o 

irmão do Jorel e todas as vezes que seu nome está prestes a ser mencionado, algo 

conspira contra e interrompe o garoto. Em diversas entrevistas, Juliano Enrico 

evidencia que nem mesmo ele, na condição de criador, pensou em um nome para o 

protagonista. Ao Catraca Livre (2018), Juliano diz: “O Irmão do Jorel tem o nome de 

todo mundo. É o nome que você quiser que ele tenha. Mas pode ser que ele nem 

tenha um nome. Pode ser que ele não precise de um nome. Pode ser muita coisa… 

É o “pode ser” que eu acho mais divertido. Nem eu sei o nome dele, na verdade!”. 

Encontramos, portanto, uma intencionalidade ligada à universalização na construção 

do personagem. Juliano quer que o espectador se identifique com as histórias que 

são narradas, que se enxergue no pequeno irmão do Jorel. 

Esse aspecto de universalização com a finalidade de criar um sentimento de 

aproximação com o público, a própria identificação, se torna muito mais eficiente 

quando a composição visual das personagens codifica a realidade por meio da 

cartunização. O “cartum” nos fornece duas possibilidades de definição, portanto, é 

importante que saibamos diferenciar os dois olhares sobre o conceito para que 

possamos compreender como ele se encaixa neste trabalho. 

Em uma primeira percepção, temos o cartum como um gênero bem definido 

e, geralmente, é trabalhado ao lado da charge, uma vez que ambos constituem 

textos de caráter humorístico e crítico, quase sempre formados por imagem e 

palavra. Nessa percepção, entendemos que o cartum é um gênero universal dentro 

de sua temporalidade, uma vez que, diferentemente da charge (caracterizada por 

um forte cunho político), não menciona fatos e nem retrata pessoas do contexto no 

qual se inscreve. De acordo com Silva (2008), o cartum “não apresenta maiores 

dificuldades como no caso das charges que exigem por parte do leitor um 

conhecimento da época, das pessoas e dos fatos envolvidos”. Desse modo, 

entendemos que o cartum representa conceitos e situações universais, 

independentes de seu recorte cronológico. 
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Em segunda percepção, podemos pensar o cartum como traço que codifica o 

desenho dentro de sua visualidade. Essa codificação que o cartum, nesse sentido, 

possibilita também inscreve no texto uma universalidade, porém, muito mais ligada à 

visualidade do texto. McCloud, em Desvendando os quadrinhos, busca uma 

definição ideal para “quadrinhos” ou “arte sequencial” e, no decorrer de sua 

exposição, nos brinda com uma importante  conceituação de cartum, que se encaixa 

nessa percepção que está sendo abordada. Para McCloud (1995, p. 20-21), cartum 

deve ser pensado como um estilo de representação, como uma forma de 

abordagem visual, é um modo de representar a realidade. É de acordo com essa 

perspectiva que trabalharemos a universalidade visual em Irmão do Jorel.  

Tomando como base a definição exposta por McCloud, precisamos 

compreender como essa maneira de representar o mundo compõe sua 

universalidade em seu texto visual. Para isso, o autor parte de uma abordagem 

acerca do conceito de ícone7, que, para McCloud, é definido como qualquer imagem 

que represente uma pessoa, local, coisa ou ideia e categoriza dentro dessa 

definição as figuras, que são imagens criadas para se assemelharem ao seu tema e 

evidencia as formas de variação do conteúdo icônico, essa percepção nos permite 

falar de um grau de iconicidade – figuras mais ou menos icônicas (MCCLOUD, 1995, 

p. 27). Ou seja, McCloud compreende o ícone como qualquer representação 

imagética que se aproxima da coisa representada por meio de uma relação de 

semelhança, a essa relação o autor deu o nome de grau de iconicidade, isto é, 

quanto maior o grau de iconicidade, maior a representação se assemelhará à coisa 

representada.  Partindo disso, entendemos que o nível de abstração pode variar nas 

figuras, ou seja, as figuras mais icônicas se assemelham muito mais à realidade do 

que as menos icônicas. Essa variação é determinada pelo grau de abstração, pela 

forma como a imagem será codificada. Assim, o cartum é definido por McCloud 

(ibid., p. 29) como ícones com alto grau de abstração que ainda se assemelham a 

seus equivalentes reais. Para ilustrar essa perspectiva, McCloud expõe o seguinte: 

 
 
 
 

                                                 
7
 Essa definição, nesse caso, tem sua particularidade e é muito mais ampla do que a concepção que 

trabalharemos mais adiante, ligada ao entendimento de Charles S. Peirce (2015), que estabelece o 
ícone como o signo da primeiridade na relação que o representâmen estabelece com o objeto 
representado. 



 

42 
 

Imagem 8 – Processo de abstração de um rosto humano 

 
 

Fonte: Desvendando os quadrinhos, de Scott McCloud, p. 29. 
 

Na figura, temos um processo de gradação em relação à abstração. Da 

esquerda para direita o rosto humano se torna mais abstrato e, portanto, menos 

icônico, porém, ainda é capaz de representar seu equivalente real. McCloud 

compreende que a abstração é o resultado buscado pelo cartum. Desse modo, o 

rosto da ponta direita é muito mais cartunesco do que o da ponta esquerda. De 

acordo com o autor, o cartum, enquanto estilo de representação visual, deve ser 

examinado como “uma forma de amplificação por meio da simplificação” 

(MCCLOUD, 1995, p. 30). Desse modo, abstrair uma imagem através do cartum, 

não apenas elimina os detalhes, mas volta a atenção de quem interpreta para 

detalhes específicos que foram mantidos propositalmente por quem cria a imagem. 

Assim, compreendemos como o cartum, nesse caso, se torna uma forma de 

universalização. Da mesma forma como o nome do irmão do Jorel é eliminado, a 

própria concepção visual das personagens no desenho também mantém apenas o 

que é interessante para a produção da série. Em relação a isso, McCloud (ibid., p. 

31) afirma que quanto mais cartunizado é um rosto, mais pessoas ele pode 

descrever. A exemplo disso, observemos a construção visual do personagem Jorel a 

partir da foto do irmão de Juliano: 

 
Imagem 9 – Jor-El, irmão de Juliano, e Jorel no desenho animado. 

 
Fonte: site da Superinteressante

8
. 

 

                                                 
8
 Disponível em: < https://super.abril.com.br/cultura/batemos-um-papo-com-juliano-enrico-criador-do-

irmao-do-jorel/>. Acesso em: 10 dez. 2018. 
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Como já foi mencionado anteriormente, Juliano Enrico se inspirou na própria 

família para criar as personagens do desenho e, para isso, o criador de Irmão do 

Jorel usou como referência algumas fotos de família. É importante ressaltar, porém, 

que a intencionalidade do criador do desenho não é fazer uma obra biográfica, uma 

vez que sua opção para a representação das personagens foi o cartum, buscando, 

assim, uma universalização, não uma particularização, recurso ligado às biografias. 

Na Imagem 9, observamos um exemplo disso. No lado esquerdo, temos a fotografia 

de Jor-El, irmão de Juliano, e, no lado direito, temos a forma como Juliano 

representou seu irmão na série animada. O processo de abstração é claro e, 

consequentemente, o desenho universaliza mais o personagem ao excluir os traços 

realistas que estão presentes na foto. Compreendendo o texto fotográfico como um 

analogon perfeito da realidade (BARTHES, 1990, p. 12), podemos colocar em 

oposição a representação realista do mundo exposto na fotografia de Jor-El com o 

cartum criado por Juliano Enrico a fim de representar um personagem popular, com 

capacidade de ofuscar até mesmo o nome do irmão mais novo.  

Ainda em relação à representação do personagem a partir da fotografia do 

irmão de Juliano, encontramos um aspecto evidenciado por Charaudeau (2013, p. 

385) como o problema da representação entre o referente-mundo e o mundo 

representado. Isso remete diretamente à questão da mimese, como processo que se 

gradua entre a semelhança e a dessemelhança. Essa questão será desenvolvida 

adiante juntamente com o entendimento acerca da opacidade e da transparência na 

imagem. Porém, por enquanto, já podemos compreender, a partir das exposições 

feitas até então, como Juliano Enrico fez uso de um referente-mundo, no qual as 

fotografias antigas de sua família compõem juntamente com memórias da época, a 

fim de constituir um mundo representado que intenciona a universalidade em sua 

construção imagética. 

 

 

3.2  Nível Discursivo: o tempo no modo narrativo 

 

O nível em questão se refere às estratégias discursivas adotadas pelos 

sujeitos do ato. Esse nível é o discursivo e está ligado à competência discursiva. 
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Quando tratamos de competência discursiva, precisamos compreender que, 

segundo Charaudeau (2010), é exigido nesse nível de cada sujeito comunicante e 

interpretante a capacidade de manipular (EU) e reconhecer (TU) as estratégias 

utilizadas durante a execução do ato. Essas estratégias podem ser de ordem 

enunciativa, enunciva e semântica. 

De acordo com Charaudeau, as estratégias de ordem enunciativa 

 
referem-se às atitudes enunciativas que o sujeito falante constrói de acordo 
com os elementos de identificação e interrelação da situação de 
comunicação (...), bem como dependendo da imagem de si mesmo que 
quer transmitir e da que quer atribuir ao outro. (2001, s/p, tradução nossa)   
 

Portanto, compreendemos que as estratégias, nesse caso, se referem aos 

protagonistas9 do ato de linguagem, aos sujeitos que constituem o circuito interno da 

atividade linguageira. Charaudeau (2016, p. 81) diz, ainda, que o Enunciativo é uma 

categoria de discurso que aponta para a maneira pela qual o sujeito falante age na 

encenação do ato de comunicação. Em relação a essas maneiras que o sujeito 

dispõe para se colocar em seu discurso, Charaudeau distingue três funções do 

Modo Enunciativo: alocutivo, elocutivo e delocutivo. Sobre o alocutivo, Charaudeau 

(2016, p. 82) diz que se caracteriza quando o sujeito falante enuncia sua posição em 

relação ao interlocutor no momento em que, com o seu dizer, o implica e lhe impõe 

um comportamento; sobre o delocutivo, Charaudeau (ibid., 83) afirma que é quando 

o sujeito falante enuncia seu ponto de vista sobre o mundo, sem que o interlocutor 

esteja implicado nessa tomada de posição; e, por fim, Charaudeau (ibid.) afirma que 

o delocutivo se refere a quando o sujeito falante se apaga de seu ato de enunciação 

e não implica o interlocutor. 

