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RESUMO 

 

 

O trabalho centra-se na análise de representações da solidão no romance 
gráfico Astronauta: magnetar, de Danilo Beyruth (Panini, 2015). O objetivo da 
pesquisa é empreender uma análise semiótica que considere a intertextualidade com 
o universo das histórias originais de Mauricio de Sousa, usando três HQ’s como 
textos-base: Astronauta (Globo, 1995), Astronauta em: amigos e solidão (Panini, 
2009), Astronauta (Panini, 2010). Observaram-se a relação dos termos do nível 
fundamental vida e morte com as estruturas narrativas, os temas e as projeções 
sintáticas; o percurso narrativo dos sujeitos e a relação que estabelecem com os 
objetos-valor; as debreagens e embreagens de pessoa, tempo e espaço e os efeitos 
de sentido que geram; os temas e as figuras que se associavam à solidão; o 
tratamento discursivo do espaço, investigando os mecanismos de aspectualização e 
o tratamento do plano da expressão e sua relação com o plano do conteúdo, 
principalmente no que tange à solidão. A análise conclui que a aspectualização do 
espaço foi fundamental na representação da solidão nos quadrinhos analisados, 
especialmente no romance gráfico, criando efeitos de sentido de restrição do espaço 
e de pequenez do personagem para enfatizar a solidão do protagonista. Além disso, 
a embreagem actancial representa a instabilidade mental do personagem, como 
também o não cumprimento do programa narrativo de base mostra a incompletude e 
a inconstância que define o Astronauta como um homem moderno. Assim, a solidão 
está fortemente associada à loucura, ao trabalho, à tecnologia, sendo uma 
concretização da morte, enquanto termo disfórico do nível fundamental.  

 

Palavras-chave: Análise semiótica. História em quadrinhos. Aspectualização do 

espaço. Intertextualidade. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

 

The work focuses on the analysis of representations of loneliness in the graphic 
novel Astronauta: magnetar, by Danilo Beyruth (Panini, 2015). The objective of the 
research is to undertake a semiotic analysis that considers intertextuality with the 
universe of Mauricio de Sousa's original stories, using three HQ's as base texts: 
Astronauta (Globo, 1995), Astronaut in: friends and solitude (Panini, 2009), Astronaut 
(Panini, 2010). The relation between the terms of the fundamental level of life and 
death with the narrative structures, themes and syntactic projections was observed; 
the narrative path of the subjects and the relationship they establish with the value 
objects; the shifting in and the shifting out of person, time and space and the effects of 
meaning they generate; the themes and figures associated with loneliness; the 
discursive treatment of space, investigating the mechanisms of aspectualization and 
the treatment of the expression plane and its relationship with the content plane, 
especially with regard to loneliness. The analysis concludes that the aspectualization 
of space was fundamental in the representation of loneliness in the comics analyzed, 
especially in the graphic novel, creating effects of a sense of space restriction and 
smallness of the character to emphasize the loneliness of the protagonist. In addition, 
the actancial shifting in represents the character's mental instability, as well as the non-
fulfillment of the basic narrative program shows the incompleteness and inconstancy 
that defines the Astronaut as a modern man. Thus, loneliness is strongly associated 
with madness, work, technology, being an embodiment of death, as a dysphoric term 
at the fundamental level. 
 

Keywords: Semiotic analysis. Comic. Aspectualization of space. Intertextuality. 
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INTRODUÇÃO 

As representações da solidão aparecem em diferentes formações discursivas e 

sociais, associadas a sentidos variados. A partir de buscas informais na internet, 

podem ser encontradas diversas tipificações da solidão que aludem a trabalhos 

criativos, doenças mentais, introspecção, experiências espirituais e de 

autoconhecimento. Apesar de endereçamentos diferentes, algumas ideias que, de 

uma maneira ou de outra, tecem os discursos sobre a solidão são as de isolamento, 

vazio e silêncio.  

No entanto, seu sentido não é único, dependerá das relações impostas no texto 

em que se situa; desse modo, um determinado termo (no caso, solidão) pode ser 

alçado a qualidades heroicas ou caracterizado por depreciações abomináveis ou se 

instalar em qualquer escala entre esses polos, sempre visando à melhor forma de 

atingir a intencionalidade geral do texto. 

Se pensarmos na linguagem visual, as imagens mais comuns são de pessoas 

cabisbaixas, sentadas, com braços cruzados, vistas de um ângulo de costas num 

ambiente com pouca visibilidade; se um lugar aberto, possivelmente haverá um céu 

nublado, o mar ao fundo, ou um pasto com uma só árvore; se for num lugar fechado, 

haverá ênfase nas paredes, talvez uma janela com gotas de chuva. De modo geral, 

veem-se muitas sombras, predomínio de cores escuras e o corpo humano em posição 

descentralizada, em geral na metade inferior da superfície retratada, ressaltando, 

assim, o espaço não ocupado. 

 

Revista Superinteressante, jan/2018. 

Figura 1 - Solidão em local fechado 
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Escolheu-se como corpus um conjunto de quatro histórias em quadrinhos (HQ’s) 

que discursivizam a solidão através de variadas ferramentas; o texto principal do 

corpus é um romance gráfico de Danilo Beyruth que se constrói a partir de uma relação 

intertextual com o personagem Astronauta, de Mauricio de Sousa, enquanto que as 

outras três HQ’s, do próprio Mauricio, servem de base para analisar a intertextualidade 

presente A escolha de um corpus de HQ’s deve-se ao interesse pelo tratamento de 

textos sincréticos, em que a relação entre as linguagens verbal e visual cria uma 

unidade de sentido submetida a uma única instância enunciativa. 

A análise pauta-se pela teoria semiótica de linha francesa para abordar as 

representações discursivas da solidão no título escolhido para análise: Astronauta: 

magnetar (2015), de Danilo Beyruth, publicado originalmente no ano de 2012. Em 

específico, o gênero romance gráfico foi escolhido para a pesquisa por causa de sua 

estrutura de narrativa fechada que permite analisar o sentido subjacente em um 

mesmo volume, cuja extensão privilegia o desdobramento da trama principal 

valorizando o trabalho do analista no que diz respeito aos componentes do nível 

discursivo e do nível narrativo, principalmente. 

O livro selecionado para análise faz parte de uma saga com atualmente quatro 

volumes, todos tendo Danilo Beyruth como responsável pelo roteiro e pela arte e Cris 

Peter pelas cores. Os quatro têm o título principal formado pelo nome do protagonista, 

Astronauta, sendo modificados os subtítulos. O primeiro deles é Magnetar, o segundo 

Singularidade, o terceiro Assimetria e o mais recente Entropia. Os títulos pertencem 

ao selo Graphic MSP, uma realização em parceria das editoras Panini e Mauricio de 

Sousa Produções. 

O selo editorial derivou-se do projeto MSP 50 que inaugurava releituras das 

personagens de Mauricio de Sousa feitas por outros quadrinistas brasileiros em 

Jornal Extra, dez/2018. 

 

Figura 2 - Solidão em local aberto 
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comemoração aos 50 anos de carreira do autor. A série comemorativa teve três livros1: 

MSP 50 (2009), MSP + 50 (2010) e MSP Novos 50 (2011) e contou com cerca de 150 

artistas. O passo seguinte foi ampliar esse feito, como afirma o editor do projeto no 

prefácio do terceiro volume, em que seduz os leitores: “Pra começar, que tal graphic 

novels feitas por autores convidados, em seus próprios estilos, mas em histórias 

longas?” (Gusman, 2011). 

Iniciada em 2012, a série posterior veio em forma de selo editorial Graphic MSP, 

que propôs trazer um conteúdo narrativo de maior complexidade e maior teor 

emocional com uma só história a cada título. Até o momento, contam-se 23 

publicações, a mais recente sendo Cascão: temporal, lançada em março de 2020. 

Outros personagens de Mauricio de Sousa foram contemplados com romances 

gráficos próprios, como Mônica, Cebolinha, Chico Bento, Penadinho, Papa-Capim, 

Jeremias, Horácio, Capitão Feio, Piteco e Bidu.  

Neste trabalho pretende-se chegar às ideias expressas especificamente no 

corpus escolhido sem perder de vista a ligação inevitável que todo texto possui com 

sua veiculação e com os textos que o precederam e com ele estabelecem relações 

intertextuais. O objetivo deste trabalho, portanto, é o de analisar semioticamente o 

discurso referente à solidão no texto de Astronauta: magnetar, percebendo que a 

intertextualidade inerente e constitutiva da obra deve ser explorada. Para isso, 

tomaremos o texto principal de Beyruth (2015) em confronto com três histórias de 

Maurício de Sousa (1995, 2009, 2010) explicitamente retomadas na novela gráfica.  

O elemento principal que une essas histórias em quadrinhos é o personagem 

Astronauta Pereira, personagem de Mauricio de Sousa, nomeado por sua profissão. 

Astro nasceu para o público pela primeira vez em 1963, no jornal Diário de São Paulo, 

como um viajante intergaláctico que trabalha para a empresa BRASA (Brasileiros 

Astronautas S. A.), o que é esclarecido em algumas historinhas antigas e na parte de 

extras de Magnetar (Beyruth, 2015, p. 80). BRASA (Brasileiros Astronautas), sua 

empregadora e fictícia empresa de pesquisa e exploração espacial, tem seu nome 

inspirado na agência americana NASA. 

                                                           
1 Houve uma quarta publicação em 2012 chamada Ouro da Casa, composta por quadrinistas que 

trabalham ou trabalharam na Mauricio de Sousa Produções. 
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O livro Astronauta: magnetar compõe-se de um prefácio assinado pelo próprio 

Mauricio de Sousa, sessenta e sete páginas da trama de Beyruth, um pequeno 

glossário referente ao léxico do mundo científico, sete páginas de curiosidades sobre 

o processo de criação de Magnetar e sobre a evolução do personagem ao longo das 

décadas, além de uma página final para minibiografia de Beyruth e para 

agradecimentos do autor. 

Desde a década de 60, a história do personagem é a de um astronauta que vive 

viajando pelo espaço sideral, desbravando o infinito e conhecendo planetas e povos 

diversos, como é relatado na página oficial2: “Suas aventuras espaciais o levam para 

os mais distantes pontos do universo, em histórias cheias de humor e ação”. No ano 

de 1989, publica-se uma história em que Ritinha, a sua namorada até então, não quer 

mais esperar pelo retorno dele à Terra e casa-se com Bonifácio. Essa desilusão 

amorosa é explorada em muitas outras historietas de Mauricio de Sousa e no romance 

gráfico de Beyruth. 

Como a solidão é efetivamente retratada em Magnetar? As estratégias 

realizadas por Beyruth seguiram um caminho semelhante ao de Mauricio de Sousa? 

Para responder a essas questões, recorre-se a textos assinados por Mauricio para 

compor o corpus desta pesquisa. Uma com o título apenas “Astronauta” de 1995 

(publicada pela editora Globo), a segunda intitulada “Astronauta em: amigos e solidão” 

de 2009 (publicada pela Panini) e a terceira que também se chama “Astronauta” de 

2010 (também pela Panini).  

O Astronauta é um sujeito que adora o seu trabalho de explorar a imensidão do 

espaço e empreender novas aventuras, contudo, frequentemente sente-se solitário, 

posto que não tem a companhia de seus pais e de seus amigos. É um personagem 

de duas facetas, com uma personalidade enérgica e dinâmica mesclada a um caráter 

filosófico e introspectivo. As quatro HQ’s mostram essa complexidade; as peripécias 

e os perigos da profissão participam dos textos do corpus de modo geral, juntamente 

com os momentos reflexivos e críticos. Ademais, a solidão está presente de forma 

nítida em três delas, especialmente favorecida na H1 por uma expressão (visual e 

verbal) enriquecedora e uma estrutura semionarrativa mais densa. 

Para melhor acompanhamento da análise, a partir deste ponto, as histórias serão 

identificadas desta maneira: H1 para Astronauta: magnetar de Danilo Beyruth, em que 

                                                           
2 http://turmadamonica.uol.com.br/personagem/astronauta/ 
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o protagonista tem como objetivo coletar dados do fenômeno celeste chamado 

magnetar, mas que é interrompida por causa da danificação que a nave sofre; H2 para 

Astronauta (de 1995), que começa com uma indagação do personagem sobre uma 

vida alternativa e segue com um encontro com um ermitão que o ajuda; H3 para 

Astronauta em: amigos e solidão (2009), que abre com os lamentos de Astro sobre a 

solidão acarretada pela profissão, em seguida, ele vê seus entes queridos em uma 

alucinação; H4 para Astronauta (2010), em que o herói tem de lidar com um monstro 

gigante que aterroriza um povo alienígena. Os enredos de cada uma das histórias são 

pormenorizados no capítulo 1 para eventual consulta. 

A H1 está constituída num formato de livro com 82 páginas ao todo, incluindo 

prefácio, extras, entre outros, tendo a maior parte delas sido usada para a trama. Por 

causa da composição do gênero (romance gráfico), a H1 constitui uma unidade de 

sentido particularmente rica e interessante do ponto de vista da análise semiótica, por 

sua complexidade narrativa e densidade expressiva. A diferença entre os gêneros 

implica diferentes enunciatários, da mesma forma que esferas de circulação 

particulares. Enquanto que os romances gráficos podem ser vendidos em livrarias e 

lojas especializadas de quadrinhos, as histórias em quadrinhos de menos páginas são 

agrupadas e publicadas em formato de revista, geralmente vendidas em bancas de 

jornal. O enunciatário das H2, H3 e H4 é uma criança (que pode ou não acompanhar 

as publicações seriadas), mas que eventualmente se livrará da revista, posto que é 

feita em material de baixa qualidade. O enunciatário da H1 é um adulto ou 

adolescente, provavelmente já conhecedor do mundo dos quadrinhos e do universo 

criado por Mauricio de Sousa, que coleciona obras quadrinísticas. Com isso, o modo 

de leitura e o enunciatário são considerados durante a composição dos textos. 

Abordar-se-ão o conceito de enunciatário no capítulo 3, os materiais que compõem os 

quadrinhos e para quem são feitos no capítulo 1.  

Com base no que foi exposto, adianta-se que os textos-base (H2, H3 e H4) 

revelam uma polarização simplista entre comunhão/solidão e espaço sideral/roça, ou 

até mesmo trabalho/casa. Esses termos são recobertos por investimentos eufórico e 

disfórico, que associam a solidão à infelicidade.  

Na obra de Beyruth, há um tratamento em nuances, a solidão não é uniforme 

nem o estado de não solitário é puro. Em H1, Beyruth não associa a solidão à 

infelicidade. Além disso, os conteúdos são adensados e o tema da morte ganha 

importância. A narrativa embaraça-se, criando uma rede de programas narrativos 
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secundários (por exemplo, de sobrevivência), pondo a solidão em segundo plano. Em 

Magnetar, há matizes de felicidade e solidão, por exemplo, destacam-se as reflexões 

sobre o conhecimento e a segurança. Quando o avô relata a sua escolha de ficar na 

fazenda, fala sobre a decisão do irmão dele de morar na cidade deste modo: “[...] às 

vezes, é preciso abrir mão do que é mais seguro e se arriscar”. O afastamento da 

casa é descrito como um ato corajoso e arriscado, relacionando a segurança ao meio 

familiar e a insegurança à aventura. 

O conhecimento perpassa o enredo com o léxico do campo científico (sendo 

necessário um glossário), o uso de equipamentos tecnológicos e os ensinamentos do 

avô. Também pode ser pensado como o saber fazer, portanto, a ação do sujeito é 

modalizada pelo saber, o que será visto no capítulo 2. A relação com o outro é 

expressa pelas trocas de conhecimento e a falta do outro acarreta a falta de 

conhecimento. Astronauta é um sujeito dotado de saber fazer e de dever fazer que 

tem como adjuvante a inteligência artificial (IA) da nave. A comunicação entre eles é 

suspensa pela primeira vez no momento em que ele sai da nave para instalar 

sensores. O próprio Astro repreende-se ao fugir da radiação: “Eu devia ter fixado a 

antena primeiro! Aí, teria comunicação com a nave!” (H1, p. 18). Por causa dessa 

interrupção na comunicação, faltou-lhe a informação de que se aproximava uma alta 

descarga de radiação.  