No caso das estratégias de ordem enunciva, Charaudeau (2001, s/p) diz que 

também podem ser referidas como os modos de organização do discurso, isso se 

trata do conjunto de procedimentos que compreende o descritivo; o argumentativo; e 

o narrativo, que constituem condições de construção do discurso que o sujeito 

dispõe a fim de organizar sua intenção discursiva. Dessa forma, os modos de 

organização do discurso se definem como “os procedimentos que consistem em 

utilizar determinadas categorias de língua para ordená-las em função das finalidades 

                                                 
9
 É necessário que diferenciemos protagonistas de parceiros do ato de linguagem. Charaudeau 

(2003, p. 30) afirma que sobre os parceiros de linguagem lhes é proposta uma relação contratual, 
desse modo, compreendemos que parceiros são os seres de fazer, do circuito externo, o EUc e o TUi; 
adiante, Charaudeau (ibid., p. 32) afirma que os protagonistas são os seres de fala, da encenação do 
dizer, são o EUe e o TUd. 
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discursivas do ato de comunicação” (CHARAUDEAU, 2016, p. 74). Os modos, de 

acordo com Charaudeau (ibid., p. 75), apresentam como sua função de base o 

seguinte: a) descritivo identifica e qualifica seres de maneira objetiva ou subjetiva; b) 

argumentativo expõe e prova casualidades numa intencionalidade racionalizante a 

fim de influenciar o interlocutor; e, por fim, c) narrativo constrói a sucessão das 

ações de uma história no tempo com a finalidade de fazer um relato. 

Compreendendo essa forma, concebida por Charaudeau, de organizar o 

discurso, podemos identificar nosso corpus dentro do modo narrativo. Portanto, será 

dada uma atenção especial a esse modo de organização do discurso. 

Charaudeau (2016, p. 153), em relação ao modo de organização narrativo, 

enxerga a necessidade diferenciar o ato de contar do ato de descrever uma 

sequência de fatos ou acontecimentos. De acordo com o teórico, para que haja 

narrativa, é necessário um “contador” investido de uma intencionalidade, de um 

querer transmitir alguma coisa a alguém, isso, reunindo tudo aquilo que dará um 

sentido particular à narrativa. Desse modo é preciso que haja um contexto que 

transforme a sequência de acontecimentos em uma narrativa. 

O que nos interessa nesta pesquisa é a questão referente à lógica narrativa, a 

qual Charaudeau (2016, p. 160) dividiu em componentes de três tipos: a) os 

actantes, que desempenham papéis relacionados à ação da qual dependem; b) os 

processos, que unem os actantes entre si, dando uma orientação funcional à sua 

ação; e, por fim, c) as sequências, que integram processos e actantes numa 

finalidade narrativa segundo certos princípios de organização. 

Neste trabalho o foco será voltado para a questão referente aos 

procedimentos ligados à cronologia, ao ritmo e à localização espaço-temporal. 

Os procedimentos ligados à cronologia, de acordo com Charaudeau (2016, p. 

179), obedecem ao princípio de encadeamento, ou seja, consistem em agir sobre a 

ordem e as relações de causalidade das sequências entre si. O encadeamento de 

sequências pode ser apresentado de maneira contínua (em modo progressivo ou 

invertido), mas também pode ser apresentado de maneira descontínua (podendo ser 

interrompida por uma descrição no caso da expectativa ou pelo desenvolvimento de 

uma outra série de sequências no caso da alternância). 

No caso dos procedimentos ligados ao ritmo, Charaudeau (2016, p. 181) 

evidencia a forma como a sucessão das sequências e ações se desenrolam de 
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forma rápida, lenta, condensada, alongada. O autor agrupa essas variações em 

torno de dois procedimentos: condensação quando a sucessão de acontecimentos é 

breve, são relatados de forma condensada, enxuta; e expansão, que se produz por 

meio de uma interrupção narrativa quando um desenvolvimento sequencial se 

detém, imobilizando (provisoriamente) o ritmo narrativo. 

Por fim, os procedimentos ligados à localização espaço-temporal, que 

dependem do princípio da localização, os quais, segundo Charaudeau (2016, p. 

182), são concernentes à: a) situação no tempo, levando em consideração a 

oposição “ações situadas no passado/ações situadas no presente”, que produz 

efeitos de ficção histórica quando a ação é situada no passado, e efeito de ficção 

autobiográfica ou de atualidade (verdadeira ou falsa) quando é situada no presente; 

e b) localização no espaço, que consiste em um procedimento que constrói 

oposições entre “ações localizadas num espaço fechado / ações localizadas num 

espaço aberto” e entre “ações que manifestam um deslocamento no espaço / ações 

que manifestam uma fixação no espaço” e que produzem efeito de cena,  de clima, 

de atmosfera. 

Diante do exposto até então, precisamos nos dar conta de que as 

estruturações temporal e espacial são muito mais complexas dentro da organização 

narrativa. Desse modo, podemos recorrer a outros aportes teóricos que possibilitam 

o aprofundamento no tempo e no espaço como componentes de um enunciado, 

principalmente quando esse enunciado se manifesta como texto imagético. 

Santaella e Nöth (2017, p. 77) dividem o tempo na imagem em três 

categorizações: o tempo intrínseco, o tempo extrínseco e o tempo intersticial. As três 

categorias apresentam subdivisões, as quais serão citadas aqui, porém, o 

aprofundamento conceitual só será realizado nas subdivisões pertinentes a esta 

pesquisa e de acordo com a perspectiva adotada. É importante destacar, também, 

que cada categorização proposta aqui estará dentro de um nível de construção de 

sentido. Temos, portanto, no nível discursivo o tempo intrínseco à imagem; na 

ordem semântica desse mesmo nível, teremos o tempo extrínseco à imagem; e, por 

fim, no nível situacional, teremos o tempo intersticial. Neste momento, vamos 

abordar o tempo intrínseco, correspondente ao nível que estamos trabalhando, o 

nível discursivo. 
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3.2.1 O tempo no nível discursivo: o tempo intrínseco à imagem 

 

O tempo intrínseco à imagem se refere à imagem constituída de tempo, 

constituição esta que depende de alguns fatores específicos: do dispositivo, meio 

pelo qual a imagem é produzida, transmitida e apresentada ao destinatário; da 

fatura, também entendida como tempo de enunciação, é o tempo do fazer, da fatura 

da imagem; e, por fim, o tempo ligado ao estilo, que, por meio das convenções de 

composição e de representação, possibilita compreender a estruturação formal da 

imagem de acordo com seu esquema marcado temporalmente. Neste trabalho, por 

se tratar de uma pesquisa dentro de uma perspectiva de Análise do Discurso, 

trataremos da fatura. 

De acordo com Santaella e Nöth (2017, p. 81), a fatura consiste na produção 

enunciativa da imagem e, dentro dessa produção, a forma como o tempo pode ser 

compreendido de modo intrínseco à imagem por meio de mecanismos de marcação 

de posições do sujeito perante ou dentro do discurso que enuncia, seus pontos de 

vista, suas interferências pessoais ou sua impessoalidade em relação àquilo que é 

enunciado. Em relação a esses mecanismos, podemos encontrar na Semiótica 

Estrutural, de base greimasiana, um consistente suporte teórico para compreender e 

aplicar ao corpus desta pesquisa. 

A Semiótica de Greimas compreende o texto como uma unidade de sentido 

composta por três níveis, os quais se organizam do mais profundo para o mais 

superficial da seguinte maneira: fundamental, narrativo e discursivo. Cada nível 

possui um processo de composição sintático e um semântico. Para este trabalho 

nos interessa o processo de composição sintática do nível discursivo, uma vez que, 

por meio dele, podemos compreender a forma como funcionam os mecanismos de 

instauração da categoria de tempo, que será abordado adiante. 

A instauração de categorias na composição sintática do nível discursivo se 

desenvolve a partir do aparelho formal da enunciação, o qual se estabelece tomando 

como referência a perspectiva de Benveniste (apud. FIORIN, 2016a, p. 26), que 

define o seguinte: “a enunciação é essa colocação em funcionamento da língua por 

um ato individual de utilização”. Desse modo, compreende-se por enunciação o 

processo do qual resulta o enunciado, ou seja, a enunciação é o dizer e o enunciado 

é o dito. Dentro dessa concepção, entende-se que há um eu que enuncia em 
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oposição a um tu, esse processo de enunciação se desenvolve situado em um 

espaço e em um tempo. De acordo com Fiorin (2016a, p. 36), “o espaço e o tempo 

estão na dependência do eu, que neles se enuncia. O aqui é o espaço do eu e o 

presente é o tempo em que coincidem o momento do evento descrito e o ato de 

enunciação que o descreve.”. Desse modo, compreendemos, portanto, que o 

aparelho formal da enunciação se desenvolve por meio de uma articulação que 

contempla o desdobramento a partir de três categorias: pessoa, tempo e espaço. 

O processo da enunciação consiste na instauração dessas três categorias no 

discurso, de modo que essa instauração ocorra por meio de dois mecanismos: a 

debreagem e a embreagem. A debreagem, de acordo com Greimas e Courtés (apud 

FIORIN, 2016a, p. 37), é entendida como a operação na qual a instância de 

enunciação disjunge de si e projeta para fora de si, no momento da discursivização, 

certos termos ligados a sua estrutura de base com vistas à constituição dos 

elementos fundadores do enunciado, isto é, pessoa, espaço e tempo. 

Desse modo, a debreagem constitui um mecanismo no qual o enunciador 

projeta o actante em um espaço e em um tempo no enunciado. Em relação a essa 

projeção, podemos identificar dois tipos de debreagem: a enunciativa e a enunciva. 

No caso da enunciativa, o enunciador instala no enunciado os actantes da 

enunciação (eu/tu), o espaço da enunciação (aqui) e o tempo da enunciação (agora) 

(FIORIN, 2016a, p. 38). Por outro lado, “a debreagem enunciva é aquela em que se 

instauram no enunciado os actantes do enunciado (ele), o espaço do enunciado 

(algures) e o tempo do enunciado (então).” (ibid.). Assim, considerando as três 

categorais (pessoa, tempo e espaço), podemos pensar em três tipos de debreagem 

de acordo com a categoria projetada pelo enunciador: actancial quando é projetado 

um actante no enunciado; temporal quando é projetado um tempo no discurso; e, 

por fim, a espacial quando se projeta um espaço. 

Do mesmo modo, temos a embreagem como um mecanismo que opera de 

acordo com as três categorias: a embreagem actancial, a embreagem temporal e a 

embreagem espacial. Esse mecanismo se define da seguinte maneira:  

 
O efeito de retorno à enunciação produzido pela suspensão da oposição 
entre certos termos da categoria da pessoa e/ou do espaço e/ou do tempo, 
bem como pela denegação da instância do enunciado. Toda embreagem, 
pressupõe, portanto, uma operação de debreagem que lhe é logicamente 
anterior. (GREIMAS & COURTÉS, 1989, p. 140).   
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De acordo com Fiorin (2016a, p. 41-42), a embreagem actancial diz respeito à 

neutralização na categoria de pessoa, a embreagem espacial concerne a 

neutralizações na categoria de espaço e a embreagem temporal diz respeito a 

neutralizações na categoria de tempo. 

Em relação à categoria de pessoa, é importante ressaltarmos algumas 

percepções pertinentes. É necessário compreendermos como funciona a hierarquia 

enunciativa e quais são seus níveis dentro da perspectiva da Semiótica 

estruturalista. Segundo Fiorin (ibid., p. 55), “o autor implícito é produto (da leitura) do 

texto. Ele provém da leitura da obra toda e não das intervenções explícitas do 

narrador”, ou seja, o autor de papel, que pertence ao texto e não ao mundo real, 

constitui o primeiro nível da hierarquia, no qual teremos como actantes o enunciador 

(destinador implícito da enunciação) e o enunciatário (destinatário10 implícito da 

enunciação) (FIORIN, 2016a, p. 56). Em seguida, “o segundo nível da hierarquia 

enunciativa é o do destinador e do destinatário instalados no enunciado. [...] Trata-

se, nesse caso, dos actantes da enunciação enunciada. São chamados de narrador 

e narratário” (ibid., p. 57). Quem instaura o actante na condição de narrador é o 

enunciador, esse é o processo que se dá por meio do que denominamos como 

debreagem de primeiro grau. Por fim, “o terceiro nível da hierarquia enunciativa 

instala-se, quando o narrador dá voz a um actante do enunciado, operando uma 

debreagem de segundo grau” (ibid., p. 59). Esse processo de debreagem se dá 

quando há a instauração de um diálogo no enunciado e os actantes deste nível são 

chamados de interlocutor e interlocutário. A categoria que nos interessa neste 

momento é a de tempo, portanto, ela será o foco da abordagem por enquanto. 

 

 

3.2.2 O tempo na ordem semântica do nível discursivo: o tempo extrínseco à 

imagem 

 

Dentro do nível discursivo, podemos encontrar o âmbito das estratégias de 

ordem semântica, o qual Charaudeau (2001, s/p) afirma que se refere ao que a 

linguística cognitiva conhece como ambiente cognitivo compartilhado, ou seja, 

                                                 
10

 O termo “destinatário” não está empregado neste capítulo no mesmo sentido com o qual se 
emprega dentro da perspectiva semiolinguística. Este capítulo aborda conceitos da Semiótica de 
base estruturalista, portanto, os termos empregados estão de acordo com essa perspectiva teórica. 
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compreendemos que para que a troca linguageira se efetive, os protagonistas 

precisam apelar para saberes supostamente compartilhados entre eles. Esses 

saberes se dividem em saberes de conhecimento e saberes de crença. Para 

Charaudeau (2017, p. 580), é a partir desses tipos de saberes, e sempre por meio 

da produção discursiva, que se organizam os sistemas de pensamento conforme os 

princípios de coerência que criam teorias, doutrinas ou opiniões.  

No caso dos saberes de conhecimento, Charaudeau diz o seguinte: 

 
vêm de percepções e definições mais ou menos objetivas ao redor do 
mundo. Percepções tomadas a partir de experiências compartilhadas: o 
nascer e o pôr do sol; conhecimento científico: sabe-se que a terra gira em 
torno do sol. (CHARAUDEAU, 2001, s/p, tradução nossa, grifo nosso)   
 

Portanto, compreendemos que os saberes de conhecimento podem ser 

encarados como uma verdade que repousa na existência dos fatos do mundo e 

existe fora da subjetividade do sujeito, ou que ao menos foi instalada no exterior do 

homem (CHARAUDEAU, 2017, p. 581).  

Em contrapartida aos saberes que são resultados de experiências 

compartilhadas e conhecimento científico, temos os saberes de crença, que se 

referem ao conjunto de valores vigentes dentro de um grupo social. Charaudeau 

(2017, p. 582) o define afirmando que os saberes de crença não se relacionam com 

o conhecimento do mundo no sentido que temos que atribuir a ele, mas com as 

avaliações, apreciações, julgamentos a respeito dos fenômenos, dos eventos e dos 

seres do mundo, seu pensamento e seu comportamento. Ou seja, diferente dos 

saberes de conhecimento, que existem fora da subjetividade do sujeito, os saberes 

de crença se sustentam a partir do julgamento que o sujeito faz acerca do mundo e 

seus eventos, levando em conta todos os seus valores na construção de um ponto 

de vista. 

Quando projetamos essa percepção para o estudo dos enunciados 

imagéticos, podemos estabelecer uma relação com a categorização proposta por 

Santaella e Nöth (2017) quando os autores se referem à temporalidade extrínseca à 

imagem. Dentro dessa concepção, compreendemos que o tempo extrínseco 

consiste na temporalidade que está fora da imagem, mas que, de um modo ou de 

outro, age sobre ela. Esse tempo pode ser compreendido a partir de fatores de três 

ordens: do desgaste, envelhecimento, ação do tempo sobre o dispositivo; do tempo 

referencial, que marca temporalmente algumas figurativizações expressas na 
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imagem, as quais representam objetos e situações que, por serem existentes no 

universo do destinatário, são marcadas por uma historicidade que lhes é própria; e, 

por fim, da atemporalidade, que está presente em imagens abstratas. 

Para desenvolvermos a ordem semântica que se manifesta dentro desse 

panorama, é necessário que nos aprofundemos no tempo referencial, uma vez que 

será a por meio dele que a compreensão da realidade organizada em simulacro será 

possibilitada, pois o interpretante poderá utilizar seus saberes para compreender o 

que está sendo representado ali. 

De acordo com a concepção de Santaella e Nöth (2017, p. 84), o tempo 

extrínseco à imagem consiste no tempo que está fora da imagem e que, de um 

modo ou de outro, age sobre ela. Dentro desse cenário, encontra-se a modalidade 

do tempo referencial, que se caracteriza por levar em conta a relação da imagem 

com o referente, ou seja, com os objetos que a imagem representa. 

Dentro dessa perspectiva, Santaella e Nöth (ibid.) destacam três tipos 

fundamentais de imagem: as não-representativas, que são comumente chamadas 

de abstratas e reduzem sua declaração visual a elementos puros; as formas 

figurativas, que transpõem para o plano bidimensional ou criam no espaço 

tridimensional réplicas de objetos preexistentes; e, por fim, as simbólicas, que, 

mesmo sendo figurativas, representam algo de caráter abstrato e geral. 

Tendo estabelecido esse panorama acerca das imagens e sua relação com o 

referente, a questão do tempo se insere por meio de uma dualidade que situa de um 

lado as imagens figurativas, como sendo fortemente marcadas pelo tempo do seu 

referente, e as abstratas e simbólicas, como sendo gradativas de um estágio 

fracamente marcadas pelo tempo do referente até o extremo da temporalidade. 

 

 

3.3 Nível Discursivo: o espaço no modo descritivo 

 

Apesar da atenção necessária dada ao modo narrativo no capítulo anterior, 

surge, também, a precisão de abordar o modo de organização descritivo, uma vez 

que, segundo Charaudeau (2016, p. 107), esses modos de organização do discurso 

estão intimamente ligados, porém, isso não impede que cada um tenha sua 

particularidade. O que ocorre é, segundo o autor, a constatação de uma confusão 
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gerada entre o que é de ordem narrativa e o que é de ordem descritiva, uma vez que 

se pode entender a narração como uma descrição de ações (já realizadas ou a 

realizar). 

Porém, Charaudeau (ibid., p. 108) evidencia que essa problemática nos leva a 

uma segunda questão, ocasionada pelo fato de que se pode confundir a finalidade 

de um texto com o seu modo de organização, que são coisas diferentes. Um texto 

pode ser estruturado de acordo com o modo de organização descritivo, mas com 

uma finalidade de incitar a fazer ou até mesmo de informar, como é o caso dos 

anúncios de ofertas de emprego, por exemplo. 

Partindo dessa perspectiva, Charaudeau (ibid., p. 109), então, chega a uma 

terceira problemática, que diz respeito à relação Língua/Texto, na qual ele questiona 

se existe uma relação de continuidade entre as categorias de língua e as 

características discursivas de um texto, ou se a simples acumulação de marcas de 

uma determinada categoria em um texto permite determinar seu modo de 

organização. Porém, é conclusivo por parte do teórico que isso tudo não deve ir 

além de uma noção de afinidade, ou seja, apenas o acúmulo de uma determinada 

categoria não pode ser considerado suficiente para lhe atribuir uma ordem 

discursiva. 

O modo de organização descritivo, então, deve ser entendido, de acordo com 

Charaudeau (ibid., p. 111), como um processo que vai resultar uma descrição. 

Assim, o modo de organização descritivo vai se originar a partir da ação de 

descrever, que se difere da ação de contar (referente ao modo narrativo). Essa 

distinção ocorre devido ao fato de que o ato de “contar consiste em expor o que é 

da ordem da experiência e do desenvolvimento das ações no tempo (...) descrever 

consiste em ver o mundo com um „olhar parado‟ que faz existir os seres” 

(CHARAUDEAU, 2016, p. 111). Portanto, é notável que o modo descritivo se difere 

do modo narrativo por conta da ausência de um desenvolvimento temporal. 

Partindo disso, vamos nos atentar a alguns componentes da construção 

descritiva e nos aprofundar em um deles a fim de agregar teorias adjacentes que 

nos ajudem a compreender como o movimento é realizado dentro dessa 

perspectiva. 

O modo descritivo, de acordo com Charaudeau (ibid., p. 112), conta com três 

tipos de componentes: nomear, localizar-situar e qualificar. Em relação ao nomear e 
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qualificar, vamos citar apenas a título de conhecimento, porém, será sobre o 

localizar-situar que buscamos um aprofundamento, uma vez que é necessário um 

espaço para que o movimento inscrito na temporalidade do modo narrativo, 

desenvolvida no capítulo anterior, se realize. 

Nomear, basicamente consiste em dar nome a um ser por meio de uma dupla 

operação, destacadas por Charaudeau (ibid.): perceber uma diferença na 

continuidade do universo e simultaneamente relacionar essa diferença a uma 

semelhança, o que constitui o princípio da classificação. 

Qualificar está, segundo Charaudeau (ibid., p. 115), relacionado ao 

componente nomear, uma vez que reduz a infinidade do mundo, construindo classes 

e subclasses de seres. 

No caso de localizar-situar, Charaudeau afirma o seguinte: 

 
É determinar o lugar que um ser ocupa no espaço e no tempo e, por um 
efeito de retorno, atribuir características a este ser na medida em que ele 
depende, para a sua existência, para a sua função, ou seja, para sua razão 
de ser, de sua posição espaço-temporal. (2016, p. 113)   
 

Compreendemos, portanto, que o componente localizar-situar do modo 

descritivo consiste em estabelecer a existência de um ser dentro de um espaço. A 

questão referente ao espaço se faz importante nesta pesquisa, uma vez que 

compreendemos o movimento como uma transformação na realidade espaço-

temporal. Como a particularidade do modo narrativo é o desenvolvimento temporal, 

a temporalidade foi desenvolvida dentro desse modo, enquanto a espacialidade será 

trabalhada no modo descritivo. 