Apesar da abordagem disfórica nas quatro histórias, veem-se mudanças na 

representação da solidão que fazem com que seja vista como uma situação mais 

complexa, ligada a múltiplos fatores e que ocorre em gradações. Essas alterações 

narrativas e temáticas (entre outras, a serem discutidas) evidenciam a autonomia da 

obra de Beyruth frente às HQ’s de Mauricio de Sousa. Um dos motivos da nova 

interpretação vincula-se diretamente à enunciação; as projeções de enunciador e 

enunciatário são diferentes daquelas feitas nas H2, H3 e H4. 

A enunciação é o ato de enunciar, ou seja, de utilizar a língua para produzir um 

enunciado; esse conceito é um pressuposto existente na construção de todo texto. O 

sujeito da enunciação compreende o enunciador e o enunciatário. O primeiro é o 

destinador implícito da enunciação, ou seja, o perfil discursivo produtor do enunciado; 

enquanto que o segundo é o destinatário implícito da enunciação, o perfil discursivo 

interpretador, mas também participante ativo da enunciação. O enunciatário é o “tu” 

ao qual o texto é dirigido, logo é levado em conta pelo enunciador no momento em 
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que a enunciação é realizada, dessa maneira, o enunciatário é um coprodutor, um 

segundo polo da instância da enunciação.  

O enunciatário ideal da H1 tem um vínculo histórico com as histórias de Maurício 

de Sousa, o que lhe permitirá perceber as referências intertextuais. São muitas as 

marcas da obra de Mauricio de Sousa no título Magnetar, o que permite considerar a 

intertextualidade como um elemento constitutivo da obra, ou seja, uma parte 

fundamental que estrutura o texto. Os primeiros elementos que indicam esse 

procedimento são metaenunciativos: os textos que compõem o álbum Astronauta: 

magnetar e que não participam da estrutura quadrinística da obra, mas sim da 

organização editorial (prefácio, glossário...), que não deixa de ser componente da 

construção de seu sentido global. Antes do próprio texto de Beyruth, tem-se o prefácio 

de Mauricio de Sousa que elogia o romance gráfico:  

 

“O Danilo Beyruth não apenas conseguiu preservar as características do 
‘meu’ Astronauta, como elevou o tom. O tema da solidão costuma render 
grandes histórias, desde que bem trabalhado. Afinal, quando se está só com 
seus pensamentos, o ser humano vivencia tudo o que a cabeça permite.” 
(SOUSA, 2015, [Não paginado]). 

 

Como elementos pós-textuais integram-se o glossário, os extras, o posfácio, a 

biografia do autor e os agradecimentos, nessa ordem. Primeiramente, o glossário. Ele 

referencia as pessoas reais aludidas na HQ, como Pedro Álvares Cabral (navegador 

português) e Roald Amundsen (primeiro explorador a chegar ao Polo Sul), e os termos 

científicos expostos: “Supernova – É o estado que uma estrela de grande porte atinge 

após queimar todo o oxigênio de seu núcleo [...]” (H1, p. 75).  Na sequência, os extras 

são descrições da elaboração da história em quadrinhos com imagens dos esboços 

que ilustram algumas das etapas do processo criativo de Beyruth (figura 3). 
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No posfácio não assinado mostram-se a origem e a evolução do personagem, 

apresentando a relação intertextual com o texto de Beyruth, “O Astronauta que você 

conheceu nas páginas de Magnetar é uma interpretação bastante pessoal de Danilo 

Beyruth [...]”, e também com outros textos da marca, “As aventuras da versão original 

do personagem podem ser encontradas nas revistas mensais da Turma da Mônica e 

semestralmente no Almanaque do Astronauta” (p. 80, grifos do autor). 

Na biografia, há uma retomada nominal do título (entendido aqui como parte 

integrante do texto): “Em seguida, [Beyruth] foi convidado para criar o álbum de estreia 

do selo Graphic MSP: Astronauta – Magnetar” (p. 82, grifo do autor). Na pequena parte 

que corresponde aos agradecimentos, dá-se vez à voz de Beyruth que agradece aos 

consultores, ao editor e a Mauricio de Sousa. Todas essas citações remetem tanto ao 

texto de Beyruth, como também aos textos das revistas de Mauricio de Sousa, 

apontando a paratextualidade e a intertextualidade. 

Nesse último conceito, abordam-se as marcas de um texto em outro, seja de um 

modo explícito (citações, por exemplo) ou implícito (não identificação da voz alheia) 

(KOCH et al., 2007, p. 120-121). Pode-se considerar a intertextualidade sob três 

formas de prática, como faz Fiorin (2003): a citação (menção das palavras), a alusão 

(exposição das construções sintáticas ou lexicais) e a estilização (recriação do 

conjunto de recorrências formais). O último tipo é percebido como o processo de 

intertextualidade que compõe a H1, resultado de uma relação contratual com o 

Astronauta de Mauricio, pois há uma reprodução de alguns elementos formais 

relacionados ao plano da expressão, como no caso das cores que representam o 

BEYRUTH, 2015, p. 77 

Figura 3 - Extras da H1 
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espaço sideral, e ao plano do conteúdo, como a tematização da solidão (FIORIN, 

2003, p. 30-31). 

Dessa forma, as indicações de intertextualidade estão no nível mais baixo de 

explicitude. No plano do conteúdo, a figurativização do personagem principal e da sua 

nave mantém-se, apesar da estilização pelos traços de Beyruth. O Astronauta é 

figurativizado da mesma maneira, homem, adulto, loiro de topete em pé, brasileiro, de 

cidade do interior.  

 

A nave desempenha um papel importante nas histórias de Astronauta, posto que 

é o elo entre os vários lugares por onde transita (sua casa na Terra e os destinos 

intergalácticos de suas missões). A imagem dela já se tornou consagrada: formato 

esférico, cor alaranjada, movimentos sinuosos. 

SOUSA, 1995, p. 51 

Fonte: SOUSA, 2009, p. 28 

BEYRUTH, 2015, p. 17 

 
Figura 5 - Astro na H3 

Figura 4 - Astro na H1 

Figura 6 - Nave na H2 
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Há mudanças superficiais, por isso, o reconhecimento do personagem não é 

abalado. A distinção feita pela arte detalhada de Beyruth percebe-se no rosto de Astro, 

cheio de linhas de expressão, nos pequenos segmentos do seu traje e no interior 

modernizado da nave, com múltiplas telas holográficas. Isso não só se justifica pelo 

estilo individual, mas também pelo estilo imposto pelo gênero, que demanda maior 

refinamento dos traços, profusão de cores, engenhosidade dos requadros e variedade 

de enquadramentos e ângulos, o que será abordado no capítulo 4. 

Os temas tratados por Beyruth dão continuidade a temas já explorados nas HQ’s 

convencionais do Astronauta. Como temas centrais observam-se a solidão, a morte e 

o amor (a tematização é tratada no capítulo 3). A solidão é retratada pelo 

deslocamento físico do personagem que sempre vaga pelo universo, muitas vezes 

sem ter com quem conversar; a alteridade encontra-se nos contatos com outras 

civilizações; o amor centra-se no (término do) relacionamento com Ritinha, causando 

uma insatisfação eterna.  

 

 

BEYRUTH, 2015, p. 10 

SOUSA, 2009, p. 32 

Figura 7 - Nave na H1 

Figura 8 - O amor na H3 
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Além disso, mais uma ligação temática entre as três HQ’s é a introdução de uma 

percepção alternativa. Em H2, Astronauta é levado pelo ermitão a ver uma vida 

alternativa de fazendeiro e casado com Ritinha, mas que nunca se concretizou. A 

percepção de Astro também é distorcida na H3, em que ele participa de atividades 

sociais, como beber café com um amigo e conversar com seus pais, para depois 

descobrir que eram alucinações. Na H1, esse tema é aproveitado, porém explicado 

como sendo consequência da radiação do magnetar. Observa-se também a 

semelhança no plano da expressão, pelo emprego da tonalidade rosada como fundo. 

 

SOUSA, 2009, p. 31 

BEYRUTH, 2015, p. 46 

BEYRUTH, 2015, p. 57 

Figura 9 - O amor na H1 

Figura 10 - A alucinação na H3 

Figura 11 - A alucinação na H1 
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Para apresentar a análise esboçada, esta dissertação divide-se em quatro 

capítulos. No primeiro capítulo, esclarece-se a relevância do gênero escolhido como 

componente central do corpus. Resume-se a história do gênero discursivo em questão 

descrevendo a evolução das HQ’s no Brasil, comentando a discussão sobre gênero e 

hipergênero, definindo o romance gráfico, com embasamento nos estudiosos dos 

quadrinhos como Barbieri (2017), McCloud (2008), García (2012), Groensteen (2015), 

Gonçalo Jr. (2004), Ramos (2009), Ramos e Figueira (2011), Mancini (2019), Mancini 

e Alt (2014), Mancini e Coutinho (2019).  

Nos capítulos seguintes, explica-se a teoria semiótica, ilustrando-a com os 

exemplos de análise do corpus. Teoria e prática, assim, estão juntas na organização 

dos capítulos 2 e 3. Cada capítulo trata de uma parte específica do percurso gerativo 

de sentido (PGS), ressaltando a relação intertextual que há entre os textos que 

compõem o corpus. No capítulo 2, delineia-se o método do PGS, abordando os 

pormenores do nível fundamental (as forias e o quadrado semiótico) e do nível 

narrativo (os tipos de junções, a arquitetura das modalidades e o desenvolvimento dos 

programas narrativos). No capítulo 3, detalha-se o nível discursivo, apresentando-se 

as projeções sintáticas empregadas e comparando as quatro HQ’s; também introduz-

se a relação entre isotopia e ideologia, expondo os temas e as figuras que constituem 

as HQ’s. 

O quarto capítulo aprofunda o nível discursivo, detendo-se no tratamento do 

espaço. Para isso, o conceito de aspectualização do espaço, analisado no nível do 

conteúdo, se associa ao tratamento do plano da expressão. Expõem-se a 

contraposição dos valores dos espaços no conteúdo e a aplicação das formas e cores 

na expressão, para estabelecer a relação entre os deslocamentos e movimentos dos 

personagens e os efeitos de sentido que causam. Aborda-se, ao mesmo tempo, o 

espaço metalinguístico, pensado por meio dos recursos quadrinísticos dos quadros 

(formato, posicionamento, ângulo, enquadramento) e uso estratégico do espaço das 

páginas. 

À guisa de conclusão, aborda-se a relação entre os termos integrantes do nível 

narrativo com os componentes do nível discursivo, explorando a importância dos 

espaços tópicos postos em funcionamento em Magnetar para a construção do sentido 

e a discursivização da solidão, conjuntamente com as escolhas de figurativização. 

Também ressalta-se a importância de estudos sobre a discursivização da solidão e 

como ela é retratada nos textos modernos. 
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Este trabalho busca responder algumas questões sobre a problemática da 

representação da solidão nos gêneros verbovisuais contemporâneos. Portanto, guia-

se pelos fundamentos dos quadrinhos e da base teórica da semiótica discursiva para 

analisar como a solidão é figurativizada, estruturada no nível narrativo e explorada no 

plano da expressão. A partir do personagem Astronauta, observar-se-á que a solidão 

se deflagra em situações de incerteza e de descontrole, atrelados à errância e ao 

isolamento físico e social. 
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1 CENÁRIO DOS QUADRINHOS 

Os estudiosos dos quadrinhos possuem várias teorias para o surgimento dessa 

linguagem e costumam fazer diferentes associações das HQs com manifestações 

antigas. Uma famosa é a escolha de Scott McCloud (1995) de associar o nascimento 

dos quadrinhos a obras culturais antigas, como as tapeçarias francesas do século 11, 

um “manuscrito em imagem” pré-colombiano, as pinturas egípcias de 1500 a.C., a 

coluna de Trajano de 113 d.C. (MCCLOUD, 1995, p. 10-15). 

Dentre as tantas suposições da origem das histórias em quadrinhos, existem 

duas que são as mais aceitas no mundo dos quadrinhos. Há quem se afilie ao norte-

americano Richard Felton Outcault com sua obra The Yellow Kid (do ano de 1895) e 

a introdução dos balões de fala em 1896. Outros preferem o suíço Rudolph Töpffer 

com a obra Mr. Vieux-Bois, criada em 1827, tendo sido o primeiro a unir os desenhos 

à narração verbal. (CHINEN, 2011). 

Outros países também podem reivindicar o título de local de nascimento dos 

quadrinhos, inclusive o Brasil, que tem o expoente personagem Nhô Quim, criado por 

Angelo Agostini em 1869. Agostini, tal como Töpffer, não empregava balões de fala 

(nem onomatopeias), mas sim legendas que se localizavam abaixo da imagem; 

contudo, a seriação das aventuras de Nhô Quim distinguia-se das caricaturas e 

charges que Agostini também publicava. (CIRNE, 1990). 

Não é intenção desta dissertação ser guia para a história e o trajeto das HQ’s no 

mundo. Em vez de rastrear os indícios da linguagem dos quadrinhos, o que já é feito 

pelos teóricos dessa área específica, propõe-se olhar para o passado dos quadrinhos 

brasileiros e buscar os antecedentes da obra de Beyruth em nossa cultura. 

 

1.1 Os quadrinhos no Brasil 

No período em que Agostini produzia As aventuras de Nhô Quim, publicadas na 

revista Vida Fluminense, a cidade do Rio de Janeiro era a capital do Império e o maior 

centro urbano do Brasil. Agostini já era conhecido por seu trabalho de caricaturista e 

como afirma Cirne: “[...] o nome Angelo Agostini nos é duplamente significativo: pela 

criatividade em si, enquanto caricaturista; pela introdução, em terras brasileiras, da 

narrativa em imagens sequenciada”. (CIRNE, 1990, p. 16). 

A primeira série quadrinizada de Agostini tinha como protagonista um homem de 

vida simples, do interior do país, que convive com a corte da época, o que causa 

muitas confusões e situações cômicas. A segunda foi As aventuras de Zé Caipora 
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(publicada pela Revista Ilustrada), que conta a vida de José Corimba, apelidado Zé 

Caipora justamente pelo azar que trazia consigo. Era um homem da cidade, possuidor 

de alguns bens, solteiro, que ora visitava o interior ora permanecia no meio urbano. 

Apesar de que as obras de Agostini tiveram uma periodicidade incerta, com 

longos intervalos, elas alcançaram grande fama com suas críticas aos modismos e 

costumes sociais de seu tempo, explorando os personagens de comerciantes, 

políticos, imigrantes, entre outros. (CARDOSO, 2013) Alguns dizem que Agostini “[...] 

dá início a um novo gênero, até então inédito na imprensa brasileira, que se poderia 

chamar de folhetim ilustrado, sem que isso fosse um pecado”. (AUGUSTO, 2008, p. 

93). 

 

Nos primeiros anos do século seguinte, inicia-se um segundo momento dos 

quadrinhos com o surgimento da revista Tico-Tico em 1905, que tinha como público 

estabelecido crianças de classe média. No início, as publicações eram 

majoritariamente norte-americanas, tendo Buster Brown de Outcault (chamado de 

Chiquinho no Brasil) como o grande destaque. Ocorreu que desenhistas nacionais 

adaptaram essa HQ (uns dizem copiaram) e, com o tempo, incluíram o personagem 

Benjamin, um afrodescendente, para que a história dos quadrinhos se aproximasse 

mais da realidade brasileira. (CIRNE, 1990; GONÇALO JR., 2004). 

A revista abriu portas para grandes nomes dos quadrinhos como Alfredo Storni, 

Max Yantok, Paulo Affonso, Luís Sám entre tantos outros, o próprio Angelo Agostini 

Figura 12 - Nhô Quim no trem 

AGOSTINI, 2013, p. 34 
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foi um dos que publicavam na revista. Além disso, havia outros profissionais que 

participavam, já que a revista continha espaço para outros gêneros como colunas 

escritas. Porém, o grande nome da Tico-Tico foi J. Carlos com a série O talento do 

Juquinha, estreada no ano de 1906. (CIRNE, 1990). 

Décadas mais tarde, Adolfo Aizen usaria o formato norte-americano de jornais 

com cadernos temáticos. O projeto foi iniciado no Jornal A Nação, de João Alberto 

Lins de Barros, com cinco cadernos, e durou quatro meses, desde março de 1934. 