 

 

3.3.1 O movimento dentro do espaço: uma proposta de abordagem 

 

Se levarmos em consideração a quantidade de estudos já desenvolvidos, a 

espacialidade se torna um pouco mais complexa do que a temporalidade. Fiorin 

(2016a, p. 229) evidencia que das três categorias da enunciação, a menos estudada 

tem sido o espaço. Desse modo, a sistematização, aos moldes da que foi feita em 

relação ao tempo, no capítulo 4, se torna um desafio. Porém, há outras maneiras de 

se trabalhar o espaço no enunciado. 
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Fiorin (2016a, p. 233) aborda o conceito de espaço tópico, o qual pode se 

referir a uma posição fixa em relação a um ponto de referência ou a um movimento 

em relação a uma referência. Dentro dessa categorização espacial, encontramos a 

base suficiente para trabalhar o espaço na imagem de modo satisfatório. Sobre o 

espaço tópico, Fiorin diz que 

 
os corpos são dispostos em relação a um ponto de referência, segundo um 
determinado ponto de vista, isto é, uma dada categoria espacial. Isso 
permite estabelecer a posição do corpo ou a direcionalidade de seu 
movimento com base numa das dimensões do espaço. Temos, então, uma 
espacialidade tópica estática e uma cinética. Essa espacialidade diz-nos 
onde estamos e onde estão os corpos na vastidão do universo. (FIORIN, 
2016a, p. 234). 
 

Portanto, partindo dessa concepção de espaço tópico, nos é possibilitado o 

trabalho do ponto de vista discursivo acerca do movimento de corpos no espaço, 

desde a sua fixidez estática até a sua direcionalidade cinética. 

Fiorin (ibid., p. 235), evidencia, ainda, que as características fundamentais na 

análise do espaço tópico são direcionalidade e englobamento. A direcionalidade, 

segundo o autor, é determinada por um modelo antropológico que reproduz o corpo 

humano; é delimitada principalmente pelo olhar. Essa categoria se articula em 

verticalidade  vs horizontalidade.  

No caso do englobamento, segundo Fiorin (ibid., p. 235), trata-se da 

colocação numa posição de um espaço considerado em sua bi ou 

tridimensionalidade. Esse aspecto se articula em englobante vs englobado. Essa 

construção pode ser resumida no seguinte esquema: 

 

Esquema 5 – Estruturação das categorias no espaço tópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado a partir das exposições acerca do espaço tópico (Fiorin, 2016a, p. 235). 

 

Dentro desse esquema exposto e da construção do espaço tópico, tanto a 

direcionalidade quanto o englobamento podem ser dinamizados por duas operações 

de movimento: a expansão e a condensação. Essas operações, que podem ser 

 
Espaço     →     Categorias  →   Direcionalidade  VS.  Englobamento 
Tópico                                                  ↓                                  ↓ 
                                                     Verticalidade            Englobante   
 

                                                                    Vs.                               Vs. 
 

                                                   Horizontalidade           Englobado   
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simples ou complexas, permitem descrever a mudança de posição dos corpos no 

espaço. 

Dentro da direcionalidade, a expansão produzirá o afastamento enquanto a 

condensação produzirá a aproximação, esse processo é o que configura a distância. 

No englobamento, a expansão produzirá a extensão enquanto a condensação 

produzirá a concentração, esse processo configura a ocupação. Obtemos, portanto, 

a seguinte estruturação das operações simples de movimento no espaço tópico: 

 

Esquema 6 – Operações simples de movimento no espaço tópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado a partir das operações simples de movimento (Fiorin, 2016a, p. 235). 

 

Desse modo, é possível observar uma aplicação de movimento no 

deslocamento direcional de Lara. Nessa cena, podemos constatar a realização da 

operação de expansão em relação ao Irmão do Jorel, uma vez que ela é afastada do 

amigo. Notamos, portanto, que a aplicação das operações de expansão e 

condensação à direcionalidade origina a distância, constituída pelo afastamento e 

pela aproximação. 

Porém, esses movimentos mostrados aqui foram movimentos de operações 

simples, como já havia sido citado. Além desses movimentos, Fiorin (2016a, p. 235) 

registra os movimentos complexos, que são aqueles em que o tipo de movimento é 

feito com base em uma categoria espacial e a análise do espaço em que ele ocorre, 

com base em outra. Dessa maneira, podemos obter o seguinte: a) um movimento 

direcional aplicado a uma relação de englobamento, ocasionando, assim, uma 

transposição do espaço que acarretará em uma saída, caso o movimento seja de 
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expansão, e uma entrada, caso o movimento seja de condensação; b) um 

movimento de englobamento aplicado a uma relação direcional determinará uma 

difusão no espaço, que originará uma dispersão, caso o movimento seja de 

expansão, e uma reunião, caso o movimento seja de condensação. Obtemos, 

portanto, a seguinte estruturação das operações complexas de movimento no 

espaço tópico: 

 

Esquema 7 – Operações complexas de movimento no espaço tópico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Elaborado a partir das operações complexas de movimento (Fiorin, 2016a, p. 235). 

 

 

3.4  Nível Situacional: restrições e estratégias 

 

Diferentemente dos níveis semiolinguístico e discursivo, o nível situacional se 

efetiva no circuito externo do ato de linguagem. A competência correspondente ao 

nível situacional 

 
exige que todo sujeito que se comunica esteja apto a construir seu discurso 
com base na identidade dos protagonistas da troca, no propósito da troca, 
em sua finalidade e em suas circunstâncias materiais. (CHARAUDEAU, 
2001, s/p, tradução nossa)   
 

Desse modo, compreendemos que no nível situacional se constroem sentidos 

referentes ao espaço externo do ato de linguagem, aos seres do fazer. Nesse nível, 

identificamos as circunstâncias materiais que exercem influência sobre os sujeitos 

participantes da troca, principalmente ao que se refere à questão do contrato de 

comunicação. Charaudeau (2004) afirma que, nesse caso, as práticas sociais 
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instauradas em uma sociedade “podem ter, para os atores linguageiros, um papel 

empírico de ponto de referência, ponto de referência sem o qual [...] „a troca verbal 

seria impossível‟”. Aqui, Charaudeau fala, também, sobre os domínios de prática 

linguageira, são eles que determinam a identidade dos atores que se encontram ali e 

os papéis que devem representar, assim, os discursos que circulam ali são 

dependentes da posição de seus enunciadores. Logo, a conformidade do discurso 

em relação ao domínio social é julgada tomando como base o estatuto do ator social 

e o papel que ele representa. 

Dessa forma, no que diz respeito à materialidade do ato de fala, precisamos 

ter em mente a situação de comunicação que determinará o espaço da troca 

linguageira e suas condições de produção (CHARAUDEAU, 2010). Assim, constitui-

se o que podemos chamar de contrato de comunicação, que fornece instruções 

discursivas ao sujeito falante a fim de que ele as respeite para que seja 

compreendido por seu interlocutor. É no espaço do contrato de comunicação que o 

sentido referente ao nível situacional se constrói. 

Assim, precisamos compreender a forma como o desenho animado Irmão do 

Jorel usa suas estratégias dentro do que o contrato lhe restringe para exercer seus 

efeitos discursivos. O desenho, como já observamos, busca uma universalidade, 

seja por meio de uma estratégia referente à estrutura ou por recursos como o 

apagamento do nome do personagem protagonista. Essa universalidade possibilita 

que o interpretante estabeleça uma identificação com o personagem, porém, a 

instância enunciadora precisa ancorar alguns sentidos para fazer com que a troca 

seja mais eficiente possível. Dentro desse panorama, podemos enxergar o 

dialogismo como estratégia discursiva. 

 

 

3.4.1 O dialogismo na imagem: a intericonicidade como estratégia discursiva 

 

A fim de evidenciar o processo dialógico que ocorre na produção discursiva, 

Bakhtin (2011, p. 300) afirma que o falante não é um Adão bíblico. Compreendemos, 

portanto, que o falante é híbrido: tem seu posicionamento diante da sociedade, 

sendo formado por uma série de discursos que interagiram com ele no decorrer de 

sua vida. Assim, um texto produzido por esse falante necessariamente dialogará, em 
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algum momento, com textos os quais contribuíram para a construção discursiva 

desse enunciador. Compreendendo as imagens como texto, encontramos o 

processo dialógico compondo sua produção. Quando tratamos do processo 

dialógico no nível discursivo, dizemos que há o interdiscurso; quando se trata do 

texto, temos a intertextualidade; e quando tratamos de imagens, teremos a 

intericonicidade. 

Antes de entendermos a intericonicidade, vamos partir da definição de 

intertextualidade. É tomando como base o pensamento acerca do dialogismo de 

Bakhtin que a crítica literária Julia Kristeva introduziu, na década de 60, o conceito 

de intertextualidade, que “ocorre quando, em um texto, está inserido outro texto 

(intertexto) anteriormente produzido, que faz parte da memória social de uma 

coletividade ou da memória discursiva (...) dos interlocutores.” (apud KOCH; 

BENTES; CAVALCANTE, 2007, p. 17), 

O processo intertextual consiste na realização de todas as relações 

ideológicas, discursivas, sintáticas etc. na qual um texto se estrutura tomando como 

base um ou mais textos. Marcuschi define que o processo intertextual se trata de 

 
relações entre um dado texto e os outros textos relevantes encontrados em 
experiências anteriores, com ou sem mediação. Há hoje um consenso 
quanto ao fato de se admitir que todos os textos comungam com outros 
textos, ou seja, não existem textos que não mantenham algum aspecto 
intertextual, pois nenhum texto se acha isolado e solitário. (MARCUSCHI, 
2008, p. 129). 
 

Portanto, nenhum texto foge da intertextualidade, em algum momento o 

enunciado vai dialogar com experiências anteriores de leitura de mundo que o autor 

já fez. No caso das imagens, não poderia ser diferente, porém, há a particularidade 

de nos referimos a esse fenômeno pelo nome intericonicidade. Estabelecido por 

Courtine, entendemos o seguinte: 

 
A intericonicidade pressupõe estabelecer relações entre imagens: imagens 
exteriores ao sujeito (no sentido arqueológico, imagens existentes na 
sociedade) e imagens internas ao sujeito (que leva em conta todo um 
catálogo memorial de imagens do indivíduo, incluindo sonhos, imagens 
vistas, ressurgidas ou que povoam nosso imaginário.).  (COURTINE apud 
GUIMARÃES, 2013, p. 336) 
 

Desse modo, podemos dizer que a intericonicidade é a evocação de 

imagens já vistas. Como Courtine definiu, é estabelecida a relação de sentido entre 

as imagens. De acordo com Charaudeau (2013, p. 391), a intericonicidade pode ser 
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encarada como a evocação de imagens que se encontram na memória individual 

e/ou coletiva dos sujeitos. 

 

3.4.2 O tempo no nível situacional: o tempo intersticial e a percepção 

 

No que se refere ao tempo intersticial, temos a temporalidade realizada no 

circuito externo do ato de linguagem, esse efeito consiste em uma temporalidade 

caracterizada pela união do tempo intrínseco e do extrínseco, levando em 

consideração sua ação perceptiva sobre o receptor da imagem. É dentro dessa 

percepção que podemos estabelecer, por meio de análise, o efeito discursivo que o 

tempo intrínseco e o extrínseco vão causar no receptor da imagem. Desse modo, 

tratamos aqui do tempo de percepção da imagem em um circuito da materialidade 

linguageira. 

Do cruzamento entre o tempo intrínseco e o tempo extrínseco, obtemos o que 

denominamos como tempo instersticial. Essa temporalidade é ligada ao processo 

perceptivo do sujeito ao interpretar a imagem, processo esse que se inscreve em um 

tempo. Podemos compreender essa temporalidade de percepção a partir de dois 

conceitos definidos por Barthes: o studium e o punctum. Ambos consistem em 

maneiras de percepção, porém, um possui temporalidade longa enquanto o outro 

possui temporalidade breve. Essa temporalidade está diretamente ligada ao modo 

como a imagem será percebido. Porém, para compreender isso, é necessário que 

um panorama estrutural sobre essa concepção seja traçado. 

Concebidos por Barthes (2017) a partir de seu interesse pelo texto fotográfico, 

o studium e o punctum nos fornecem uma percepção acerca do processo de 

percepção da imagem. Desse modo, aqui desenvolveremos mais a instância de 

recepção do texto imagético a partir de dois efeitos: percepção como um processo 

inteligível e percepção como um processo sensível. 

O tratamento adequado que deve ser dado às formas de recepção das 

imagens em sua inteligibilidade e sensibilidade deve ser encarado como efeito. 

Charaudeau (2013, p. 390) nos descreve três tipos de efeitos possíveis: 

 
os efeitos visados que correspondem à intencionalidade do sujeito ao 
produzir um ato de comunicação, que ele seja verbal ou icônico; os efeitos 
produzidos que correspondem ao trabalho de interpretação do sujeito 
receptor, que ele compreenda uma fala ou veja uma imagem; os efeitos 
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possíveis que resultam do encontro entre os efeitos visados e os efeitos 
produzidos. 
 

Portanto, compreendemos que os efeitos podem partir de uma instância de 

produção do ato de linguagem (ligados à intencionalidade do sujeito), podem estar 

relacionados à instância de recepção (ligados à interpretação do interlocutor) e, por 

fim, os efeitos possíveis, que são resultantes dos efeitos visados e dos produzidos. 

Aqui trabalharemos os efeitos produzidos, logo, ligados ao processo de percepção. 

É possível estabelecermos uma relação entre a concepção apresentada 

acima e a de Barthes acerca do studium e do punctum. De acordo com o exposto 

em A câmara clara, Barthes (2017, p. 30) compreende o studium como um efeito 

perceptivo que é buscado, que é percebido, na recepção, com bastante familiaridade 

em função de seu saber e de sua cultura. É no studium que compreendemos o que 

pode se chamar de efeito geral, uma vez que Barthes o define sem uma capacidade 

de percepção particular. Para Barthes, o sujeito que interpreta participa de modo 

cultural das figuras, das caras, dos gestos, dos cenários, das ações. Charaudeau 

(2013, p. 392) descreve o studium da seguinte maneira: 

 
É o momento de decifração e de interpretação que se faz pela percepção e 
pela recuperação dos índices a partir dos quais, por um trabalho mental de 
inferências, o sujeito convoca outras imagens e, logo, constrói diversas 
significações. Evidentemente, este trabalho de inteligibilidade depende da 
memória do sujeito olhante, que projetará nas imagens suas próprias 
referências.   
 

Portanto, compreendemos o studium como um processo de analogia de 

percepção ligado à inteligibilidade do sujeito, uma vez que ele parte de um trabalho 

mental que envolve inferências, no qual o sujeito mobiliza memórias que são 

capazes de gerar o sentido na imagem. Esse processo envolve a cultura e o saber 

do sujeito que interpreta e deve ser encarado a partir de sua inteligibilidade. 

Por outro lado, temos o efeito que Barthes (2017, p. 31) localizou na ordem do 

to love, ou seja, a partir da sensibilidade do sujeito que recebe a imagem, esse é o 

punctum. Diferente do studium, o punctum não é buscado pelo sujeito, nas palavras 

do próprio autor, o punctum “parte da cena, como uma flecha” (2017, p. 30). Daí a 

decisão de Barthes (ibid.) ao nomear esse efeito, pois o punctum é também uma 

picada, pequeno buraco, pequena mancha, pequeno corte, além de ser algo que 

punge, que mortifica e fere. Na imagem, a forma sensível com a qual o sujeito vai 

receber o texto pode ser dependente de um traço parcial da composição visual, de 
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acordo com Barthes (ibid., p. 44), é com frequência que o punctum será um 

“detalhe”, ou seja, um objeto parcial, um elemento presente na imagem que 

desencadeia a sensibilidade de quem olha a imagem. Charaudeau (2013, p. 392) 

descreve o punctum da seguinte maneira: 

 
uma imagem da temporalidade breve, quando surge um evento inesperado 
que provoca uma ruptura com a continuidade ordenada da informação, que 
não mobiliza, no momento, nenhuma memória ou a associa a espasmos 
musculares. O fenômeno de instantaneidade da foto remete o representado 
(o capturado) à sua própria imanência e acrescenta ao efeito de sentimento 
um efeito de fixidez, provocando no sujeito olhante o que a psicanálise 
nomeia como uma sideração. 
 

Portanto, compreendemos que o punctum exerce sua função de se mostrar 

sensível a partir de um processo de ruptura da realidade na realidade ordenada 

conhecida pelo sujeito que recebe a imagem. Desse modo, o estabelecimento da 

oposição “studium x punctum” fica evidente uma vez que o studium é processado 

por meio de analogias, depende da interpretação de uma realidade lógica, ordenada 

e racional, enquanto, por outro lado, o punctum é aquela flecha mencionada por 

Barthes que é capaz de causar espanto, medo, emoção etc. por meio de uma 

quebra na continuidade ordenada da realidade representada. Isso explica, também, 

a questão da temporalidade mencionada por Charaudeau: um processo de ligações 

de ideias, de analogias a partir do conhecimento de mundo, é muito mais longo do 

que o choque provocado pela quebra da continuidade da informação. Assim, 

compreendemos a natureza da temporalidade longa do studium e da temporalidade 

breve do punctum. 
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4 APLICAÇÃO TEÓRICA NA ANÁLISE 

 

Esta análise consistirá na aplicação do aporte teórico desenvolvido até então. 

Para uma análise eficiente, a metodologia consistirá na combinação da descrição do 

corpus recortado, juntamente com a exposição da aplicabilidade teórica, a fim de 

compreender o movimento como recurso discursivo na imagem. 

A metodologia de análise se desenvolve por meio dos níveis de construção de 

sentido, concebidos dentro da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso. 

Desse modo, no nível situacional, será levada em consideração a identidade 

discursiva da emissora que veicula a animação Irmão do Jorel, a fim de 

compreendermos o perfil discursivo que a emissora busca construir para si dentro do 

circuito externo do ato de linguagem. Em seguida, serão identificados aspectos 

formais que contribuam para a construção de sentido do texto dentro no nível 

semiolinguístico, aspectos esses que compõem a visualidade, podendo ser formas, 

texturas, cores etc. Já o nível discursivo terá maior aprofundamento na abordagem 

analítica, uma vez que é dentro dele que se desenvolve a temporalidade, referente 

ao modo narrativo, e a espacialidade, referente ao modo descritivo. Para a análise 

da temporalidade na imagem, vamos identificar como o tempo se desenvolve 

internamente e externamente à imagem, além da temporalidade de percepção. 

Tratando-se da espacialidade, vamos analisar como se dá o desenvolvimento do 

espaço tópico, dentro de seus movimentos simples e complexos. 

O recorte do corpus desta pesquisa foi feito levando em conta o discurso 

presente na abordagem da animação sobre ditadura e resistência. Em face disso, 

alguns trechos foram recortados sob o seguinte critério: a possibilidade de se 

estabelecer uma relação entre o movimento da animação (no que diz respeito ao 

deslocamento inscrito em um tempo e um espaço) e o discurso acerca da ditadura e 

da resistência. Assim, os trechos selecionados foram os que possuem um 

movimento reativo a algum evento ligado à resistência em face de alguma força 

ditatorial. 
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4.1 Análise do episódio a partir do nível situacional 

 

Iniciemos, portanto, a análise pelo nível situacional, que se realiza no espaço 

externo do ato de linguagem. De acordo com Charaudeau (2004, s/p) as práticas 

sociais instauradas em uma sociedade podem ter, para os atores linguageiros, um 

papel empírico de ponto de referência, sem o qual a troca verbal seria impossível. 

Nesse sentido, identificamos aqui, no nível situacional, as circunstâncias materiais 

que exercem influência sobre os sujeitos participantes da troca. No caso do corpus 

desta pesquisa, observamos as circunstâncias que envolvem a emissora que veicula 

a animação. Observamos, portanto, o caráter subversivo e questionador do desenho 

relacionado à identidade discursiva da instância enunciativa, a Cartoon Network, 

conhecida por abordar temáticas relacionadas à política e diversidade sexual em 

suas animações. A Cartoon, recentemente exibiu um casamento lésbico na 

animação Steven Universe e um beijo lésbico no último episódio de A Hora de 

Aventura. As cenas estão expostas nas imagens a seguir: 

 

 

Imagem 10 – Casamento gay em Steven Universe 

  
Fonte: Gospel Prime

11
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11

 Disponível em: <https://www.gospelprime.com.br/primeiro-casamento-lesbico-e-transmitido-em-
canal-infantil/>. Acesso em: 29 nov. 2019 

https://www.gospelprime.com.br/primeiro-casamento-lesbico-e-transmitido-em-canal-infantil/
https://www.gospelprime.com.br/primeiro-casamento-lesbico-e-transmitido-em-canal-infantil/


 

64 
 

Imagem 11 – Beijo lésbico em A Hora de Aventura 

  
Fonte: Observatório G

12
 

 

 

Dito isso, compreendemos, portanto, que no âmbito situacional, a Cartoon 

Network é uma emissora de desenhos animados que aborda certas temáticas que 

subvertem valores conservadores. A partir desse entendimento, vamos buscar a 

forma como Irmão do Jorel vai abordar de forma subversiva a temática relacionada à 

opressão, ditadura e revolução. 

Além da abordagem marcante da Cartoon Network acerca de certas 

temáticas, a animação Irmão do Jorel se destaca por se tratar de um desenho 

animado brasileiro. Isso, no âmbito situacional, possibilita o desenvolvimento de 

certas cenas que ancoram seus sentidos na história do Brasil, como, por exemplo, a 

ditadura brasileira e o teatro de resistência, elementos presentes no recorte do 

corpus analisado nesta pesquisa. Desse modo, o efeito discursivo da animação se 

molda, de certa maneira, levando em consideração essa realidade na qual o Brasil já 

viveu uma ditadura militar, semelhante à dos palhaços.  

No contrato firmado entre os produtores da animação e o público brasileiro, 

portanto, é possível reconhecer, no episódio que será analisado, dados de uma 

História que também pertence ao sujeito interpretante, fazendo-o aderir com 

facilidade ao propósito e à intencionalidade que ali se inscrevem. Trata-se de um 

texto monológico, pois que não é possível intervenção do interlocutor, mas cujas 

lacunas interpretativas poderão ser preenchidas por aqueles que reconhecem as 

pistas históricas dadas. 