Um dos mais famosos foi o Suplemento Infantil que continha contos, jogos, textos 

sobre a história do Brasil e, claro, histórias em quadrinhos. Grandes nomes 

trabalharam nesse projeto de Aizen, como o já citado J. Carlos e o escritor Jorge 

Amado. Os mais famosos quadrinhos americanos de aventura eram trazidos, por 

exemplo, Flash Gordon, Tarzan, Buck Rogers, até mesmo histórias de Walt Disney. 

(GONÇALO JR., 2004). 

Após terminar com o projeto, João Alberto ofereceu uma sociedade secreta a 

Aizen, uma vez que tinha interesses políticos que o obrigavam a distanciar-se da 

imagem infantil que as HQ’s traziam. No final de junho de 1934, Aizen já havia decidido 

publicar os cadernos de maneira avulsa, independente de jornais para encartá-los. O 

Suplemento Juvenil fazia grande sucesso entre seu público e, no ano de 1937, o jornal 

O Globo deu início a uma disputa ao lançar O Globo Juvenil. Por causa dessa 

rivalidade, Aizen quis arriscar-se e inovou trazendo o formato comic book dos Estados 

Unidos. A primeira revistinha chamou-se Mirim e foi muito bem-sucedida. Em 

resposta, Marinho lançou a sua própria revista chamada Gibi, que se tornou tão 

grande que seu nome se tornaria sinônimo para as revistas de HQ’s. (GONÇALO JR., 

2004). 

Na década de 40, os quadrinhos começaram a ser injuriados. Os padres 

indignavam-se e diziam que os quadrinhos eram perigosos, pois prejudicavam os 

estudos das crianças e continham conteúdo imoral. No entanto, apesar da existência 

da censura no Governo de Vargas, não houve supressão das publicações de 

quadrinhos, pelo contrário, Aizen vendeu uma coleção para o MEC para ser distribuída 

nas escolas. (GONÇALO JR., 2004). 

Contudo, Aizen passava por irreparáveis dificuldades financeiras. A solução foi 

uma transferência de sua empresa para o Estado, que absorveu os funcionários e 

liquidou as dívidas. Aizen continuou trabalhando como editor, embora não mais dono. 
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Poucos anos depois fundou a Ebal e lançou-se de novo no mercado de quadrinhos 

com a revista O Herói. (GONÇALO JR., 2004). 

O Instituto Nacional de Estudos Pedagógicos realizou pesquisa tendo as HQ’s 

como objeto e encontrou um número elevado de violência e redação com erros 

gramaticais e ortográficos. A partir disso, os quadrinhos eram fonte de preocupação 

dos educadores também. Outros grupos levantaram-se contra os quadrinhos, como 

políticos, juízes e empresários. Orlando Dantas do Diário de Notícias foi um fervoroso 

atacante das HQ’s e do dono da maior editora de quadrinhos da época: Roberto 

Marinho. (GONÇALO JR., 2004). 

Apesar do ataques, o mercado continuou crescendo. Mais dois empresários da 

comunicação chegaram para obter uma parte da área lucrativa dos quadrinhos. Eram 

eles: Assis Chateaubriand (ainda na década de 40) e Victor Civita (nos primórdios da 

década de 50). Mesmo após o término da Segunda Grande Guerra, persistia outra 

“guerra”: entre os donos de revista em quadrinhos e dos padres e educadores contra 

as HQ’s de modo geral. (GONÇALO JR., 2004). 

Os quadrinhos eram acusados de imoralidade e desnacionalização. Para lidar 

com o problema, Aizen escolheu o caminho da diplomacia. Suas publicações eram 

adaptadas, com mudança no cenário (aproximando-o do ambiente brasileiro) e das 

vestimentas (cobertura do corpo feminino). Também recorreu a lançamentos de 

conteúdo educativo e religioso, assim diferenciando-se dos concorrentes. Houve, por 

parte dele, aumento significativo das quadrinizações de obras literárias, tendência que 

já vinha ocorrendo há anos. (GONÇALO JR., 2004). 

No final da década de 50, o mercado brasileiro de HQ’s estava em seu auge, o 

que mudaria radicalmente nas décadas seguintes. Uma campanha de nacionalização 

dos quadrinhos tomava maior alcance, o que empolgou os novos quadrinistas, como 

Mauricio de Sousa. No entanto, no início da Ditadura Militar, muitos quadrinistas 

ficaram sem trabalho e migraram para outros empregos. O que ocorreu foi uma 

desconfiança generalizada dos artistas que apoiaram uma lei de cotas, decretada 

ainda na época de Goulart, que obrigaria as editoras a conservarem uma porcentagem 

dos seus títulos para produção brasileira. O clima de medo afetou nomes populares 

dos quadrinhos, como Ziraldo e Mauricio de Sousa. (GONÇALO JR., 2004). 

O panorama no qual as HQ’s estavam era muito diferente do das décadas 

anteriores. Os quadrinistas que ainda trabalhavam como tal somente produziam capas 
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e adaptavam as histórias estrangeiras. Havia apenas duas séries notáveis realizadas 

por brasileiros: a Turma da Mônica e o Judoka. (GONÇALO JR., 2004). 

A partir da metade do século 20, os quadrinhos precisaram se sobressair às 

novas tecnologias que dominavam as formas de entretenimento, por exemplo, a 

televisão e, mais tarde, a internet. Com isso, houve diversificação do produto e 

redirecionamento do público. Nas décadas de 70 e 80, houve, paralelamente ao 

mercado, despontaram os quadrinhos de conteúdo com críticas sociais, que tratavam 

de questionamentos e denúncias políticas durante a ditadura militar, tendo Henfil 

como principal representante. Nesse período, também observava-se uma ocupação 

crescente do mercado por quadrinhos orientais, os mangás, que se utilizavam da inter-

relação com outros segmentos como desenhos animados e jogos eletrônicos para 

ampliar o público. (VERGUEIRO, 2007). 

Os quadrinhos passaram a ser comercializados não só em bancas de jornal, 

mas também em lojas especializadas e também a circular como fanzines em eventos 

da área. Em 1987, a editora Devir é criada e aproxima o mercado brasileiro ao norte-

americano, buscando novos segmentos de mercado. Nos Estados Unidos, os 

quadrinhos underground e alternativos exploraram temas de violência, de preconceito, 

de erotismo, entre outros, alcançando, assim, um público mais adulto que se 

encontrava carente de publicações voltadas para ele. No Brasil, seguiu-se essa 

tendência, trazendo grandes nomes de quadrinistas norte-americanos (por, exemplo, 

Frank Miller e Alan Moore), alguns europeus (como, Moebius e Milo Manara) e 

pouquíssimos latino-americanos (por exemplo, Quino). (VERGUEIRO, 2007). 

Na produção underground brasileira, durante a década de 90, destacaram-se 

artistas como Laerte, Angeli e Glauco, para citar somente alguns, que deram 

continuidade ao trabalho de crítica social iniciado por Henfil. Também houveram 

coletâneas de histórias de diversos autores, o que contribuía para a disseminação de 

trabalhos de artistas que geralmente produziam independentemente. 

No fim do século 20, com a inclusão dos quadrinhos na Lei de Diretrizes e 

Bases (PCN) e nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN), percebe-se uma nova 

visão sobre o gênero, não mais como inimigo, mas sim aliado à educação. A ênfase 

é dada na linguagem sincrética das HQ’s e nas representações sociais que elas 

contêm. Com isso, a produção de adaptações de obras literárias para essa linguagem 

cresce cada vez mais, trazendo maior atenção do grande público para os quadrinhos. 

(VERGUEIRO, 2007, p. 16). 
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O mercado de quadrinhos ganha novo fôlego com os novos lançamentos de 

Mauricio de Sousa. Em 2008, surge a Turma da Mônica Jovem, um mangá brasileiro, 

que incorpora o estilo dos quadrinhos japoneses. Posteriormente, em 2012, inaugura-

se o selo Graphic MSP, que apresenta releituras dos personagens de Mauricio de 

Sousa por quadrinistas da nova geração.  

Mauricio de Sousa sobrevive com a universalidade de suas histórias e com o 

teor didático delas. O quadrinista expandiu seu universo (com mais de uma centena 

de personagens) ao longo dos anos, comercializando diversos produtos com sua 

marca e incentivando a ampliação do mercado brasileiro dos quadrinhos. Ele tornou-

se o maior nome do gênero no Brasil. 

 

1.2 Gênero e hipergênero nas HQ’s 

Muitas designações surgiram para nomear os quadrinhos que são distribuídos 

em formato de livro, impresso em papel couché e às vezes com capa dura. Remonta 

à publicação de Um contrato com Deus, de Will Eisner em 1978, o surgimento do 

termo inglês graphic novel. Ao longo da década de 80, a expressão foi usada pelas 

editoras de modo imprudente, sem defini-la; por isso, até coletâneas ganhavam o 

nome de graphic novel. Com o passar do tempo, os novos quadrinistas escolhiam as 

nomeações para suas obras, por exemplo, o autor Daniel Clowes atribuiu a expressão 

comic strip novel para seu trabalho Ice Haven, o artista Craig Thompson escolheu 

illustrated novel para a obra Blankets. (GARCÍA, 2012). 

Tantas denominações parecem ser tentativas de separação da imagem infantil 

das tirinhas e gibis, como também de fuga da apropriação intelectual que o vocábulo 

novel pode impor. De todo modo, como diz García: “A demora em encontrar um nome 

nos faz pensar em uma arte órfã, uma arte que não consegue ser reconhecida pela 

sociedade”. (GARCÍA, 2012, p. 30). 

Um marco para o mundo dos quadrinhos foi a atribuição do prêmio Pulitzer, em 

1992, à obra Maus, de Art Spielgelman. Ela destacou-se pela trama relacionada ao 

Holocausto e chegou-se a pensar que fosse um exemplo único, que possivelmente 

nenhuma outra HQ teria tamanha densidade e notabilidade. Houve diversas 

inovações, desde formatos gigantes até variações temáticas, como autobiografias e 

jornalismo em quadrinhos; este teve Palestina de Joe Sacco (elaborado na década de 

90) como o nome mais popularizado. 
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Em 2004, o desenhista Eddie Campbell escreveu um manifesto sobre o gênero, 

afirmando que romance (novel) gráfico (graphic) é um termo que leva ao erro, que 

induz o público a pensar que se trata de uma versão de obra literária para os 

quadrinhos. Explica que não é um formato comercial e que as editoras podem usar o 

termo até que ele não signifique nada. Pois, para Campbell, o romance gráfico tem 

uma dimensão de movimento artístico.3  

Tendo Astronauta de Beyruth como base, nesta dissertação, trata-se o romance 

gráfico como um gênero que possui suas características próprias e se diferencia dos 

gêneros tirinha, gibi, charge, entre outros, ainda que todos estejam ligados por algo 

em comum, a linguagem sincrética dos quadrinhos:  

 

“Nesse sentido, seguimos a leitura de que os quadrinhos compõem um 
hipergênero, do qual se vincula uma gama de gêneros autônomos, que 
podem circular em jornais, na internet, em revistas, em livros (seja eles 
chamados de graphic novels, álbuns ou mesmo livros)” (Ramos; Figueira, 
2011. Não paginado. [p. 19]).  

 

Dentro da vastidão terminológica que tenta enquadrar o gênero, escolhe-se o 

uso da expressão romance gráfico para designá-lo por já ter se popularizado na área 

dos quadrinhos no Brasil e também por preferência a um termo da língua portuguesa, 

em vez de um estrangeirismo (graphic novel, largamente empregado no mercado 

editorial). 

Os estudos correntes sobre gêneros baseiam-se nas formulações de Bakhtin 

que considera o texto a partir de sua inserção social. Assim, o termo gênero define-se 

como um tipo de enunciado relativamente estável que circula em determinada esfera 

social, caracterizando-se por três elementos: a temática, o estilo e a organização 

composicional. (BAKHTIN, 1997, p. 279). 

As temáticas adultas dos romances gráficos remetem aos quadrinhos 

underground que existiam à parte do mercado editorial e que não se subordinavam 

ao Comics Code (órgão que censurava os quadrinhos norteamericanos). Essa 

liberdade aliava-se à vontade de distanciar-se dos gibis infantis o máximo possível. 

Os quadrinhos underground surgem nas décadas de 60 e 70, em plena revolução 

cultural, e eles expressam sua revolta contra o discurso dominante de sua época. 

Desse modo, as temáticas recorrentes inicialmente eram sexo e drogas, mas 

                                                           
3 Para o texto completo, acessar: http://donmacdonald.com/2010/11/eddie-campbells-graphic-novel-
manifesto/ 
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seguiram-se assuntos mais politizados como transtornos mentais, violência, racismo, 

homofobia, ou seja, assuntos abafados pela sociedade. Tanto pela expressão quanto 

pelo conteúdo, os romances gráficos hodiernos herdaram muito dos quadrinhos 

underground. 

No que concerne à tipificação dos quadrinhos, Ramos (2009; 2011) entende 

que há diversos gêneros (como a charge, a tira cômica, o romance gráfico, entre 

outros) que são abarcados por esse grande “guarda-chuva” que é a história em 

quadrinhos (RAMOS, 2009, p. 366). Ao atentar-se para as diferenças entre os estilos, 

as formas de composição e as temáticas, Ramos (2009) busca o conceito de 

hipergênero em Maingueneau (2006) para elucidar a diversidade de HQ’s. Para 

Ramos (2009), os termos quadrinhos e história em quadrinhos servem como um rótulo 

que abrange diferentes gêneros com afinidades composicionais entre si, sendo o 

segundo termo também empregado para indicar um gênero específico: a história em 

quadrinhos em sentido estrito, gênero em que as H2, H3 e H4 se enquadram. 

Ramos observa que “em muitos casos, o rótulo, o formato e o veículo de 

publicação constituem elementos que acrescentam informações genéricas ao leitor, 

de modo a orientar a percepção do gênero em questão” (RAMOS, 2009, p. 361). 

Desse modo, o hipergênero quadrinhos é um rótulo associado a um tipo de 

organização textual, com coerções gerais fracas que engloba uma diversidade de 

gêneros, cada um com coerções próprias. 

Nesta dissertação, emprega-se o termo gênero para designar o romance 

gráfico porque se entende que sua circulação na sociedade se difere dos demais 

quadrinhos, abrangendo diferenças de enunciatário, de coerção material, de temática, 

de composição textual. A importância da diferenciação entre o romance gráfico (H1) 

e a história em quadrinhos em sentido restrito (H2, H3, H4) afeta a análise dos textos 

do corpus, que mostrará que as dessemelhanças entre a H1 e as demais histórias têm 

como base a distinção entre os dois gêneros. 

 

1.3 Fundamentos teóricos para o estudo dos quadrinhos 

Os elementos constituintes das HQ’s foram estudados e descritos por alguns 

teóricos da área dos quadrinhos e serão de importância fundamental no 

desenvolvimento desta dissertação. Neste item, apresentamos alguns dos termos 

usados na área. O primeiro item a ser explicado é o quadro, que em português nomeia 

as HQ’s. Sendo um dos recursos mais identificável que a linguagem quadrinística usa, 
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o quadro (também chamado de vinheta) pode ser considerado a base para ela. 

Groensteen (2015) parte do quadro para expor suas considerações sobre a HQ; no 

mesmo livro, ele define-o como “porção de espaço isolada por vazios”. (p. 36).  

Os vazios citados por Groensteen podem ser interpretados a partir de duas 

perspectivas. Primeiramente, como os hiatos narrativos deixados entre os quadros, 

que o enunciatário deve preencher conforme seus conhecimentos prévios. Em 

semiótica, entende-se que essa brecha pede a catálise, “a explicitação dos elementos 

elípticos ausentes na estrutura de superfície”. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 43). 

Quanto mais explicitados estiverem os elementos, menos catálises são demandadas 

do enunciatário, o que interfere no ritmo da leitura. (cf. MANCINI, 2019, p. 103). O 

segundo ângulo pelo qual pode conceber-se o “vazio” é mais literal: a lacuna de 

espaço entre os quadros, denominada calha ou sarjeta. Postema (2018) explica que 

“sarjetas são, normalmente, espaços em branco ou da cor do papel sem impressão” 

e adverte: “Às vezes, é difícil determinar onde termina o quadro e onde começa a 

sarjeta nos quadrinhos que empregam quadros sem moldura”. (POSTEMA, 2018, p. 