                                                 
12

 Disponível em: <https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2018/09/hora-da-aventura-exibe-beijo-
lesbico-entre-personagens>. Acesso em: 29 nov. 2019 

https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2018/09/hora-da-aventura-exibe-beijo-lesbico-entre-personagens
https://observatoriog.bol.uol.com.br/noticias/2018/09/hora-da-aventura-exibe-beijo-lesbico-entre-personagens
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4.2 O tempo e o espaço no nível discursivo 

 

Dentro da temporalidade no nível discursivo, levando em consideração o 

tempo intrínseco à imagem, recorremos aos recursos de debreagem temporal, que 

consiste em um mecanismo no qual o enunciador projeta o actante em um tempo no 

enunciado.  Ao iniciar seu desenvolvimento, o episódio é debreado temporalmente 

em um presente no qual Seu Edson, pai do Irmão do Jorel, narra para o filho seus 

desafios como um guerrilheiro que lutou contra as forças opressoras da ditadura dos 

palhaços. No momento em que ele conta que os palhaços estavam no poder e 

instauraram uma ditadura sobre o país, a imagem é cortada para o passado e 

mostra em flashback alguns momentos da luta de Seu Edson na época do regime 

opressor. Esse corte de imagem para o passado consiste em uma debreagem 

interna (ou de 2º grau), uma vez que já havia um tempo presente instaurado e, 

dentro desse tempo, se iniciou uma narrativa. Na imagem a seguir, vemos o 

presente no qual o desenvolvimento da história é debreado inicialmente: 

 

Imagem 12 – Seu Edson conta sobre sua luta na ditadura para o filho 

 
 Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 0m29s 

 

Essa imagem retrata o momento no qual Seu Edson conta do seu passado 

como ator de teatro que atuava em peças contra as forças opressoras dos palhaços. 

Dentro desse presente debreado, haverá mais uma debreagem temporal, que ocorre 

por meio de um flashback e mostra o passado que Seu Edson está narrando: 
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Imagem 13 – Os palhaços ditadores 

 
Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 0m29s 

 

A imagem acima ilustra o passado ao qual Seu Edson se refere em suas 

histórias. Desse modo, ocorreu uma debreagem temporal que retoma um passado a 

partir do presente debreado inicialmente. Quando a cena de flashback se encerra e 

volta para o presente que foi debreado no início, há a operação da embreagem, que 

é a retomada do tempo presente debreado inicialmente, ou a neutralização da última 

debreagem. 

Pensando sobre o tempo extrínseco à imagem, que consiste na 

temporalidade que está fora da imagem, mas que, de um modo ou de outro, age 

sobre ela podemos projetar a análise para o tempo referente. Essa temporalidade 

referencial leva em conta a relação da imagem com o referente, ou seja, com o 

objeto que a imagem representa. Nosso corpus se trata de um desenho animado 

que faz uso de formas figurativas para representar, ou seja, transpõe para o plano 

bidimensional ou cria no espaço tridimensional réplicas de objetos preexistentes. 

Nesse sentido, o desenho Irmão do Jorel, como já exposto, teve como referente 

para sua criação a infância de Juliano Enrico. Desse modo, a animação Irmão do 

Jorel transpõe para o plano bidimensional réplicas de objetos e situações 

preexistentes e passíveis de serem reconhecidas pelo sujeito que as interpreta. 

O tempo extrínseco, no caso das imagens figurativas, é marcado por meio da 

historicidade que a representação carrega, uma vez que o referente ali representado 

é um existente e, por ser existente, a imagem que o representa traz para dentro de 

si toda a historicidade que o objeto carrega. 
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A fim de ilustrar o modo como a historicidade é marcada em Irmão do Jorel, 

vamos estabelecer uma análise que se baseia na perspectiva teórica exposta em 

questão, a temporalidade referencial aplicada a representações figurativas do 

desenho animado. 

Como foi dito anteriormente, as imagens figurativas representam situações ou 

objetos existentes, ligados a um referente real, externo ao simulacro da 

representação. Encontramos, na situação narrada por Seu Edson, um referente 

externo ao texto e capaz de marcar a historicidade da situação. É importante 

pontuarmos alguns detalhes importantes na história da juventude de Seu Edson: o 

jovem Edson foi um artista revolucionário que montou uma peça de teatro, uma vez 

que, para ele, “a arte foi e sempre será a arma mais poderosa na luta contra a 

repressão”. Dessa maneira, sabemos que Seu Edson foi um militante de um 

movimento que lutava do lado dos oprimidos contra uma força ditadora. Logo em 

seguida, o pai do garoto revela quem era a força opressora que estava no poder e 

que instaurou um regime ditatorial: os palhaços. 

Iniciemos a análise pela questão da temporalidade, marcando a historicidade 

da situação representada pela montagem na peça de teatro. Como já foi 

mencionado, Irmão do Jorel é uma animação brasileira, sua produção é inteiramente 

brasileira e seus produtores fazem questão de espalhar alguns detalhes referente à 

nacionalidade da produção animada. Entre esses detalhes, o que mais salta aos 

olhos é a menção a um período ditatorial que marcou a história do Brasil. 

No ano de 1964, o Brasil sofria um golpe militar que instaurou sobre o País 

uma série de regimes ditatoriais geridos por presidentes militares: 

 
No dia 31 de março de 1964, um levante militar, amplamente apoiado por 
forças civis, pôs fim não apenas ao governo reformista do Presidente João 
Goulart, mas também ao regime político conhecido como IV República ou 
República de 1946. O regime democrático e constitucional que, por sua vez, 
nascera de um golpe militar contra o Estado Novo de Getúlio Vargas, caia 
diante de outro golpe contra um dos herdeiros do getulismo em sua fase 
dita “populista-democrática”. O esboço de uma política reformista, calcada 
em três estratégias – a nacionalização da economia, a ampliação do corpo 
político da nação e a reforma agrária – seria substituída por um regime 
militar anticomunista e anti-reformista, pautado por uma política 
desenvolvimentista sem a contrapartida distributivista. (NAPOLITANO, 
2011, p. 210)   
 
 

Compreendemos, portanto, a partir da citação acima, que o regime 

governamental instaurado por militares no ano de 1964 se tratou de um golpe 
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apoiado amplamente por forças civis e caracterizado por um discurso de 

perseguição à ideologia comunista. Dentro desse contexto, houve a intensificação 

da intolerância por parte dos militares, que se deu justamente devido à perseguição 

a supostas ameaças comunistas. Esse fato originou as censuras a produções 

artísticas da época, principalmente produções teatrais. É o que se observa a seguir: 

 
Dentre os muitos segmentos da sociedade brasileira afetados pelo golpe 
militar de março de 1964, a classe artística se inclui entre as que 
enfrentaram os mais difíceis impecilhos. A ação imediatamente paralisante 
de uma censura prepotente e intolerante aliou-se a outras medidas 
arbitrárias, como a perseguição e prisão de algumas figuras de destaque, 
ou a decisão do governo de somente subvencionar um tipo de arte que não 
o ousasse desafiar. Dentre as artes, o teatro foi a que mais sofreu restrições 
no período em pauta, tanto devido ao considerável envolvimento político 
dos seus praticantes antes e depois do golpe, como devido à sempre 
presente possibilidade, durante a apresentação de uma peça teatral, de 
improvisação e adição de falas não incluídas no texto previamente aprovado 
pelos censores. (ALBUQUERQUE, 1987, p. 5)   
 
 

Localizamos, então, aqui, a descrição de um contexto muito próximo com o 

que Seu Edson narra para o filho: a instauração de uma força militar ditatorial que 

perseguia, por meio de um sistema repressor de censura, os artistas que, de alguma 

forma, produzissem discursos contrários aos dos militares. Esse contexto pontuado 

aqui se trata do referente, isto é, a situação que serve como referencial para a 

composição da imagem. A seguir, podemos observar uma imagem que mostra como 

se configurava a peça teatral de Seu Edson: 

 

Imagem 14 – Peça de teatro do Seu Edson 

 

Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 1m09s 

 



 

69 
 

Observamos na imagem acima a encenação de Seu Edson, acompanhado de 

seu companheiro de luta na época, Perdigoto. Ambos estão vestidos de urso dentro 

de uma casca de noz. Ao falar para o filho sobre o conteúdo da peça produzida na 

época da repressão, Seu Edson diz que o título da obra era O filhotinho de urso que 

morava numa casca de noz.  

Por meio de um processo intertextual, podemos compreender o conteúdo 

como uma metáfora. Na cena 2 do ato 2 de Hamlet, peça de autoria de 

Shakespeare, há a seguinte frase: “eu poderia viver recluso numa casca de noz e 

me achar o rei do espaço infinito se não tivesse maus sonhos...” (SHAKESPEARE, 

2002, p. 64). Essa frase, relacionada ao contexto referencial trabalhado aqui, 

apresenta um forte peso discursivo, uma vez que, de acordo com ela, não importa 

se uma pessoa está reclusa em um universo tão pequeno quanto uma casca de noz, 

ela tem o poder de se expandir e se considerar rei do espaço infinito. Nesse sentido, 

a casca de noz pode ser entendida como a repressão, o regime militar ditatorial, 

que, de alguma forma, comprime a expansão de ideias divergentes, torna reclusos 

os que pensam diferentes, busca impedir a propagação de uma pluralidade 

ideológica. Porém, o urso, representado na peça de Seu Edson, é um animal forte, 

muito maior do que uma casca de noz e que, nesse cenário, luta para conseguir 

expandir o espaço da casca de noz. 

É dessa forma que se estrutura a temporalidade extrínseca ao texto, no que 

diz respeito às imagens figurativas. Se a imagem representa figurativamente algo 

existente, um referente, esse objeto de referência possui uma historicidade, da 

mesma forma como a opressão no regime militar possui um teor histórico que 

confere uma marcação temporal a toda representação figurativa dessa situação. 

Já o tempo intersticial, o tempo da percepção, nasce do cruzamento do tempo 

intrínseco com o tempo extrínseco à imagem. Desse modo, ele leva em 

consideração os acontecimentos internos ao texto juntamente com toda a formação 

de conhecimento do preceptor da imagem. No corpus que estamos analisando, 

podemos encontrar essa temporalidade por meio de um processo dialógico: a 

intericonicidade. O tempo que essa intericonicidade vai demorar para ser 

reconhecida pelo preceptor poderá ser de forma breve ou longa, configurando, 

assim, o processo de studium ou de punctum, podendo, inclusive, exercer efeitos de 

emoção no discurso. 
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No episódio analisado, temos uma cena que pode ou não ser reconhecida 

pelo preceptor. Observemos: 

 

 

Imagem 15 – O homem dos tanques.  

  
Fonte: Portal UOL

13
.  

 

Imagem 16 – Seu Edson enfrenta o tanque dos palhaços.  

  
Fonte: Copa Studio e Cartoon Network Brasil  

 

Na Imagem 15, temos o registro de um momento que marcou os protestos da 

Praça da Paz Celestial em Pequim no ano de 1989. Nessa imagem, observamos um 

homem que encara sozinho os tanques de guerra pertencentes à força repressora. 

Na Imagem 16, temos uma cena de Irmão do Jorel na qual Seu Edson, pai do irmão 

do Jorel, narra ao filho sobre seus atos contra o governo opressor na época em que 

eram governados pelos palhaços. Ao compararmos as duas imagens, observamos 

                                                 
13
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que a Imagem 16 estabelece uma relação com a Imagem 15, evocando um sentido 

pretendido na memória do sujeito que recebe a imagem. Podemos fazer uma breve 

análise da Imagem 16 a fim de compreender a intencionalidade discursiva presente 

nela. Tomando como base a relação estabelecida com a Imagem 15, considerando 

o processo dialógico dentro do nível discursivo, compreendemos o sentido de uma 

força opressora desproporcional em relação à força de quem resiste, esse sentido 

está presente na imagem de Pequim e é retomado por meio da intericonicidade em 

Irmão do Jorel. O desenho animado, brasileiro, resgata um discurso acerca do 

período da ditadura militar brasileira ao narrar a resistência de Seu Edson diante do 

sistema, porém, em momento algum é mencionada qualquer instituição militarizada 

como força opressora, a não ser pelos elementos icônicos que evocam esse sentido: 

as roupas  camufladas, os escudos, os coturnos, a presença forte da cor verde-oliva 

etc. O que chama atenção na representação de Irmão do Jorel é a construção da 

figura dos militares, os palhaços, que são inseridos como forma de debochar o 

sistema ditatorial e fazer uma crítica à repressão da época. 

No caso da espacialidade, referente ao componente localizar-situar do modo 

descritivo, a cena que compõe o corpus é o momento no qual o Irmão do Jorel, por 

acidente, inicia uma revolução na escola. O garoto resiste às ordens ditatoriais da 

Diretora Lola, que decretou o fim do recreio e exigiu que os alunos retornassem à 

sala de aula. Nesse momento, Lara, que a princípio se juntara aos colegas que 

retornavam à sala, decide resistir e apoiar Irmão do Jorel na causa revolucionária. A 

partir desses eventos, temos a cena da Lara se esforçando para alcançar o amigo: 

 

Imagem 17 – Lara tenta alcançar Irmão do Jorel 

  
Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 4m52s 



 

72 
 

 

Nesse momento, Lara está se esforçando para alcançar o amigo, que 

permanece na gangorra. O movimento, nessa sequência, contribui para uma maior 

tensão quando a massa de alunos, que impede o acesso de Lara ao amigo, empurra 

a garota para a direção contrária, evidenciando uma maior dificuldade da menina em 

conseguir ajudar o Irmão do Jorel: 

 

Imagens 18 e 19 – Lara é empurrada pelos alunos 

 
Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 4m52s e 4m53s 

 

Na sequência acima, podemos constatar o movimento de deslocamento 

horizontal de Lara no espaço, porém, esse movimento, a partir do ponto de vista do 

observador da imagem, não se dá em uma lateralidade, mas sim em uma 

perspectividade, uma vez que a personagem estava em um ponto próximo ao olhar 

do observador e foi empurrada para longe desse olhar, de modo que ela se 

aprofundou nos planos espaciais. Do ponto de vista discursivo, considerando o 

efeito de sentido que esse deslocamento da personagem causou, os eventos que 

envolvem os esforços de Lara constituem um movimento dramático gerado pela 

situação e pelo distanciamento que a personagem foi forçadamente submetida. Esse 

efeito é gerado, sobretudo, pela instauração do ponto de vista do observador como 

estando no mesmo ponto do Irmão do Jorel. Como se o observador, do mesmo 

modo que o garotinho, assistisse o distanciamento da amiga dentro de um 

deslocamento perspectivo. Observemos, porém, a sequência a seguir: 
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Imagens 20 e 21 – Lara se esforça para passar pela multidão de alunos 

 
Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 4m46s e 4m48s 

 

Diferente da sequência anterior, o olhar do observador já não está mais 

situado no ponto em que está instalado o Irmão do Jorel. Agora é possível ver de 

modo panorâmico os esforços da garotinha para se deslocar até o amigo. O lugar no 

qual o Irmão do Jorel se encontra, a partir do ponto de vista desta sequência, é o 

lado direito da cena, lado para o qual Lara executa seu deslocamento. Desta vez, 

vemos Lara sendo empurrada para o lado esquerdo, isso é possível por conta do 

deslocamento em lateralidade dentro da horizontalidade. Notamos que Lara está 

indo no sentido oposto ao dos alunos que voltam para a sala de aula. A “massa” de 

alunos se desloca de maneira regular e ordenada, enquanto Lara se movimenta 

lateralmente, dentro da horizontalidade, de maneira distinta deles, uma vez que ela 

tem como objetivo alcançar o amigo preso na gangorra. 

O movimento que Lara é forçada a executar nessa cena consiste no mesmo 

movimento observado de pontos de vista diferentes. O que há de comum é a 

horizontalidade e o que há de diferente é a perspectividade, quando o olhar do 

observador é situado no ponto em que se encontra o Irmão do Jorel, e a 

lateralidade, quando o ponto de vista é situado fora dos acontecimentos.  

 

4.3  Destaques no nível semiolinguístico 

Analisando o todo da sequência citada aqui, encontramos um efeito de 

sentido causado pelo movimento inscrito na horizontalidade. Em relação ao modo 

como a “massa” de crianças alienadas está representada nessa cena, podemos 

destacar, dentro do nível semiolinguístico, podemos partir de alguns aspectos 

formais da cena: todos os alunos estão basicamente no mesmo tom de cor quente 

com algumas poucas variações, enquanto Lara possui uma coloração mais vívida e 

orgânica, além de apresentar uma independência no seu movimento que se realiza 
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em oposição ao dos outros alunos, que são representados de maneira igual e 

evocam uma sensação de efeito manada ao constituírem um movimento automático 

e sem nenhuma independência em relação aos acontecimentos em cena. Dessa 

maneira, essa composição de cena nos leva a pensar em uma articulação que 

constitui uma representação de ordem simbólica no todo narrativo. Enquanto Lara e 

Irmão do Jorel representam uma voz de resistência em meio à imposição ditatorial 

da diretora, todos os outros alunos se movendo na horizontalidade como se fossem 

uma única massa no mesmo tom de cor evidenciam um discurso que os posiciona 

como uma massa alienada, que obedece as ordens da figura do ditador. O uso do 

movimento evidencia isso se pensarmos na independência e na organicidade dos 

movimentos realizados pela Lara. É como se o movimento horizontal para o lado 

oposto ao da “manada” de alunos representasse uma liberdade intelectual em face 

ao contexto de opressão que as crianças estão envolvidas, como se o movimento 

fosse usado na cena para constituir a resistência. Se mover de maneira 

independente na cena é questionar o sistema, é resistir. 

No caso das operações aplicadas ao englobamento, temos a expansão 

gerando a extensão no espaço e a condensação gerando uma concentração. Na 

cena que estamos levando em consideração, notamos a concentração de 

estudantes em um único ponto, enquanto o Irmão do Jorel permanece sozinho 

sentado na gangorra:  

 

Imagens 22 e 23 – Lara e Irmão do Jorel tentam ficar juntos durante a revolução 

 
Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 4m46s e 4m52s 

 

As duas cenas acima evidenciam a oposição da concentração de alunos em 

uma massa obediente e alienada em relação à solidão de um aluno que resiste às 

ordens e inicia um movimento revolucionário.  
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Imagem 24 – Irmão do Jorel está isolado no pátio da escola 

 
Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 5m29s 

 

É partindo do exemplo evidente na imagem acima e das operações aplicadas 

ao englobamento, que obtemos o conceito de ocupação, uma vez que uma massa 

concentrada de alunos ocupa um extenso território no espaço, que é a sala de aula, 

enquanto apenas um aluno ocupa uma extensão mínima territorial, que é o pátio da 

escola, no lado de fora do englobamento, configurando, assim, o único aluno não 

englobado pela sala de aula. 

Observemos as duas imagens a seguir para analisar o movimento direcional 

aplicado ao espaço de englobamento: 

 

Imagem 25 – Os alunos obedecem às ordens da diretora e entram na escola 

 
Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 4m13s 
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Imagem 26 – Os alunos desobedecem às ordens da diretora e saem da escola 

 
Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 5m32s 

 
 

Na primeira imagem, temos o momento quando todo os alunos, 

pacificamente, acatam as ordens da diretora e entram para a sala de aula, 

realizando, assim, o movimento de condensação direcional aplicado ao espaço 

englobante. Na segunda imagem, temos o momento no qual os alunos saem da sala 

de aula e voltam para a parte de fora, onde o Irmão do Jorel se encontrava. Esse 

evento ocorre quando os alunos resolvem aderir ao movimento revolucionário, junto 

com o Irmão do Jorel, e desobedecem a diretora, realizando, assim, a saída da sala 

de aula, ou seja, o movimento de expansão direcional aplicado ao espaço 

englobante. Desse modo, podemos perceber que a condensação é relacionada à 

obediência dos alunos, à alienação, enquanto, por outro lado, a expansão é 

relacionada à desobediência, à resistência, à revolução. 

Observemos, agora, as imagens abaixo para analisar o oposto (o movimento 

de englobamento aplicado à direcionalidade): 
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Imagem 27 – A massa de alunos empurra Lara para dentro da escola 

 
Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 4m49s 

 
Imagem 28 – Os alunos aderem à revolução e saem para o pátio 

 
Irmão do Jorel – Gangorras da Revolução (S01E02): 5m49s 

 

 
Na primeira imagem, percebemos que se trata do momento quando os 

alunos, como uma massa uniforme, empurram Lara para o lado de dentro da sala de 

aula, impedindo, assim, que ela chegue até o Irmão do Jorel. Mais uma vez, 

observamos a massa de alunos reunidas em um ponto no espaço, essa reunião 

consiste no movimento de condensação aplicado à direcionalidade. Na segunda 

imagem, temos a sequência do momento no qual os alunos saem da sala de aula e 

aderem ao movimento revolucionário iniciado pelo Irmão do Jorel. Nessa cena, os 

alunos já não reconhecem mais a autoridade da diretora e ficam distribuídos de 

modo disperso no espaço fora da sala de aula. Essa dispersão é resultado do 

movimento de expansão aplicado à direcionalidade. Mais uma vez notamos que a 
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condensação é relacionada ao cumprimento das ordens ditatoriais enquanto a 

expansão é ligada ao movimento de resistência. 

Na situação analisada, portanto, constatamos uma coincidência de realização 

de eventos ao aplicarmos as operações de movimento complexas. A condensação 

se faz presente sempre que os alunos agem de maneira alienada, sem autonomia 

de pensamento ou voz de resistência. A expansão é constatada nos momentos de 

liberdade de expressão, de resistência, de desobediência às ordens opressoras da 

Diretora Lola. 

 

 

4.4 Quadro resumitivo da análise 

 

A partir da análise realizada, portanto, compreendemos que o episódio 

Gangorras da Revolução, de Irmão do Jorel, se posiciona de forma incisiva contra 

qualquer poder ditatorial, seja ele uma força exercida por palhaços ou por uma 

diretora. A forma como os acontecimentos foram organizados no episódio 

representou a força ditatorial como algo negativo, fazendo com que a revolução seja 

algo positivo em face da força repressiva. Essa conclusão pôde ser obtida a partir 

dos resultados da análise, que estão resumidos no quadro abaixo: 
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NÍVEL 

 

RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ANÁLISE 

 

Situacional 

No circuito externo ao ato de linguagem, identifica-se a emissora 
Cartoon Network, com sua identidade discursiva construída a partir de 
seus enunciados subversivos, como no caso do Irmão do Jorel, que 
critica o regime ditatorial e exalta a força revolucionária. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Discursivo 

 

 
 
 
 
 
 
Modo Narrativo 
(Temporalidade) 

 
 
 
Intrínseco 

Há um presente debreado, que 
Seu Edson narra suas lutas em um 
passado no qual os palhaços 
instauraram uma ditadura no país. 
O presente segue com a revolução 
iniciada pelo Irmão do Jorel na sua 
escola contra a força da diretora 
Lola. 