175). 

A referida moldura é a linha que cerca o quadro, que é chamada de requadro. 

Mancini e Alt (2013) usam uma forma interessante de ilustrar a diferença entre 

requadro e quadro:  

“A distinção entre quadrinho e requadro é então, podemos dizer, 
homóloga àquela que a geometria estabelece entre círculo – nome da porção 
de superfície contida em um contorno circular – e circunferência, que é a 
designação da linha que o contorna.” (p. 102). 

 

Outros recursos das histórias em quadrinhos que se destaca são o balão de fala 

e o recordatório. Aquele é a ferramenta empregada para dar voz ao personagem, 

portanto, relacionada ao discurso direto, enquanto que este é o espaço responsável 

por mostrar a voz do narrador. Os balões podem expressar uma fala, um pensamento, 

um grito; havendo um contorno para cada uso, por exemplo, os de pensamento 

geralmente são envolvidos por linhas onduladas, que se assemelham a nuvens. O 

recordatório é usado para expor a fala do narrador e é muito empregado como forma 

de orientação do lugar e do tempo quando há uma mudança rápida de algum deles; 

mas também é possível ter o “uso do recordatório para incluir falas ou lembranças dos 

personagens”. (CHINEN, 2011, p. 18). 
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A partir do conjunto desses meios chega-se a mais dois componentes. Dois ou 

mais quadros alinhados horizontalmente compõem uma tira (ou faixa), que é um 

segmento da página de uma HQ de muitos quadros, no entanto, o nome também está 

ligado às tirinhas dos jornais. É esclarecido por Postema (2018) que “a tira pode 

sugerir uma completude que a faixa não oferece em uma narrativa contínua” (p. 175), 

podendo os dois termos serem usados com acepções diferentes. 

Passando para uma dimensão maior, aborda-se a página, mais precisamente, o 

layout. É um recurso que não é específico do mundo dos quadrinhos, na verdade, ele 

atravessa diversas áreas que trabalham com composição gráfica. Groensteen enfatiza 

que “o layout não opera sobre requadros vazios, mas sim deve levar em conta seus 

conteúdos”. (2015, p. 98). Com isso, entende-se que a configuração da página 

estabelece a relação entre os quadros, não só do ponto de vista da expressão, da 

posição e da forma dos requadros, mas principalmente, da relação entre os elementos 

do conteúdo manifestado. 

Os dispositivos listados serão mencionados ao passo que a dissertação se 

desenvolve, porém com maior frequência no capítulo 4, em que o plano da expressão 

das histórias em quadrinhos que constituem o corpus é analisado. 

 

1.4 Enredos das HQ’s do corpus 

1.4.1 O enredo da H1 

Nas primeiras páginas da aventura espacial, Astronauta relembra sua infância 

na casa do avô numa cidadezinha do interior; eles conversavam sobre a escolha que 

o avô fez de permanecer na fazenda, enquanto isso, o menino Astro aprendia de seu 

avô como lançar uma pedra rente à agua do lago, de tal modo que ela ricocheteasse 

pela superfície líquida. Retornando ao momento em que narra, Astro traça a diferença 

entre ele e o avô: “Não sou como ele, eu vivo para ir cada vez mais longe, a lugares 

onde ninguém jamais esteve”. (p. 10). 

Assim, o enredo de Astronauta: magnetar centra-se na missão do personagem 

de coletar dados sobre o fenômeno magnetar, que ocorre após a formação de estrelas 

de nêutrons (p. 11). Ele pousa sua nave num asteroide próximo para instalar o 

equipamento de captação de dados, porém sua ação é interrompida quando uma forte 

onda de radiação é detectada pelo computador da nave, fazendo com que Astro fuja 



33 
 

do local. Em seguida, uma rocha segue em direção à nave e choca-se contra ela; por 

causa disso, o personagem fica preso e sem comunicação.  

A escolha que Astro faz é de consertar a nave e racionar suprimentos para 

sobreviver até a nave estar apta a navegar. No entanto, passa-se mais de uma 

centena de dias e a nave não pôde ser consertada. Em meio ao absoluto isolamento, 

Astronauta perde o senso da realidade e suspeita que haja um intruso na nave que 

estaria sabotando toda a missão, por isso, Astronauta prepara armadilhas para 

capturá-lo. Mas ele cai em sua própria armação, machucando a cabeça. A partir daí 

ouve uma voz, chamando-o por “garoto”. Ele pensa que o gigantesco magnetar tenta 

se comunicar, até que a grandiosa luz do corpo celeste se transforma na imagem do 

falecido avô. Astro vê-se flutuando no espaço em seu uniforme padrão até que seu 

traje explode, deixando-o nu e fazendo com que ele caia numa região cheia de água. 

A imagem do avô ganha aparência humana e diz-lhe para ser como a pedra que 

chapinha, em seguida, joga-se uma pedra que ricocheteia em direção a uma mulher 

de branco. Assim surge a Ritinha de costas com o rosto coberto pelos longos cabelos. 

Ao aproximar-se, Astro percebe que Ritinha se transfigurou num esqueleto de olhos 

vermelhos e vestido do traje espacial de Astro. A voz de seu avô agora incorpora-se 

nessa figura de morte que por fim diz: “lembre-se”. 

Nesse momento de loucura, uma nova ideia surge para solução e possível 

salvamento de Astro. O movimento da pedra que é arremessada na água é o mesmo 

que ele recordava de aprender com seu avô. Logo após a alucinação, Astro aparece 

despertando e refletindo sobre uma nova maneira de escapar daquela situação. Ele 

vasculha as plantas da nave, elabora um plano arriscado e avalia as consequências 

de seguir ou não o plano. A comida e a água acabariam em breve. “Ficar é suicídio”, 

afirma Astronauta, considerando abandonar a nave. Era o momento do tudo ou nada. 

(p. 59). Seu plano consistia em usar o uniforme Titan 33 (uma espécie de enorme 

robô) para impulsionar-se e praticamente quicar entre asteroides até chegar a um 

ponto em que os sinais de resgate pudessem ser enviados. E assim foi feito.  

Com pouco oxigênio, Astro desmaia antes de ver a ajuda alcançá-lo. Na última 

página, Astro é mostrado numa nave-hospital e ao acordar ele é tranquilizado por uma 

médica (ou enfermeira) que lhe diz que ele teve sorte e em breve poderá voltar a sua 

missão. Por fim, ele dá-se conta de que quer voltar para casa, para junto de seus 

entes queridos. 
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1.4.2 O enredo da H2 

A história inicia-se num árido asteroide e com um questionamento de Astronauta 

sobre a vida solitária no espaço, o que causa a curiosidade sobre “o que teria 

acontecido se eu tivesse ficado na roça...” e a indagação “quem sabe eu seria mais 

feliz?” (p. 44). Terminada a queixa, com Astro cabisbaixo e conformado com sua 

tristeza, um ermitão sábio aparece sentado no chão; e tendo ouvido as palavras de 

Astro, atiça um pouco mais a curiosidade incipiente, falando-lhe que pode tornar 

possível esse conhecimento que Astro quer adquirir. 

Em uma rocha, forma-se um filme de uma vida paralela de Astro em que ele teria 

permanecido na Terra sem se tornar astronauta. Ele cuidaria da fazenda, casaria com 

a Ritinha, teria quatro filhos e mesmo assim não se sentiria totalmente realizado. Ele 

fitaria as estrelas, com a sensação de incompletude, e indagaria se sua vida seria 

diferente se tivesse aceitado a proposta da BRASA. 

Ao fim da visão, Astronauta está atônito sem compreender por que não estaria 

satisfeito. O ermitão de forma calma, sem se surpreender com a insatisfação, ensina-

o que a felicidade plena é uma ilusão e que não importa qual caminho se tome, pois 

sempre há um ponto negativo e um ponto positivo em toda decisão. Após entender, 

Astro, então, segue sua viagem espacial sem medo “aprendendo a perder de um 

lado... para, do outro, poder ganhar!” (p. 51). 

 

1.4.3 O enredo da H3 

A trama da próxima história em quadrinhos começa de modo semelhante à da 

anterior. Nosso protagonista está em sua nave desejando uma companhia, de repente 

um amigo de Astro aparece do seu lado sem saber como o fez. Depois de um tour 

pelas acomodações do lugar, do mesmo modo súbito, a mãe de Astronauta chega 

com uma sacola de verdura. 

Entre reclamações maternas de alimentação deficiente, ouve-se o grito do pai 

de Astro no outro cômodo elogiando a cadeira do filho. Sem entender muito bem e 

sem tempo para reagir, Astro somente segue os eventos e conversa com as pessoas 

que vão aparecendo. Na sequência, surgem os companheiros da vila onde Astro 

cresceu, os vizinhos, os parentes. No ápice da alegria, Astro percebe a 

improbabilidade da situação e dá-se conta de que é uma alucinação. 

Ainda triste, lembra-se de que estará em casa em breve e conforma-se porque 

poderá estar com quem ama. No instante em que pousa na Terra, ele busca pelas 
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pessoas, chamando-as em voz alta: “Terra, cheguei!” (p. 32). O primeiro grupo que 

encontra é a Ritinha com seu marido Bonifácio e o filhinho deles. Entristecido, Astro 

vai até sua casa com seus pais e mantém-se trancado no quarto, querendo ficar 

sozinho, de cama por causa de sua decepção amorosa. 

 

1.4.4 O enredo da H4 

Astronauta está em mais uma missão, desta vez: salvar o povo plusiano de um 

monstro terrível. No entanto, antes mesmo de usar sua arma de raios atordoantes, 

Astro tropeça numa pedra e, por causa do formato arredondado de seu traje, sai 

rolando morro abaixo. O povo plusiano fica consternado e perde a fé na possibilidade 

do herói resolver o problema. 

Antes de retornar para o confronto com o monstro, Astro passa numa lanchonete 

num planeta vizinho para “restabelecer-se”, comendo um lanche. Nesse local, ele 

conhece um alienígena estilista que ressalta a inadequação do traje espacial de Astro. 

Convencido a melhorar seu desempenho na próxima luta, o terráqueo aceita provar 

um novo modelo. Denervil, o estilista, dá-lhe um modelo triangular (contrapondo com 

o original esférico); Astro compra-o e segue para o planeta Plus. 

O herói também encontra dificuldades com o novo traje, pois ao tropeçar 

novamente enquanto subia o morro, Astro cai e enfia-se na terra por causa da ponta 

do traje de pirâmide, deixando-o entalado. Não conseguindo cumprir a missão de 

deter o monstro, nosso protagonista loiro retorna a Denervil querendo sua roupa 

antiga de volta. Após uma ludibriação, Astro compra mais um modelo, desta vez 

cúbico, e ao recomeçar o desafio com o monstro, novamente é impedido por 

problemas de vestuário: pela terceira vez, ele cai durante a subida da ladeira e agora 

fica imobilizado, estatelado no mesmo lugar sem poder se levantar, como uma 

tartaruga de barriga para cima, como comenta o próprio Astro: “Pareço uma tartaruga! 

SOCORRO!” (p. 12). 

Derrotado e irritado, Astro volta a Denervil para exigir seu traje antigo. Ele 

encontra Denervil tentando vender seu traje esférico com a conversa de que “A onda, 

agora, são trajes espaciais redondos!” (p. 13). De imediato, Astro exige a restituição 

de sua roupa, batendo no vigarista e recuperando seu pertence. Ao voltar para a 

ladeira em que o monstro se encontrava, logrou não tropeçar na subida; finalmente, 

Astro chegou perto o suficiente para usar sua arma, no entanto, o monstro gigante 

refletiu raio da arma, fazendo com que ele atingisse o protagonista, que ficou aturdido. 
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Ao tentar esmagar Astro com sua grande pata, o monstro não conseguiu e escorregou 

por conta da forma do traje.  

O monstro termina inconsciente, já que rolou morro abaixo e bateu a cabeça, e 

Astro cumpre a missão (de maneira acidental), graças ao seu traje esférico tradicional. 

Ele é aclamado pelo mesmo povo que duvidou de seu potencial e encerra a história 

com a afirmação: “Quem acha que estou por fora está redondamente enganado!”. (H4, 

p. 15, grifo do autor). 

 

1.5 De Agostini a Beyruth 

Neste capítulo, apresentaram-se alguns dos elementos de composição dos 

quadrinhos que embasam a análise do corpus e um resumo da história dos quadrinhos 

no Brasil para compreender os textos analisados a partir de sua dimensão social. 

Na primeira seção, abordaram-se o mercado brasileiro e a recepção dos 

quadrinhos infantis pela sociedade brasileira, seus pontos altos e baixos. 

Especialmente, salientam-se os pontos de virada, como o surgimento da revista Tico-

Tico, a implementação dos suplementos juvenis que deslocaram os quadrinhos dos 

jornais e deram-lhe identidade própria, a quadrinização de obras literárias, que 

almejavam trazer mais conteúdo educativo e cultural para minimizar as acusações de 

imoralidade e a inclusão dos quadrinhos nos documentos oficiais que norteiam a 

educação básica. 

Na segunda seção, discutiram-se os conceitos de gênero e hipergênero, a partir 

dos quais Ramos (2009) coloca os quadrinhos como um “guarda-chuva” que abarca 

os diversos gêneros, como o romance gráfico, por exemplo. A exposição sobre o 

assunto é importante para a análise, já que explica o motivo das diferenças entre os 

textos analisados, elas originam-se da distinção de gênero. Logo, há diferenças de 

temática, de composição, de enunciatário, como será visto nos capítulos posteriores. 

Na terceira e quarta seções, explanaram-se os componentes particulares dos 

quadrinhos e os enredos dos textos do corpus, tópicos fundamentais para a 

elaboração e a compreensão da análise empreendida. Assim sendo, os elementos 

abordados nesta seção serão retomados frequentemente ao longo da dissertação. 

As quatro seções que constituem o primeiro capítulo procuraram introduzir o 

panorama geral dos quadrinhos com o intuito de mostrar a evolução da imagem dos 

quadrinhos na sociedade brasileira. O romance gráfico Astronauta: magnetar foi 

publicado em 2012, num momento em que o mercado se reanimava e o formato livro 
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se consolidava no Brasil. O Astronauta inaugura o selo Graphic MSP, tratando da 

solidão, do isolamento, associados ao trabalho, o que anuncia a preocupação do selo 

em abordar questões sociais que não são aprofundadas nas HQ’s tradicionais dos 

personagens de Mauricio de Sousa. 
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2 ENLACES E DESENLACES NARRATIVOS 

Neste capítulo analisam-se as estruturas semionarrativas, isto é, os níveis 

fundamental e narrativo que se entendem como os patamares mais abstratos do 

percurso gerativo de sentido. Parte-se de uma oposição de termos, no nível 

fundamental, que, no nível narrativo, serão desdobrados em sujeitos, ações, 

modificações do ser e do fazer, entre outras operações. O trabalho desenvolver-se-á 

alternando a explanação da teoria semiótica com a análise do corpus. Os enredos dos 

textos analisados foram expostos em linhas gerais no capítulo 1, mas serão de 

qualquer forma retomados ao passo que o aprofundamento da análise ocorra. 

Para a semiótica o texto é uma unidade de sentido constituída de plano do 

conteúdo e plano da expressão. O primeiro refere-se às ideias, conceitos, histórias e 

se organiza em três níveis de geração do sentido: fundamental, narrativo e discursivo. 

O plano da expressão corresponde à materialidade textual própria de cada linguagem. 

Em suma, um texto é tanto um objeto de significação, com unidades analisáveis 

do plano do conteúdo e do plano da expressão, quanto um objeto histórico, associado 

a um contexto de produção, que pode ser reconhecido nos elementos textuais. 

(FIORIN, 1995, p. 165-166). 

 

2.1 A oposição mínima 

O nível fundamental é o nível mais abstrato, partindo dele o texto estrutura-se 

nos níveis seguintes. Para a semiótica, na base de todo texto há uma oposição mínima 

de termos que se polarizam e necessitam ter um traço em comum para que a diferença 

possa ser estabelecida (FIORIN, 2016b, p. 21-22). Na semântica do nível fundamental 

encontra-se a foria, uma categoria tímica complexa que se desdobra em euforia e 

disforia. No Dicionário de Semiótica, o verbete tímica indica que essa categoria 

“provoca a valorização positiva e/ou negativa de cada um dos termos da estrutura 

elementar da significação”. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 462-463). Por 

conseguinte, o polo valorizado positivamente recobre-se de euforia e o que instaura 

um valor negativo associa-se à disforia. Ambos são termos opostos da categoria 

tímica que se relacionam por um eixo de contrariedade. Por sua origem grega, a 

palavra foria tem o significado etimológico de “força que leva adiante” (TATIT, 2002, p. 

199). Assim, a foria pode ser vista como a força motriz de um texto que impulsiona o 

seu sentido global. 
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Nas quatro histórias em quadrinhos, a oposição que estrutura os textos é /vida/ 

vs. /morte/. A morte é vista de forma negativa porque significa o encerramento das 

aventuras espaciais, a não satisfação dos desejos românticos do personagem 

principal e a afirmação da incompetência de realizar seu trabalho. O polo da vida está 

representado pela aventura, a descoberta, o mistério de explorar o espaço, além de 

aparecer também nas relações pessoais do personagem. Sobre essa oposição, 

desdobram-se os demais níveis que vão cada vez mais concretizando os termos 

fundamentais e dando-lhes corpo através de ações, inações, figuras e vozes 

discursivas, entre tantos outros elementos.  

Ainda que a oposição fundamental e os investimentos fóricos sobre cada termo 

sejam os mesmos nas quatro histórias, o recobrimento figurativo e temático de cada 

uma dessas posições, no nível superficial do discurso, e o modo como os 

investimentos fóricos se concentram sobre os elementos da estrutura fundamental são 

diferentes. Na H2, a morte e seu investimentos disfórico estão assinalados nas 

aparições de alienígenas hostis maiores que Astro ou que atravessam a proteção de 

seu traje ou que disparam laser contra sua nave, mas também no vazio e na aridez, 

tanto no sentido metafórico como no físico.  

Na figura 13, observa-se que a /vida/ está expressa no rosto de Astro enquanto 

ele recorda tais aventuras: ele está sorridente e relaxado ao lembrar de tais aventuras, 

pois na sua vitória, afirma-se a /vida/. Há um contraste entre as expressões faciais do 

Astro que rememora e do Astro que as vivencia. Vê-se que, nos balões, Astro aparece 

assustado e tenso, pois o perigo afirma a /morte/. Já na figura 14, Astro encontra-se 

tristonho; a monotonia revela o vazio que ele sente, a falta que ele não pode saciar. 

Percebe-se uma contraposição entre concreto e abstrato; o primeiro é representado 

na figura 13 por naves e monstros tangíveis, contra quem Astro pode efetivamente 

lutar, que lhe causa tensão, mas depois gera relaxamento quando suprimido; o 

segundo, visto na figura 14, está retratado pelo vazio e pela melancolia, sentimentos 

com os quais Astro não pode lutar, assim, o momento de tensão não termina e Astro 

não encontra o relaxamento. 
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O espaço sideral como um lugar de aventuras é percebido de modo diferente na 

H3, em que a solidão já ganha lugar de destaque. Não é um perigo físico que é 

anunciado, a /morte/ revela-se um perigo mental: as alucinações provenientes da falta 

de contato com os amigos. Tanto a H2 como a H3 têm visões ou delírios que falam da 

vida em companhia de seus amigos e amados, a vida que Astro gostaria e poderia ter 

tido, mas não teve. Pressupõe-se a morte, justamente porque Astro não viveu essa 

vida alternativa de comunhão. Na H3, a presença dos amigos e a interação de Astro 

com eles está associada à /vida/, o que pode ser visto na figura 15, em que se veem 

a alegria e a calma na expressão facial de Astro. Quando se revela que as imagens 

dos amigos eram causadas por uma alucinação (figura 16), Astro decepciona-se e 

volta ao estado de tensão e solidão, nesse momento, a comunhão com os amigos e 

a vida com que se associavam são interrompidas, destacando-se o eixo disfórico. 

 

 

 

 

 

 

SOUSA, 1995, p. 43  

SOUSA, 1995, p. 44  

Figura 13 - Lembrança das aventuras na H2 

Figura 14 - Aridez e vazio na H2 
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Por sua vez, na H4, a situação de morte está representada por um monstro 

específico, risco para Astro e para o povo plusiano, e aponta para a foria negativa. A 

/morte/ instala-se através da possibilidade de não conclusão da missão e da rejeição 

do povo plusiano a Astro. O herói falha diversas vezes e em uma delas se choca com 

um grupo dos plusianos, machucando-os (figura 18), por isso, o povo plusiano 

contesta a competência de Astro. Na H4, a euforização da /vida/ é verificada por meio 

da vitória de Astro sobre o monstro e o enaltecimento de Astro por parte dos plusianos 

(figura 17).  

 

 

 

 

 

SOUSA, 2009, p. 31 

SOUSA, 2009, p. 29 

Figura 15 - Vida na H3 

Figura 16 - Morte na H3 
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Esses termos polares não são os únicos mobilizados no nível fundamental nem 

o eixo contrário é a única relação em que o texto se baseia. Os demais termos surgem 

a partir da negação dos termos anteriores, neste caso, seriam /não vida/ e /não morte/. 

Atenta-se para a sutileza de que a não vida não é igual à morte, entretanto, 

certamente, a primeira acarreta a segunda, posto que a negação da vida pressupõe a 

possibilidade da morte, mesmo que ainda não a afirme, como será visto, a seguir, nas 

operações descritas na H1. 

 

2.2 O quadrado semiótico 

No nível fundamental utiliza-se o quadrado semiótico para ilustrar a configuração 

da sintaxe fundamental. As categorias tímicas embasam os investimentos de sentidos 

da semântica, enquanto que a sintaxe é a organização desse conteúdo. Assim sendo, 

a oposição mínima integra a linha dos contrários, que em companhia dos 

subcontrários, armam o quadrado. No decorrer de um texto, observam-se duas 

operações: a asserção e a negação. Um dos termos será afirmado e posteriormente 

negado para que o segundo termo surja (FIORIN, 2016b, p. 23). A asserção não se 

define como afirmação, em verdade, ela não só afirma, como assegura e instala um 

SOUSA, 2010, p. 5 

SOUSA, 2010, p. 15 

Figura 18 - Risco de morte na H4 

Figura 17 - Vida na H4 
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termo, pois ele só poderá ser negado quando seu conceito estiver previamente posto. 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 30-31). 

Como exemplo, a H1 assevera a /vida/ no início do romance gráfico, durante as 

lembranças de Astro da fazenda; passa-se à /não vida/ quando Astro adulto narra sua 

perigosa empreitada espacial e define o que é um magnetar: “Os magnetares ocorrem 

após a formação de estrelas de nêutrons, um dos possíveis estágios finais da vida de 

uma estrela supermassiva”. (H1, p. 11, grifo do autor). Na maior parte do decorrer do 

enredo, mantém-se a negação da vida associada à periculosidade do espaço sideral. 

Durante a alucinação, Astro vê um esqueleto usando seu traje espacial (figura 19). O 

traje é uma característica marcante do personagem e ao associá-lo ao esqueleto, que 

é uma imagem cristalizada no imaginário social relacionada à morte, afirma-se e 

vincula-se diretamente a morte ao Astro. Desse modo, a afirmação da /morte/ somente 

ocorre na alucinação, momento posterior à restrita estadia de Astro na nave com 

escassez de suprimentos e dúvidas não só sobre sua sobrevivência, mas também 

sobre o andamento que tem dado a sua vida. 

 

O movimento do quadrado semiótico prossegue na direção de uma segunda 

negação, tendo então a /não morte/ e daí passando novamente para a asserção da 

/vida/. É importante ressaltar que os termos da oposição mínima não passam de um 

ao outro diretamente, eles são intermediados pelos termos subcontrários. À vista 

disso, na sequência da afirmação da /morte/ segue-se a perseverança de Astro para 

sobreviver, desta vez abandonando a nave, movendo-se para um novo local, em que 

poderá obter ajuda, assim, passando à /não morte/; o retorno à foria positiva advém 

BEYRUTH, 2015, p. 56 

Figura 19 - Morte na H1 
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do resgate de Astro por uma nave-hospital (figura 20), portanto a /vida/ é reafirmada 

pela atitude de Astro de sair daquele lugar e por querer voltar à Terra em companhia 

de seus entes queridos. 

 

 

A partir disso, sabe-se que há três relações constitutivas da categoria semântica 

em funcionamento no nível profundo do percurso gerativo de sentido. A relação da 

contrariedade articulada nos eixos horizontais dos contrários e dos subcontrários 

mencionados anteriormente como /vida/ vs. /morte/ e como /não vida/ vs. /não morte/, 

respectivamente. A complementaridade é uma relação que une um elemento do eixo 

contrário a um do subcontrário, por exemplo, o termo /vida/ ao termo /não morte/ num 

eixo vertical de um lado do quadrado; em contrapartida, do outro lado mais um eixo 

vertical é formado ligando o termo /morte/ ao termo /não vida/. A contraditoriedade é 

uma relação simulada por eixos em linhas diagonais formando um x no meio do 

quadrado e cruzando os termos contrários com seus subcontrários opostos: /vida/ 

conecta-se com /não vida/ e /morte/ une-se a /não morte/. (GREIMAS; COURTÉS, 

1979). O quadrado semiótico é dinâmico e serve para explicar o encadeamento dos 

componentes. No caso das HQ’s analisadas, S1 corresponde à /vida/, S2 à /morte/, 

portanto não S1 representa a /não vida/ e não S2 a /não morte/. 

BEYRUTH, 2015, p. 74 

Figura 20 - Vida na H1 
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2.3 Manutenção ou inversão das forias  

No que diz respeito à intertextualidade, a oposição posta no nível profundo do 

texto base mantém-se no texto variante (DISCINI, 2002, p. 29), por conseguinte, o que 

restaria inquirir sobre a relação intertextual entre os textos do corpus é se há uma 

manutenção do posicionamento dessas forias, ou seja, se a vida que é valorizada 

positivamente nas HQ’s de Sousa é trabalhada da mesma forma na estilização de 

Beyruth. 

Discini ocupa-se dos tipos de intertextos, empregando o quadrado semiótico, 

desta forma, ela pode “[...] homologar as relações entre os textos às relações entre os 

termos constituintes do quadrado semiótico”. (DISCINI, 2002, p. 16), Ao realizar esse 

estudo, ela analisa o nível da enunciação, o que esta pesquisa também realiza, posto 

que a enunciação, para a semiótica tradicional, está presente no nível discursivo. 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 147). 

Para a autora, a paródia (contra-história) localiza-se no polo oposto ao texto 

base, a polêmica (desistória) constitui uma relação de contraditoriedade com o texto 

base e a estilização (trans-história) liga-se a ele numa dêixis positiva e complementar. 

Em resumo: “A contra-história simula que o aceita, para destruí-lo. A desistória não o 

Gráfico 1 - Quadrado semiótico 

O autor, 2020. 
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aceita e assume isso, ao querer abandoná-lo. A trans-história aceita-o, 

complementando-o”. (DISCINI, 2002, p. 27) 

O que nesta dissertação é chamado de estilização refere-se à captação dos três 

níveis do PGS do texto-base. Ela baseia-se na conformidade, entre o texto-base e o 

texto variante, de valores que se relacionam na mesma timia. (DISCINI, 2002, p. 69). 

Além disso, há a complexificação; mantêm-se alguns elementos, alteram-se outros e 

adicionam-se tantos mais. A estilização parte da confirmação, ela “opera na faixa da 

confluência de vozes com o texto-base” (DISCINI, 2002, p. 69). Com efeito, é uma 

recriação, acrescentada de alterações que vão ao encontro dos discursos 

engendrados no texto de origem. 

Observa-se que a /morte/ instala-se como um termo disfórico nas três HQ’s de 

Mauricio de Sousa e ela é a primeira asserção realizada, nos primeiros quadros. Na 

H2, Astro lamenta-se sobre a vida solitária no espaço, onde tudo é vazio (figura 21); 

na H3, Astro reclama da solidão, relacionando-a à loucura (figura 22); na H4, Astro 

inicia a história em meio a uma luta com um monstro (figura 23), momento de grande 

tensão, mostrado pelo pingos de suor em Astro. 

 

SOUSA, 1995, p. 43 

SOUSA, 2009, p. 28 

Figura 22 - Primeiro quadro da H3 

Figura 21 - Segundo quadro da H2 
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No caso da H1 de Beyruth, a /vida/ é asseverada nas primeiras páginas com a 

representação da fazenda, dos avós e da infância de Astro. Embora a ordem de 

aparição dos elementos seja diferente, tem-se, nos textos do corpus a /vida/ como 

extremo valorizado euforicamente e a /morte/ considerada disforicamente. 

Mais detalhadamente, nas palavras de Barros concebe-se que “eufórica é a 

relação de conformidade do ser vivo com o meio ambiente, e disfórica, sua não 

conformidade”. (BARROS, 2002, p. 24). Isto posto, verifica-se na H1 que a /vida/ 

relaciona-se a elementos que são discursivizados como harmoniosos entre si: na 

fazenda do avô, as pessoas convivem com as plantas e os animais sem um lesar a 

existência do outro, o que se confirma no plano da expressão (analisado no capítulo 

4), com a variedade de cores e tonalidades que se equilibram, como pode ser visto na 

figura 24. Do lado contrário, a dêixis da /morte/ combina-se à esterilidade do espaço 

que demonstra uma falta de harmonia entre os itens do seu entorno, tendo eles uma 

relação de constante possibilidade de destruição, o que é reforçado a partir do 

momento em que o provimento é insuficiente e a confusão mental inicia-se. Na figura 

25, nota-se maior contraste entre as cores no período de alucinação, o céu rosa com 

a água azul cria um efeito de conflito, que se associa ao momento de instabilidade 

mental em que Astro se encontra, o que também será retomado no capítulo 4. 

SOUSA, 2010, p. 4 

BEYRUTH, 2015, p. 8 

Figura 23 - Primeiro quadro da H4 

Figura 24 - Harmonia entre as cores na H1 
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Na H1, verifica-se também no nível fundamental a oposição /natureza/ vs. 

/cultura/ que se sobrepõe à oposição mínima /vida/ vs. /morte/. A natureza vincula-se 

à vida, ao equilíbrio, sendo mostrada na interação do homem com os elementos da 

natureza, como o lago, a grama, etc. (figura 24). A cultura associa-se à morte, ao 

trabalho do Astro, que o coloca em perigo constantemente, e às falhas de aparelhos 

tecnológicos, como a nave avariada. Na figura 26, observa-se um contraste cromático 

entre a nave laranja e o céu azul, o que deflagra um desequilíbrio entre a natureza e 

a cultura, contrapondo-se à harmonia observada na fazenda (figura 24). 

Há um embate entre a natureza e a tecnologia. Na infância, Astro está 

associado à natureza pelo convívio com os animais e plantas; na vida adulta, Astro é 

um homem da ciência que explora e registra fenômenos celestes, representando o 

controle da cultura sobre a natureza, enquanto que o magnetar é o elemento da 

natureza que rejeita o domínio do homem. Assim, o espaço sideral é o lugar do 

desequilíbrio entre natureza e cultura, primeiramente, a radiação do magnetar atinge 

a nave, em seguida, ela é atingida por uma rocha, danificando seu sistema, o que 

força Astro a realizar diversas tarefas manualmente, levando-o de volta ao eixo da 

natureza. Esta é uma diferença importante entre a H1 e os textos-base, a natureza e 

a cultura são termos instalados no nível fundamental que serão desenvolvidos nos 

BEYRUTH, 2015, p.53 

BEYRUTH, 2015, p. 27 

Figura 25 - Contraste de cores na H1 

Figura 26 - Fragilidade da tecnologia na H1 
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níveis narrativo e discursivo; nas H2, H3 e H4, essa oposição é percebida somente no 

nível superficial, o que será visto no capítulo 3. 