 
 
 
Extrínseco 

Identifica-se aqui a historicidade 
que estabelece uma relação 
referencial com o contexto externo 
ao enunciado, essa historicidade é 
marcada pela ditadura militar no 
Brasil e pelo teatro de resistência, 
que estabelecem uma relação com 
os acontecimentos do episódio. 

 
 
 
 
Intersticial 

Aqui estão presentes todos os 
procedimentos referente à 
temporalidade de percepção da 
imagem, principalmente no que diz 
respeito à intertextualidade e 
intericonicidade, como o resgate 
da imagem do rapaz diante dos 
tanques de guerra, reproduzido por 
Seu Edson e a peça do filhotinho 
de urso na casca de noz, que 
resgata a expansividade presente 
em Hamlet, de Shakespeare. 

 
 
 
Modo Descritivo 
(Espacialidade) 

A espacialidade no corpus analisado se realiza nas 
partes interna e externa da escola e os 
movimentos são inscritos, principalmente, no pátio, 
onde está a gangorra na qual o Irmão do Jorel está 
brincando e no interior. Dentro dessa localização, é 
observado que os alunos se concentram em um 
ponto quando estão obedecendo às ordens da 
diretora Lola e deixam o Irmão do Jorel isolado. A 
partir desses eventos, Lara tenta alcançar o amigo 
e é empurrada no sentido oposto ao de Irmão do 
Jorel. Esse deslocamento consiste em um 
movimento complexo oposto ao da condensação, 
identifica-se, portanto, a expansão como um 
movimento subversivo, o movimento da 
desobediência. 

 

 

Semiolinguístico 

Neste nível é possível identificar a forma como o criador do desenho 
optou para representar as situações que envolvem as personagens. O 
desenho possui traços exagerados em alguns momentos, como a 
dramaticidade presente na cena em que Lara e Irmão do Jorel tentam 
das as mãos e, além disso, para evidenciar a alienação utilizando as 
cores como recurso, como na cena em que todos os alunos estão 
alaranjados e apenas Lara possui cor vívida, mostrando sua resistência 
em meio aos outros alunos. 
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O quadro sintetiza toda a pesquisa desenvolvida neste trabalho. A divisão 

começa a partir da estruturação dos níveis de construção de sentido, concebidos 

dentro da Teoria Semiolinguística de Análise do Discurso, compreendendo, portanto, 

os níveis situacional, discursivo e semiolinguístico. 

Dentro do nível situacional, obtemos uma emissora que transmite apenas 

desenhos animados e que está buscando, nos últimos anos, construir uma 

identidade discursiva que subverta certos pontos mais conservadores da sociedade. 

Portanto, temos a Cartoon Network transmitindo desenhos que falam de diversidade, 

opressão, ditadura e resistência, como pudemos observar melhor em Irmão do Jorel 

e nos exemplos citados, Steven Universe e A hora de aventura. 

O nível discursivo precisou ser dividido em dois momentos para o melhor 

aproveitamento desta pesquisa. Como podemos observar no quadro, há um 

momento que é aprofundado o modo narrativo, priorizando aspectos temporais da 

imagem. Desse modo, a temporalidade é trabalhada em três momentos: o tempo 

intrínseco à imagem, no qual constatamos um presente debreado, no qual o Irmão 

do Jorel ouve do pai as histórias de sua luta contra a opressão e que se desenvolve 

até culminar na revolução dentro da escola, porém, entre esses eventos, há um 

passado debreado por meio de um flashback, no qual é mostrada a luta de Seu 

Edson enquanto ator de teatro; o tempo extrínseco à imagem, no qual é 

estabelecida uma referência direta com a realidade externa à imagem, fazendo com 

que as representações apresentem uma historicidade que relacione os eventos do 

desenho animado à ditadura militar no Brasil, resgatando, inclusive, o teatro do 

oprimido e as peças subversivas que eram encenadas na época; e, por fim, a 

temporalidade intersticial, referente ao tempo de percepção da imagem, registrando 

no corpus a ocorrência de forma longa como recurso discursivo, que resgata, por 

meio do processo dialógico da intericonicidade, a imagem do rapaz diante dos 

tanques de guerra e a intertextualidade com a fala de Hamlet sobre a casca de noz 

na obra de Shakespeare. Já fora do modo narrativo, a espacialidade foi aprofundada 

dentro do modo descritivo, desse modo, identificamos um momento de isolamento 

do Irmão do Jorel, quando ele inicia a revolução no lado externo da escola e um 

momento de concentração das crianças, quando elas obedecem às ordens da 

Diretora e se dirigem ao lado interno da escola. No momento em que as crianças 

entram na escola, Lara tenta ir na direção contrária, para o lado externo, onde se 
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encontrava Irmão do Jorel, portanto, observamos que o movimento de Lara se torna 

discursivo quando ela subverte as ordens da Diretora Lola e tenta ir de encontro ao 

Irmão do Jorel para que, assim, possa se juntar ao amigo em sua luta. Esses 

deslocamentos resultam em dois movimentos complexos, o da condensação, 

realizado pelos alunos ao obedecerem a diretora, e o da expansão, realizado por 

Lara quando tenta seguir o sentido oposto ao da massa alienada que os alunos 

estavam representando. Além disso, quando todas as crianças decidem 

desobedecer a diretora, observamos que a massa de alunos, antes condensada, se 

expande e ocupa todo o pátio da escola. 

Por fim, no nível semiolinguístico, identificamos alguns recursos visuais que 

também compõem o discurso, como o exagerado traço no momento que Lara e 

Irmão do Jorel tentam dar as mãos, conferindo à cena certa dramaticidade 

necessária, fazendo com que, assim, a luta deles contra as forças opressoras 

ganhem um apelo de ordem mais sentimental. Além disso, identificamos os aspectos 

formais na cena em que todos os alunos representam uma massa alienada, fazendo 

com que o movimento deles não apresente uma autonomia entre si, além da cor 

alaranjada e sem organicidade, diferente da Lara, que estava desobedecendo às 

ordens. 

Observando, portanto, os resultados obtidos a partir da análise, notamos uma 

recorrência dentro do deslocamento espacial e no processo intertextual referente à 

casca de noz. É a partir dessa recorrência que chegamos à conclusão desta 

pesquisa, observando que há um movimento específico que representa a 

resistência, a força que desobedece às ordens autoritárias de qualquer força 

ditatorial. Esse movimento estabelece, também, a ligação entre a atividade 

revolucionária de Seu Edson no período da ditadura dos palhaços e a revolução 

iniciada por seu filho, Irmão do Jorel, muitos anos depois na escola. Esse movimento 

é o de expansão.  

A expansividade que a força do filhote de urso exerce dentro da casca de noz 

representa a vontade de resistir em meio aos desmandos ditatoriais da força 

opressora. É essa expansividade que se encontra com o isolamento do Irmão do 

Jorel na escola, com a resistência da Lara em correr na direção contrária e com a 

massa de alunos se espalhando pelo pátio em sinal de desobediência, mostrando à 

diretora Lola que o poder dela só existe se o grupo de alunos estiver disposto a se 
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condensar em uma massa alienada. Caso contrário, a expansão é o movimento para 

o qual os alunos recorrem a fim de resistir, desobedecer e buscar sua liberdade 

dentro de uma autonomia intelectual. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Diante dos resultados obtidos com esta pesquisa, foi possível constatar que, 

de fato, o movimento pode ser utilizado como recurso discursivo no texto imagético. 

Em momentos pontuais no corpus analisado, notamos que o movimento realizado 

como expansão estava alinhado ao discurso presente na animação, discurso este 

que, no caso analisado, subverte valores autoritários e exalta a resistência diante de 

forças ditatoriais. 

A expansão, portanto, vista tanto no deslocamento das crianças na 

espacialidade da escola, quanto na casca de noz na peça de teatro encenada por 

Seu Edson e Perdigoto representa um movimento de resistência, um deslocamento 

de subversão. Esse movimento possibilitou a conclusão desta pesquisa e a 

obtenção do resultado de que o movimento pode, sim, servir como recurso 

discursivo dentro de um texto imagético. 

Dentro dessa perspectiva e do recorte textual analisado, em seus níveis 

semiolinguístico, discursivo e situacional, notamos que o desenho animado 

analisado, Irmão do Jorel, alinha seu discurso a uma concepção que se mostra 

contrária à imposição autoritária de regimes ditatoriais, uma vez que o personagem 

protagonista, Irmão do Jorel, tem seu amadurecimento evidenciado na medida em 

que ele se insere em uma luta revolucionária dentro da escola. Isso se agrega à 

forma como a diretora e os militares são representados enquanto vozes de 

repressão. Os militares são apresentados como palhaços e a diretora apresenta 

traços físicos que remetem sua imagem a uma bruxa. 

Associado ao contexto apresentado dentro da animação, observamos a 

recorrência de movimentos em situações de subversão. A relação que esse tipo de 

movimento estabelece com a situação na qual está sendo empregado se torna um 

recurso discursivo que exerce um efeito específico no receptor do texto. O 

movimento recorrente observado nesse caso foi o da expansão. Esse movimento foi 

notado na disposição dos alunos quando resolveram aderir à revolução, iniciada 

pelo Irmão do Jorel preso na gangorra, e na história contada pelo Seu Edson 

quando era ator de teatro na época em que os palhaços estavam no poder. 

No movimento dos alunos, observamos que eles ficam sempre juntos, em 

uma concentração, em massa, sem autonomia quando estão obedecendo às ordens 
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da diretora, mas, ao perceberem que o poder da diretora depende da obediência 

deles e que nada vai acontecer se todos se voltarem contra ela e entrarem na luta, a 

massa de alunos se expande, fazendo com que cada um tome atitudes de acordo 

com sua autonomia de pensamento, conferindo a eles um movimento de resistência 

em face das ordens da diretora Lola. 

O mesmo movimento observado nos alunos ocorre na peça de teatro do Seu 

Edson quando ele se refere ao filhotinho de urso que mora em uma casca de noz, 

que, por meio de um processo intertextual, estabelece uma relação com a fala de 

Hamlet, na obra de Shakespeare, sobre a expansão dentro dos limites de uma 

casca de noz. 

Desse modo, vale notar que há a possibilidade de a expansão representar 

resistência em muitos outros textos, podendo ser visuais, como foi o caso nesta 

pesquisa, ou até mesmo verbais. Cabe uma maior exploração desse tipo de 

movimento em pesquisas futuras buscando compreender como a expansão se 

estabelece como recurso discursivo em contextos de resistência e subversão. 
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