A H1 é um texto construído com base na estilização, já que a composição das 

forias fundamentais permanece inalterada. Destaca-se que não há confronto entre o 

texto variante e os textos-base, tendo em vista que os valores fundamentais 

assentam-se sobre a mesma timia. (DISCINI, 2002, p. 67).  

 

2.4 Actantes sintáticos 

Os valores fundamentais do nível profundo, ao serem convertidos para o nível 

narrativo, transformam-se em valores virtuais, que poderão ser adquiridos ou 

rejeitados por um sujeito. “Passa-se, assim, do lógico-conceptual ao narrativo graças 

à ação do homem, sujeito do fazer [...]” (BARROS, 2002, p. 16).  

No patamar intermediário, apresenta-se o nível narrativo, mais concreto do que 

o anterior. Nomeia-se narrativo por causa de sua relação com a narratividade que 

Fiorin define como “a transformação situada entre dois estados sucessivos e 

diferentes” (2016b, p. 27) que completa a acepção do Dicionário: “princípio 

organizador de qualquer discurso” (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 297). Os 

conceitos de narratividade e narrativa são imprescindíveis à semiótica porque a teoria 

baseia-se na compreensão de que em todo texto há uma narrativa mínima que o 

organiza, ou seja, uma passagem de um estado a outro realizada por um fazer, em 

que um sujeito atua ou atuou. 

Os actantes são unidades sintáticas que precedem os investimentos semânticos, 

podendo representar tanto quem realiza uma ação como quem a sofre. São posições 

sintáticas que serão revestidas por figuras (no nível discursivo) e, de forma sucinta, 

relacionam-se ao que popularmente chama-se de personagem. “O conceito de 

actante substitui com vantagem, mormente na semiótica literária, o termo 

personagem, [...] visto que cobre não só os seres humanos mas também os animais, 

objetos e conceitos”. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 13). 

O termo sujeito no nível narrativo remete a um ser que realiza ações; de modo 

mais claro, chama-se sujeito aquele que estabelece uma relação com o objeto, seja 

uma relação de união (conjunção), seja uma relação de separação (disjunção). E 

nessa situação, o que é o objeto? Ele é o lugar de investimentos de valores, podendo 

ser recoberto por projetos ou determinações do sujeito. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, 
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p. 312-313). A relação entre um sujeito e um objeto constitui um enunciado elementar, 

unidade mínima da narrativa. 

Na H1, o actante sujeito é o protagonista da história, Astronauta Pereira, que 

busca uma relação de união com o magnetar: “Nessa viagem, vim em busca de um 

desses espetáculos únicos do universo: o terrível magnetar!” (H1, p. 10). Nesse caso, 

o actante objeto não é um animal nem um conceito, podendo equiparar-se a um objeto 

inanimado, já que é um corpo celeste. A missão de Astro é de aproximar-se do 

magnetar para recolher dados sobre ele e descobrir novas informações sobre suas 

atividades. 

De modo geral, o sujeito define-se pelo enunciado que compõe: sujeito de estado 

(que participa de um enunciado de estado) ou sujeito de fazer (que participa de um 

enunciado de fazer). (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 445-447). A partir disso, 

percebe-se que existem dois tipos de sujeitos no nível narrativo. Até então indicou-se 

o sujeito de estado, também conhecido pela nomenclatura S2, que é o sujeito 

propriamente dito, aquele se junta ao objeto ou dele se disjunge. Para que esse sujeito 

seja capaz de agir, alguém deve doar ou emprestar-lhe os elementos que o tornem 

competente para a realização da tarefa. Aquele que capacita é o sujeito de fazer, 

também designado pela nomenclatura S1, e o capacitado é o sujeito de estado. 

A relação entre um sujeito e um objeto é uma das operações narrativas 

fundamentais. Sobrepõe-se a ela a relação entre um destinador e um destinatário, em 

torno da qual se estabelecem contratos de veridicção e se organizam os programas 

de manipulação e de sanção. O sujeito de fazer é o que estimula e habilita o sujeito 

de estado, portanto é o destinador; o sujeito de estado é o influenciado, logo a quem 

a manipulação é destinada, o destinatário.  

Ao estabelecer relação com o objeto /magnetar/, Astro nele investe valores de 

mistério, descoberta e conhecimento: “Quero desbravar, mergulhar o desconhecido. 

Ser o primeiro a presenciar estrelas sucumbindo, planetas nascendo e galáxias se 

formando!” (H1, p. 10). Nota-se que ele só pode concretizar essa vontade porque 

trabalha para BRASA e porque ela lhe deu tanto a competência como a autorização 

para tal. Entretanto, a H1 explora as decisões de Astro, mostrando que ele comanda 

suas ações e que a missão de coleta de dados é feita porque Astro se motiva ao 

enfatizar os aspectos positivos do magnetar e as recompensas que adviriam dessa 

empreitada: “Enfim, o magnetar. Este é ainda mais impressionante, por ser cercado 

por um anel de asteroides de metal e gelo, como se fosse um diamante”. (H1, p. 12). 
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É possível, então, estabelecer aqui uma manipulação prévia, pelo dever, 

associada ao contrato de trabalho de Astro com o destinador /BRASA/, que lhe oferece 

as condições técnicas e financeiras da empreitada. No entanto, sobrepõe-se a isso o 

querer do próprio sujeito manipulado, que se torna então destinador de seu próprio 

sonho e ambição. 

 

 

2.5 União do sujeito e objeto 

Cada nível do percurso gerativo de sentido contém uma gramática autônoma 

que se biparte em semântica e sintaxe. (BARROS, 2005, p. 13). Até o momento, ao 

explicar os actantes, abordou-se a sintaxe narrativa. Ela diz respeito à composição da 

relação entre os termos (já vistos), independentemente dos valores semânticos que 

possam ser neles investidos. 

Em contrapartida, semanticamente, observam-se os investimentos de valores 

dados aos objetos com os quais os sujeitos se relacionam. O magnetar, como objeto, 

não é somente algo a ser adquirido, ele tem significado; na verdade, ele é um meio 

para atingir um valor. Os valores fundamentais converteram-se em valores virtuais, 

mas que só são consumados quando assumidos por um sujeito. Aponta-se que os 

investimentos semânticos transmutam o objeto em objeto-valor e é somente através 

dos objetos que os sujeitos alcançam os valores (BARROS, 2005, p. 22). 

O valor vinculado ao magnetar pode ser constatado nas menções de Astro a sua 

própria missão: “Com os dados coletados, vamos aprender muito sobre magnetares 

[...]”. (H1, p. 16); e também na descrição das etapas da morte de uma estrela, em que 

é exposto um conhecimento científico especializado, como no trecho: “Instantes antes 

da explosão, a região central da estrela desmorona sob a força da gravidade, 

empurrando os elétrons para os núcleos dos átomos e obrigando-os a se combinar 

com prótons, formando nêutrons. Daí, o nome de ‘estrela de nêutrons’”. (H1, p. 11, 

grifo do autor).  Desse modo, verifica-se que o objeto magnetar está interligado aos 

valores de mistério, de descoberta e de conhecimento, pertencentes ao universo 

semântico da cultura, oposto de natureza. 

Os valores, ancorando-se pelos parâmetros do nível narrativo, são categorias 

semânticas que são desenvolvidas a partir do investimento fórico feito no nível 

fundamental. No corpus escolhido, o termo eufórico é a /vida/ que se associa à 

fazenda do avô no planeta Terra, em outras palavras ao seu lar (H1, H2, H3), ou 
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simplesmente à prevalência da vida sobre a morte em resgates e combates vitoriosos 

(H2, H4); de qualquer forma, ambas as representações demonstram a harmonia entre 

os seres que convivem entre si. Do lado disfórico, tem-se a /morte/ que se articula 

através dos riscos de ferimentos severos (H1, H3, H4), como também as 

desvantagens da falta de convívio social (H1, H2, H3), ambos impostos pela profissão 

do personagem; o próprio ofício é uma imagem da evolução do conhecimento humano 

que se combina com a tecnologia para aumentar seu entendimento. 

Com isso, observa-se que na H1 a foria investida no termo /vida/ para o universo 

semântico da natureza, em que estão os objetos com os quais o sujeito quer entrar 

em conjunção, para alcançar valores ligados à harmonia e felicidade. Percebe-se 

claramente isso na figura 24, em que as plantas e os animais tomam conta da 

representação espacial ligada à vida. A /natureza/ concretiza-se pelo equilíbrio entre 

a vida humana e a vida animal e vegetal. Por outro lado, a disfórica /morte/ vincula-se 

à infertilidade e à vulnerabilidade encontradas no espaço sideral, para então ampliar-

se para a /cultura/ que se desenvolve através dos equipamentos tecnológicos frágeis 

(como a nave quando atingida por um asteroide). 

 

No nível narrativo, a natureza associa-se aos laços afetivos do personagem 

(família, amigos, ex-namorada). A isso opõe-se o objeto magnetar associado à cultura, 

à ciência e à tecnologia. De primeira partida, tem-se um objeto ligado ao conhecimento 

adquirido por tecnologia e rigor científico (em que o programa não é completado) e 

BEYRUTH, 2015, p. 26 

Figura 27 - Colisão do asteroide 
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concretizado pelo magnetar, portanto, o objeto conecta os valores da cultura ao termo 

fundamental da morte. No entanto, ao fim da história, Astro opta por outro enunciado 

com outro objeto, sua casa na Terra: “Eu quero [...] Ir pra casa... Cof... Antes.” (H1, p. 

74). Sua casa com seus amigos, lugar marcado na H1 como um espaço de vida e de 

sabedoria, de ensinamentos e aprendizados: “Lá, aprendi com o meu avô a rodar um 

pião, a armar uma arapuca e a pescar sob a sombra de uma mangueira. /4 Claro que 

eu não entendia tudo o que ele me dizia, mas eram ensinamentos valiosos”. (H1, p. 

8). Voltar-se-á a isso quando se tratar do percurso do sujeito. 

O Astronauta é um sujeito que busca o universo da cultura, que quer conquistar 

o espaço, assim, a vida afirma-se também na cultura por meio do desejo de Astro em 

“[...] desbravar, mergulhar no desconhecido”. (H1, p. 10). No nível narrativo, nota-se 

que a vida está ligada à natureza, através da casa e da família, que no fim do enredo 

surgem como uma escolha de Astro, um objeto a ser alcançado. Além disso, a vida 

liga-se à cultura pela vontade de Astro em pesquisar e explorar o espaço, por isso, ele 

arrisca-se, empreendendo jornadas intergalácticas e sobrepujando obstáculos. 

Chama-se junção a relação que une os actantes sintáticos sujeito e objeto, 

também entendida como a “função constitutiva dos enunciados de estado” 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 249). Há dois tipos de junção, a disjunção e a 

conjunção. A primeira designa a relação de separação entre o sujeito e o objeto, a 

segunda define a união entre esses actantes sintáticos. Esta é a que classifica a 

relação entre Astro e o magnetar. 

Tendo em vista as junções entre os sujeitos e os objetos-valor, suas relações 

podem ser desejáveis (determinadas pelo querer), possíveis (determinadas pelo 

poder), cognoscíveis (determinadas pelo saber), necessárias (determinadas pelo 

dever). Ainda no âmbito semântico, estudam-se as modalidades (os termos grafados) 

que fundamentam a relação entre o destinador e o sujeito, e a relação entre o sujeito 

e o objeto.  

As estruturas modais são responsáveis pelas modificações dos enunciados, 

engendrando uma sobredeterminação de um enunciado de fazer sobre um enunciado 

de estado. Elas podem ser divididas em virtualizantes (dever, querer), que expressam 

a existência in absentia, e são ligadas ao sujeito de estado (S2), e em atualizantes 

(poder, saber), porque possibilitam o ato, e são relacionadas ao sujeito de fazer (S1). 

                                                           
4 A barra é para assinalar que as frases estão em balões diferentes. 
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A primeira instaura o sujeito e a segunda qualifica-o. (BARROS, 2005, p. 45). Há 

também as realizantes (fazer, ser) que se combinam com as anteriores para 

concretizar a ação; portanto, para analisar as relações entre os actantes, criam-se os 

termos: dever ser, querer ser, poder ser, saber ser, dever fazer, querer fazer, poder 

fazer, saber fazer.  

O Astronauta é um sujeito inspirado por um /querer/, posto que ser um explorador 

é a vivência de um sonho que se tornou realidade e o sentido de sua vida: “Eu vivo 

para ir cada vez mais longe [...]”. (H1, p. 10). Assim, o magnetar é um objeto-valor 

desejável desde o início. Por outro lado, as missões são uma incumbência de seu 

trabalho, vê-se, então, um /dever/ também atribuído. Para que Astro esteja no espaço, 

pilotando uma nave e manuseando sensores, ele possui um /saber/ previamente 

adquirido, provavelmente através da BRASA, que igualmente lhe doou os 

equipamentos, o que está relacionado à modalidade do /poder/. Assim sendo, a trama 

narrada abre-se com o sujeito possuindo todas as atribuições necessárias, o que será 

retomado ao se tratar de programa narrativo de competência. 

De acordo com a relação entre destinador e destinatário, haverá uma relação 

transitiva ou reflexiva. A denominação baseia-se no recobrimento discursivo desses 

actantes como atores. No caso dos actantes sintáticos estarem incorporados cada um 

numa mesma figura, a relação é transitiva (dois actantes e dois atores); porém, se 

uma só figura abranger os dois actantes, a relação é considerada reflexiva (dois 

actantes e um ator). (BARROS, 2005, p. 25).  

No caso da H1, como já observado, Astro ocupa o papel de dois actantes 

sintáticos, o destinador e o destinatário, assim, a relação é reflexiva. Na H2, o ermitão 

sábio é o destinador, seduzindo Astro com o /saber/ sobre a vida alternativa, por 

conseguinte, a relação entre eles é transitiva. Na H3, o destinador é o Astro que busca 

companhia, uma relação reflexiva. Na H4, os plusianos, não podendo se livrar do 

monstro por si, acionam Astro como sujeito para apartá-los do vilão. 

Seguindo para a classificação dos valores, eles podem ser modais, relacionados 

às modalidades do querer, dever, saber e poder, ou descritivos, caracterizados por 

estarem assinalados por figuras sensoriais. Estes podem ser objetos consumíveis, 

como dinheiro, casa, ou se relacionar a prazeres como abrigo, conforto (GREIMAS; 

COURTÉS, 1979, p. 482-484). Como os valores impregnam os objetos de sentido, a 

partir dessa consideração, intitulam-se objetos-valor modais aqueles de que o sujeito 

necessita para atingir a sua meta e objetos-valor descritivos aqueles com os quais se 
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quer entrar em conjunção ou disjunção. Os primeiros participam dos programas de 

uso e os segundos dos programas de base, esclarecidos a seguir. 

Pode acontecer da narrativa não ser explicitada no texto, contudo, para que haja 

texto, a narrativa é necessária, logo pressuposta. Enfim, ela é a mudança de estados, 

relacionada a transformações fundadas por estabelecimentos e rupturas de contratos 

(BARROS, 2005, p. 20). De acordo com Greimas e Courtés, contrato é a relação 

intersubjetiva que corresponde tanto a possibilidades futuras de ação como também 

a restrições estipuladas pelos sujeitos (1979, p. 86). Com efeito, esse é o nível em 

que se descrevem as relações dos sujeitos com os sujeitos (S1 – S2) e dos sujeitos 

com os objetos (S2 – O), sendo que o objeto pode ser um enunciado elementar, o que 

caracteriza um programa narrativo. 

 

2.6 Os programas narrativos 

Quando um enunciado de fazer rege um enunciado de estado, tem-se um PN: 

programa narrativo (BARROS, 2005, p. 24); daí, parte-se para a ordenação dos 

enunciados, analisável pela sintaxe. Examinam-se as junções e as transformações, 

juntamente com as etapas de uma narrativa complexa. A transformação é o termo 

empregado para diferenciar um enunciado de fazer (composto pelo destinador e pelo 

enunciado de estado) de um enunciado de estado. Relembrando, as relações entre 

os sujeitos e os objetos são estabelecidas pelos enunciados que se dividem em 

enunciado de estado (uma junção entre sujeito e objeto) e em enunciado de fazer 

(uma transformação em que o objeto é um enunciado de estado). (cf. BARROS, 2005, 

p. 20-21 e FIORIN, 2016b, p. 28).  

A princípio, os programas são simples, mas tornam-se complexos a partir do 

momento em que o programa exigir a realização prévia de um outro programa; então, 

há uma hierarquização: se são programas principais, serão chamados de base; se 

são secundários, terciários, e assim por diante, serão de uso (GREIMAS; COURTÉS, 

1979, p. 352-354).  

Na H1, inicialmente, o destinador é a BRASA que impõe a Astro um programa 

narrativo com o objetivo de coletar dados do magnetar (PN 1). Para que isso possa 

ser realizado, Astro tem de pousar a nave em local próximo ao magnetar (PN 1a), 

vestir uniforme especial para sair da nave (PN 1b), afixar a antena de comunicação 

(PN 1c) e instalar os sensores (PN 1d). Os quatro PN’s enumerados por último são de 

programas de uso, dado que são suplementares ao PN principal de coleta de dados. 
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Após sair da nave, Astro parte imediatamente para o cumprimento do PN 1d e 

esquece-se de assegurar a comunicação com o computador da nave, o que acarreta 

na incompletude do programa principal. 

Os programas iniciais foram atribuídos ao Astro pelo destinador BRASA, 

contudo, ocorre uma situação não prevista e o Astro elabora um plano para solucionar 

o problema; com isso, observa-se que o /querer/ sobrepõe-se ao /dever/, o que 

demonstra que o Astro é um sujeito modalizado pelo /dever/ e pelo /querer/. Tanto a 

sua responsabilidade profissional quanto o seu desejo por aventuras e conquistas são 

elementos que impulsionam suas ações para o cumprimento do programa de base. 

Elencam-se mais dois actantes sintáticos que compõem o programa narrativo: o 

adjuvante (elemento que auxilia na realização do PN) (GREIMAS; COURTÉS, 1979, 

p. 15) e o antissujeito (elemento que dificulta o PN), também chamado oponente 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 317). Distingue-se, no PN ilustrado da H1, que o 

papel de adjuvante é dado à IA (inteligência artificial) da nave que é responsável por 

escolher o melhor local para pousar a nave (PN 1a) e que ajuda Astro a escolher o 

uniforme mais adequado (PN 1b). 

 

O antissujeito, por seu turno, é percebido no momento em que Astro é impedido 

de finalizar a instalação dos sensores (PN 1d) por uma onda fatal de radiação; 

situação na qual o adjuvante IA avisa Astro para que ele se proteja. Ressalta-se que 

a nomenclatura antissujeito pressupõe um programa narrativo correlato, em que este 

opõe-se ao sujeito e que um antidestinador opõe-se ao destinador. Dada a circulação 

dos objetos entre os sujeitos, depreende-se que quando um sujeito adquire um objeto-

valor, outro sujeito (antissujeito) é privado do mesmo objeto-valor. (BARROS, 2005, p. 

26). 

BEYRUTH, 2015, p. 14 

Figura 28 - IA da nave como adjuvante 
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Com um PN de uso bloqueado por ação do antissujeito (a descarga radioativa 

do magnetar), abre-se uma nova rede de programas de uso, desta vez estipulada pelo 

próprio Astro, com o intuito de sobreviver (PN 1e). Logo, o PN a ser cumprido 

iminentemente é o de fugir do perigo (PN 1e.i), isso realizado, põem-se em prática 

novos PN’s terciários. Depois da enxurrada de radiação, um asteroide enorme atinge 

a nave (o segundo antissujeito), danificando-a a ponto de paralisar algumas de suas 

funções principais. Esse feito faz com que o adjuvante IA seja bloqueado e 

impossibilitado de auxiliar o sujeito. 

Voltando à classificação dos programas, dependendo da natureza da junção, 

haverá quatro denominações para os programas narrativos. Primeiramente, observa-

se a transformação do programa; se se inicia por conjunção e termina em disjunção, 

chama-se privação; se for ao contrário, iniciar-se por disjunção e então ocorrer a 

conjunção, determina-se aquisição. (BARROS, 2005, p. 25). Por conseguinte, a 

privação tem duas formas, renúncia e espoliação (encontrado no Dicionário como 

despossessão), e a aquisição tem também duas formas: a apropriação e a doação 

(encontrado no Dicionário como atribuição). 

A diferenciação entre elas dá-se ao adicionar o critério da relação entre sujeito e 

objeto à natureza da junção. As formas de privação distinguem-se pela 

correspondência entre os actantes sujeito de fazer e sujeito de estado. Se o sujeito se 

automobilizou a privar-se do objeto-valor, a relação é reflexiva e o programa 

demonstra uma renúncia. Caso a disjunção se tenha dado através de um S1 que não 

é o mesmo que o S2, a relação é transitiva e há uma espoliação. Para as formas de 

aquisição, estabelece-se o mesmo princípio. A apropriação advém da relação 

reflexiva, ou seja, o sujeito de estado tomou o objeto-valor ele mesmo; a doação 

constitui-se de uma relação transitiva, em que o objeto-valor é entregue pelo sujeito 

de fazer, empreendido por um personagem distinto do sujeito de estado. 

Por exemplo, ao pensar na vida de Astro, ele afastou-se dos amigos, da família 

e da Ritinha, as histórias do personagem já partem da pressuposição de que ocorreu 

um programa narrativo anteriormente; assim, nesse PN de privação, Astro é uma 

figura que recobre o actante sintático de destinador (S1) tanto quanto de destinatário 

(S2), ele renunciou à convivência de seus amados. 
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Por conseguinte, eles tipificam-se a partir de quatro condições: a hierarquia entre 

eles, a classificação dos valores, a natureza da junção e a relação entre os actantes. 

Cruzando as caracterizações citadas, obtêm-se os tipos de programas chamados 

performance (natureza de aquisição, programa de base, valor descritivo, relação 

reflexiva) e competência (natureza de aquisição, programa de uso, valor modal, 

relação transitiva) (BARROS, 2005, p. 25-26). 

A competência é um programa em que o destinatário é favorecido pelo 

destinador com os instrumentos necessários para que a tarefa posta pelo PN seja 

completada; assim, pode ser entendida como uma organização hierárquica de 

modalidades, em que o /querer/ e o /dever/ regem as duas modalidades restantes, ou 

seja, após dispor das modalidades virtualizantes, necessita-se das modalidades que 

atualizam, o que gera um programa de competência para habilitar o sujeito. Visto 

assim, a competência diz respeito a um “ato em potência”, uma ação não sucedida, 

mas possível. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 61-64). 

A H2 relata um programa de competência em que o sujeito possui um /querer/ e 

o destinador um /saber/. Inicia-se com Astro cobiçando uma vida não vivida, 

indagando sobre uma realidade alternativa. O velho ouve suas lamúrias e instiga mais 

ainda sua curiosidade, oferecendo um /saber/. Tem-se aqui uma relação transitiva 

entre os actantes e uma junção de natureza de aquisição. O enredo da H2 centra-se 

na obtenção desse /saber/ que muda a perspectiva de Astro em relação à vida, 

portanto, o objeto-valor é modal. Ademais, o exposto é um programa de uso que serve 

para cumprir um programa de base que tem como objeto-valor a felicidade, à qual 

Astro quer jungir-se e o ermitão indicou-lhe o conhecimento para que ela fosse 

alcançada: “Nós é que nos iludimos, buscando uma felicidade plena!” (H2, p.50). 

SOUSA, 1995, p. 43 

Figura 29 - Renúncia de Astro 
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O Astronauta quer descobrir se teria sido feliz ao casar com Ritinha e não 

aceitado a oferta da BRASA, o que é mostrado na figura 30. O enredo da H2 é voltado 

para a aquisição desse saber, obtido através do ermitão, que ensina a Astro que a 

felicidade e a infelicidade estão presentes em qualquer decisão (figura 31), uma vez 

que a visão mostra o lado bom e o lado ruim da vida alternativa. 

 

De outro lado, a performance é uma transformação que apresenta um sujeito 

competente que age por si mesmo, consequentemente, um programa da realização 

propriamente dita. É um estado de fazer que rege um enunciado de estado, isto é, as 

modalidades /saber/ e /poder/ orientam as modalidades virtualizantes, que lhes são 

subordinadas. Já tendo sido atribuídas as modalidades necessárias, a performance, 

portanto, é um fazer-ser. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 328-329). 

A partir dos requisitos estabelecidos que designam um programa de 

performance, pergunta-se se a H1 preenche tais condições. Astro ocupa as funções 

de sujeito de fazer e de sujeito de estado, logo uma relação reflexiva, ele manipula-se 

para efetuar a tarefa; o objeto-valor é descritivo, opondo-se ao tipo modal, ele é um 

elemento da dimensão física, sendo sensorialmente percebido por Astro; sabe-se que 

há uma junção de aquisição, pois Astro precisa estar junto ao magnetar; e é o 

SOUSA, 1995, p. 44 

SOUSA, 1995, p. 50 

 

Figura 31 - O saber do ermitão na H2 

Figura 30 - O querer de Astro na H2 
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programa de base apresentado nesta HQ, aquele que é primário e que origina os 

demais. 

Pode-se organizar os programas de performance em duas perspectivas que 

partem do objeto-valor. Como ilustra Barros: “há performances de aquisição de 

valores, quando os objetos, em que os valores desejados estão investidos, já existem 

e circulam entre sujeitos, e performances de construção de objetos ainda inexistentes” 

(BARROS, 2002, p. 35, grifo do autor). No caso da H1, ela é um programa de 

performance de aquisição de valores, posto o valor do conhecimento já ter sido 

previamente estabelecido em PN prévios não relatados na história, o que é percebido 

devido às menções a vocábulos desse campo léxico: “homem sábio”, “conhecer o 

mundo”, “vamos aprender muito”. 

Como se viu, os programas podem ser encadeados um ao outro. Essa 

sequência de programas narrativos denomina-se percurso narrativo; terão suas 

classificações detalhadas na próxima seção. Explica-se que a nomenclatura dos 

termos depende da abrangência da análise. Contemplou-se até aqui primeiramente o 

enunciado, ampliou-se para o programa narrativo, em seguida, iniciou-se por verificar 

o percurso narrativo. Quando se está no domínio do enunciado, observa-se o sujeito 

e o objeto; ao falar de destinador e destinatário, expandiu-se para o programa; 

versando sobre a rede de programas concatenados, estendeu-se ao percurso. Na 

sequência, os tipos de percursos narrativos serão considerados, assim, chegar-se-á 

ao esquema narrativo. 

 

2.7 O percurso do Astronauta 

O nível narrativo pode ser didaticamente separado por etapas que expõem a 

sequência canônica de uma narrativa complexa. A manipulação é a fase inicial e 

essencial, pois sem ela não há percurso. Sendo a primeira etapa bem sucedida, 

passa-se à competência, fase em que o sujeito é capacitado para a realização da 

transformação. Em seguida, a performance é essa execução da tarefa dada, onde a 

mudança de estado basilar da narrativa se dá. Por fim, a sanção é a fase do 

reconhecimento do sujeito, em que o destinador julga-o, sentenciando-o a castigos ou 

prêmios. (FIORIN, 2016b, p. 29-31). 

A sanção identifica-se em duas dimensões, a pragmática (uma retribuição 

relacionada ao fazer do sujeito) e a cognitiva (uma retribuição relacionada ao ser do 

sujeito). O responsável por impô-la é o destinador que avalia a performance do sujeito 
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de acordo com o contrato estabelecido pelos dois na manipulação. Há duas maneiras 

de respostas ao fazer ou ser do sujeito, pode ser feita positivamente, logo, é uma 

gratificação, e pode ser valorada negativamente, assim, é um castigo. (GREIMAS; 

COURTÉS, 1979, p. 389-390). 

Para exemplificar a sanção, usa-se a H3. Nela, Astro constrange-se pela 

situação de solidão extrema, o que o leva a um /querer/, assim ele sente falta dos 

amigos e parentes e deseja unir-se a eles. Apesar do isolamento social servir de mote, 

Astro é o destinador de si mesmo, contudo, antes que ele possa iniciar sua 

performance, ele se vê cercado das pessoas com quem gostaria de conversar. A 

alucinação atua como antissujeito, já que se trata de uma dissimulação de 

performance e de sanção positiva, que impede que a performance desejada de Astro 

possa ser alcançada, postergando a sua realização. 

Depois de se dar conta do devaneio, ele viaja de volta à Terra para realmente 

estar com seus amigos; as primeiras pessoas que ele avista são Ritinha, seu marido 

e o filhinho deles. Sentindo-se devastado, ele tranca-se no seu quarto querendo ficar 

sozinho com sua mágoa. A Ritinha e sua família foram mais um antissujeito que 

evitaram a performance de Astro. Por isso ele sanciona-se negativamente, ou seja, 

seus sentimentos de tristeza e despeito são a punição que ele recebeu. 

Os tipos de manipulação determinam-se consoante as modalidades 

encaminhadas na narrativa e também estão ligadas ao actante sintático a que é dado 

o destaque, são elas: sedução, tentação, provocação e intimidação. As primeiras são 

a persuasão de um querer fazer; as segundas são a imposição de um dever fazer. 

Como as sanções, elas existem em duas dimensões, a pragmática e a cognitiva. O 

destinador-manipulador tem a possibilidade de incitar pelo /poder/ na dimensão 

pragmática, dessa forma, ele enfatizará o objeto da junção, valorizando-o através de 

SOUSA, 2009, p. 32 

Figura 32 - Sanção negativa na H3 
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valores culturais, ou qualificando-o negativamente por meio de ameaças; ele 

identicamente pode usar a modalidade do /saber/ na dimensão cognitiva, apontando 

ao sujeito características positivas ou negativas. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 

269-270). 

Quando o destinatário adquire um /querer/ e o destinador demonstra ter um 

/saber/, tem-se a sedução que advém de uma ostentação das particularidades do 

sujeito de estado. Obter-se-á a tentação, quando o destinador possuir um /poder/ e 

ofertar ao destinatário um /querer/ mediante vantagens relacionadas ao objeto. Ao 

instigar o /dever/ no destinatário por meio de aspectos negativos que centram-se no 

objeto e tendo o destinador a modalidade do /poder/, é empregada a intimidação. 

Quanto à provocação, ela ocorre quando o /dever/ é despertado no destinatário pelo 

destinador, enquanto que este tem o /saber/ e realça características de cunho 

pejorativo relativas àquele.  

Assim, de modo geral, observa-se que a modalidade do /querer/ relaciona-se ao 

enaltecimento de algo, ao passo que a do /dever/ liga-se à degradação de uma dada 

imagem. Quanto às modalidades atualizantes, o /poder/ refere-se ao objeto e o /saber/ 

diz respeito ao sujeito do enunciado elementar. 

 

Quadro 1 - Os tipos de manipulação 

Tipos de 

Manipulação 

Modalidades 

Virtualizantes 

Modalidades 

Atualizantes 

Valoração Realçamento Exemplo 

Sedução /querer/ /saber/ + Sujeito Elogio 

Tentação /querer/ /poder/ + Objeto Recompensa 

Provocação /dever/ /saber/ - Sujeito Depreciação 

Intimidação /dever/ /poder/ - Objeto Ameaça 

O autor, 2020. 

 

Como exemplo de sedução, atenta-se para a H2, em que o sábio ermitão possui 

o /saber/ e aproveita-se da modalidade do /querer/ já existente em Astro. Na H3, tem-

se uma tentação, posto que Astro já obtinha o /poder/ como comandante da nave e 

faltava-lhe uma modalidade virtualizante; dado o momento de solidão, ele ambiciona 

o contato com os amigos, assim o /querer/ é instalado. Na H4, pode-se pensar nos 

plusianos como o destinador com um /saber/ relacionado ao monstro e considerar o 

Astro como destinatário com o /dever/, já que era uma missão atribuída a ele, portanto 

não podia recusar ou falhar; dessa forma, tem-se uma provocação.  
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A partir das quatro etapas mencionadas, podem-se ordenar os tipos de percurso. 

Quando centra-se na manipulação, chama-se de percurso do destinador-manipulador, 

já que se articula pelo ponto de vista do destinador; quando centrado na última fase, 

nomeia-se percurso do destinador-julgador, igualmente correspondente ao ponto de 

vista do destinador; quando caracterizado pela maior relevância dos programas de 

competência e de performance desde a perspectiva do sujeito de estado, tem-se o 

percurso do sujeito. O encadeamento lógico dos três percursos é o esquema narrativo. 

(BARROS, 2005, p. 29-38).  

A seguir, tratar-se-á do percurso do sujeito da H1, seguindo as diretrizes do 

próprio texto, em que a manipulação e a sanção não são extensamente trabalhadas, 

porém, sendo pressupostas. Pensando em sujeito, pode-se descrever a competência 

e a performance; na H1, Astro inicia a trama manipulado pela BRASA, incitado pelo 

/dever/, entretanto, sua própria ambição e seu desejo de viver sobrepõem-se ao 

vínculo profissional, assim, a H1 é retratada como uma performance, o destinador e o 

destinatário são concretizados pela figura do Astro que tem o magnetar como objeto, 

valorado pelo conhecimento, da apropriação proposta.  

Até este instante foram relatados os programas iniciais da H1 para mostrar a 

subordinação dos PN de uso aos PN de base. O programa principal é a coleta de 

dados do magnetar (PN 1), que necessitou de PN’s secundários (pequenas ações já 

expostas), quando um desses programas não foi realizado corretamente (PN 1c), 

prejudicou-se o programa de base; por causa disso, um novo PN secundário é 

requisitado, sobreviver (PN 1e), o que inaugura programas terciários. 

Astro reagiu à onda de radiação executando o programa de privação do local 

perigoso (PN 1e.i) e em seguida, a nave é atingida por um asteroide, portanto o novo 

programa terciário de Astro é salvar a nave (PN 1e.ii) que para ser bem sucedido 

necessita de programas quaternários, como avaliar as condições da nave (PN 1e.ii.1), 

verificar os circuitos (PN 1e.ii.2), manter os escudos ativados (PN 1e.ii.3), conseguir 

suprimentos (PN 1e.ii.4) e descobrir como consertar a nave (PN 1e.ii.5). 

A obtenção dos suprimentos é descrita nas páginas 30-37, em que Astro espatifa 

uma pedra de gelo que orbitava por perto. Ele purifica essa água, garantindo também 

oxigênio, decide por racionar os alimentos, e estocar hidrogênio da água para servir 

de combustível para o aquecedor da nave; cada uma dessas ações pode ser 

considerada um programa menor. O reparo da nave é narrado a partir da rotina 
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disciplinada a qual Astro se impõe para concentrar-se no plano de conserto, 

totalizando 145 dias de rotina de sobrevivência, da página 38 até a 41. 

Desde esse ponto Astro começa a presenciar acontecimentos estranhos; para 

ele, a comida e a água estavam sumindo, sons vinham de lugares onde não deveria 

haver ninguém, por isso, a suspeita é de um intruso que teria armado uma cilada para 

prejudicar a missão. No dia seguinte, Astro percebe que está mentalmente debilitado 

e, enquanto observa as plantas da nave, indaga sobre o uniforme Titan, sem poder 

visualizar nele a possibilidade de salvação. Nesse momento, recomeça a alucinação, 

que se intensificará cada vez mais. 

Astro desenvolve um programa de captura do intruso (PN 1e.iii), preparando uma 

armadilha. Passa-se um dia e Astro captura a si mesmo, esquecendo que fez a 

armadilha e pensando que o intruso a construiu. Talvez o golpe que sofreu na cabeça 

quando caiu em sua própria arapuca tenha estimulado uma alucinação mais forte, 

porque ele não ouve apenas sons, mas uma voz que chama “Garoto!”. 

 

Considerando o ponto em que a alucinação começa, cogita-se que o período 

alucinatório é um programa de competência para que Astro conceba a utilidade do 

traje Titan. Desse modo, o destinador é a voz que o interpela. Há duas imagens que 

lhe são atribuídas, primeiramente o magnetar (figura 34) e após uma explosão de luz 

ele transforma-se no avô de Astro (figura 35).  

 

 

 

 

BEYRUTH, 2015, p. 46 

Figura 33 - Primeira aparição da voz 
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O objeto-valor é modal, já que a finalidade do programa é adquirir o /saber/ 

necessário à realização da performance do PN de sobreviver (PN 1e). Como já 

notado, é um programa de uso, cuja natureza da junção é a aquisição, com a relação 

entre destinador e sujeito transitiva. A manipulação é feita por uma voz que o chama 

de forma misteriosa, instigando a curiosidade, comandada pelo /querer/, com foco no 

sujeito, portanto tem início como uma sedução; passa a uma provocação quando 

assume um caráter assertivo de autoridade e o magnetar figurativiza essa voz, 

estabelecendo um /dever/, como no exemplo: “Olhe para mim quando falo com você, 

garoto!”. (H1, p. 48). 

 

BEYRUTH, 2015, p. 48 

BEYRUTH, 2015, p. 50 

Figura 34 - A voz como o magnetar 

Figura 35 - A voz como o avô 
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Por fim, essa voz mostra-se como o avô, com demandas do tipo “Pare de fugir!” 

e “Saia dessa casca!”. (H1, p. 51). A isso segue-se a destruição do traje tradicional de 

Astro, deixando-o nu, e ele cai num lugar inundado de água, lembrando o lago de sua 

infância. O avô aparece de forma menos espetaculosa dizendo-lhe “Seja como a 

pedra”. Vale apontar que a modalidade posta em movimento é o /querer/, uma vez 

que há uma valoração positiva e ela é dada ao objeto (conhecimento do modo de 

salvar-se), caracterizado pela pedra e depois pela Ritinha, o amor perdido, por 

conseguinte, tipifica-se como uma tentação. 

De acordo com a organização ilustrada, o que ocorre na alucinação é um 

programa terciário (PN 1e.iv), mas que reclama o PN quaternário de aprendizagem 

de ricochete com a pedra (PN 1e.iv.1) dado pelo avô que mobiliza o /querer/ ao 

despertar o interesse do menino na pedra (ênfase no objeto), portanto uma tentação. 

Essa manipulação abre um programa de competência quaternário subordinado a um 

programa de competência terciário, que por sua vez se vincula a um programa de 

performance secundário (sobreviver) para que o programa de performance primário 

seja finalizado. 

BEYRUTH, 2015, p. 55 

BEYRUTH, 2015, p. 53 

Figura 36 - A voz como destinador 

Figura 37 - Ritinha associada à pedra 
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O PN da alucinação não pode ser compreendido sem o PN da fazenda, já que é 

ali que surge o movimento de ziguezague que o avô refaz na alucinação. Após a 

tentação com a Ritinha, aparece um esqueleto de olhos de fogo vestido do velho traje 

de Astro, liderando uma multidão composta por amigos e familiares, todos com feição 

impassível, que recorda zumbis. Essa imagem amedrontadora enforca-o, reforçando 

o aspecto negativo do episódio, e diz-lhe “Você deixou todos eles para trás!”, 

direcionando o aviltamento ao sujeito. (H1, p. 56). Na continuação, aparecem, de um 

em um, os familiares (supostamente o irmão e o pai e certamente o avô) e a Ritinha, 

cada um para indicar uma falta de Astro, um momento em que ele esteve ausente. 

Esse cenário revela uma manipulação do tipo provocação.  

Durante a alucinação, é possível averiguar que já ocorre um deslizamento do 

objeto-valor. O conceito família é evidenciado com essas figuras e se se considerar o 

avô a figura principal desse termo, ele já foi equiparado ao magnetar nas figuras 34 e 

35 por causa da voz misteriosa. A essa altura, constata-se que é feita a ligação entre 

o objeto instalado do PN principal (o magnetar) e o objeto alternativo que é proposto 

ao fim do enredo (a família), tendo o conhecimento como ponto convergente, como já 

foi apresentado anteriormente. Há um deslocamento do objeto-valor no PN de base, 

o magnetar representa o conhecimento científico e teórico, ao mesmo tempo que o 

avô representa o conhecimento familiar, prático, que se dá pela relação com a 

natureza: cuidar da terra, brincar no lago, jogar pedra. Em vista disso, marca-se a 

importância do PN 1e.iv para a narrativa da H1. 

BEYRUTH, 2015, p. 9 

Figura 38 - Ricochete da pedra 
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A consumação desse PN de competência estreia outro programa terciário para 

abandonar a nave, sendo assim de privação, uma renúncia à nave. Para isso, ele deve 

soltar o uniforme Titan (PN 1e.v.1), rompendo pedaços da nave (PN 1e.v.1.1), e 

efetivamente sair. 

 

A partir de então, Astro deve mandar sinais de socorro (PN 1e.vi), mas ele tem 

de chegar a um ponto (PN 1e.vi.1), onde os sinais não sejam cortados pela radiação 

do magnetar. Cada ação de Astro é narrada, podendo ser identificada como um 

pequeno PN, por exemplo, para chegar ao ponto específico em que os sinais poderão 

ser enviados, Astro deve ganhar velocidade correndo com o Titan (PN 1e.vi.1.1) e 

ricochetear em pedras (PN 1e.vi.1.2), ativando pontualmente os jatos do Titan; quando 

não há mais lugar para ricochetear, Astro ejeta-se do Titan (PN 1e.vi.1.3) e permanece 

somente com seu traje convencional. A IA é restabelecida e Astro pede-lhe para que 

envie os sinais de resgate, assim, cumpre-se o PN terciário. O socorro chega a uma 

nave-hospital que o resgata (PN 1e). O programa de base, cuja junção era com o 

magnetar não é desempenhada, decreta-se a escolha de um novo objeto quando 

Astro exclama: “Eu quero... Cof... Ir... Cof... / ...Ir pra casa... Cof... Antes”. (H1, p. 74). 

Pode-se cogitar que a H1 como um todo é uma história de competência para que 

Astro pudesse mudar o rumo de sua vida e perceber a importância do contato com a 

família e com os amigos; dessa maneira, tudo pelo qual ele passou seria uma espécie 

de prova para capacitá-lo com um /saber/ para, finalmente, iniciar sua performance, 

que, desse ponto de vista, não é revelada na H1. O que desacredita essa hipótese é 

a última fala de Astro, em que ele deixa subentendido que ele voltará para cumprir sua 

missão com o magnetar, esperando realizar esse programa. Parte daí o entendimento 

BEYRUTH, 2015, p. 60 

Figura 39 - A soltura do uniforme Titan 
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de que o narrado não é uma competência, mas sim, uma performance. Se fosse a 

primeira, o programa teria sido completado e não haveria necessidade de marcar o 

futuro retorno para realização da conjunção com o magnetar. A H1 é uma performance 

não concluída, em que o próprio Astro se manipula para atingir sua meta de estudar o 

magnetar. A não completude abre caminho para continuações da obra, como 

ocorreriam. 

 

2.8 Manutenção ou mudança da organização narrativa 

Retomam-se os estudos de Discini sobre a intertextualidade sob a perspectiva 

da semiótica discursiva. Comparar-se-á o nível narrativo do texto variante com os 

textos-base para verificar as semelhanças e as peculiaridades de cada um, como já 

feito neste trabalho com o nível fundamental. Ressalta-se essa diferença com as 

comparações que Discini efetua em seu livro. A autora parte de apenas um texto-base 

(Chapeuzinho Vermelho de Perrault) para analisar a intertextualidade em quatro textos 

variantes de diferentes autores e de distintas épocas: Chapeuzinho Vermelho dos 

Grimm, Chapeuzinho Amarelo de Chico Buarque, Chapeuzinho e o Lobo Torturador 

de Alberto Berquó, Fita Verde no Cabelo de Guimarães Rosa. O corpus desta 

pesquisa constitui-se de três textos-base (H2, H3, H4) com o mesmo enunciador e um 

só texto variante (H1) com o enunciador diferente do anterior. Este recupera aqueles, 

por isso, os três textos-base são constituintes do corpus. 

Há uma outra distinção a ser elencada no que tange ao gênero textual. Dentro 

do corpus deste trabalho, há quatro textos a serem analisados, três deles (os textos-

base) são histórias em quadrinhos, em estrito sentido do termo, de 5 a 12 páginas, e 

o quarto texto (H1) é um romance gráfico de 80 páginas que se dividem entre 

elementos pré-textuais (como o prefácio), o enredo e os extras. 

Essa diferença na extensão do material reflete na construção do sentido do texto, 

tanto no nível narrativo como no discursivo (sem se esquecer do impacto no plano da 

expressão, obviamente). Para o nível narrativo, a ampliação do material significa 

maior possibilidade de desenvolvimento da narrativa, com mais encadeamentos dos 

programas e mais actantes envolvidos, o que promove maior refinamento do 

esqueleto narrativo.  

A H1 possui uma rede narrativa composta por encadeamentos de vários 

programas de uso, tendo um nível narrativo mais complexificado, se se comparar aos 

textos-base. Isso associa-se ao fato da H1 ser do gênero romance gráfico e de que 
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seu enunciatário previsto é um leitor experiente de quadrinhos, que busca um texto 

em que a personalidade e os anseios dos personagens sejam trabalhados (o que se 

relaciona às modalidades) e que a narrativa tenha reviravoltas e desdobramentos 

(relacionado aos programas). A partir disso, pode-se observar, no nível narrativo, a 

distinção entre os enunciatários dos textos-base (de menor conhecimento de mundo 

e da área dos quadrinhos) e os enunciatários do texto variante (que esperam 

quadrinhos mais complexos). 

Começa-se pela H2, em que há um programa de competência, com o destinador 

concretizado pelo ermitão sábio, o destinatário pelo Astro e o objeto-valor é o 

discernimento sobre a felicidade, ou seja um /saber/; sendo isso a competência 

necessária para que a performance de ser astronauta seja cumprida. Na figura 40, 

observa-se a manipulação do ermitão, estimulando a curiosidade de Astro para 

adquirir o conhecimento de como seria a sua vida se tivesse escolhido a opção 

alternativa. O ermitão não deixa a conversa mudar de assunto, ele retorna ao 

questionamento anterior de Astro, realçando o desejo de Astro por esse 

conhecimento. A manipulação ocorrida é uma sedução que termina com uma sanção 

cognitiva positiva, posto que Astro adquire o conhecimento de que a felicidade não 

está em um só lugar de uma só maneira, assim ele pode seguir seu caminho e suas 

missões sabendo que encontrará insatisfação e felicidade em cada decisão que tomar 

(figura 41). 

SOUSA, 1995, p. 51 

SOUSA, 1995, p. 45 

Figura 40 - A manipulação do ermitão na H2 

Figura 41 - Astro sem medo 



71 
 

Como demonstrado, na H3, Astro é o destinador que se manipula. Pela fala do 

protagonista (“Seria tão bom ter mais alguém aqui!”), percebe-se que ele é induzido 

pela modalidade do /querer/. (H3, p. 28). Através da sanção negativa autoinfligida, 

deixa-se claro que na H3 há uma ideia que valoriza a vida moderna e a entrega ao 

trabalho, pois o resultado da performance de Astro afirma que a Terra é um lugar de 

dor e decepção. 

Na H4, observa-se que ela é um programa de performance, sendo Astro o 

destinador e o destinatário do PN principal, contudo, existem PN’s de uso que se 

configuram como programas de competência, que são requeridos quando o programa 

de base fracassa. Tendo a performance falhado na primeira vez, a capacidade de 

Astro é posta em xeque: “Esse redondinho não é de nada!”. (H4, p. 5). O protagonista 

busca um novo programa de competência para melhorar seu desempenho (fazer um 

lanchinho). Acaba por encontrar um estilista que será seu segundo manipulador (o 

primeiro foi o povo plusiano), empregando a provocação, ele realça seu conhecimento 

sobre a área da moda e propõe a disjunção de Astro com o objeto traje redondo: “Sou 

estilista e não pude deixar de notar! / Seu traje espacial está completamente fora de 

moda! / [...] Isso para não dizer ridículo... e muito pouco funcional!” (H4, p. 7). 

A performance com um traje triangular também é frustrada e Astro retorna ao 

estilista que o convence por meio da tentação, o que pode ser visto na ênfase nas 

qualidades convenientes do novo traje quadrado: “É um modelo mais conservador! 

Mas muito mais elegante, sem dúvida! Além de bonito e seguro!” (H4, p. 11). Na 

terceira vez em que Astro é derrotado pelo monstro, ele percebe que o “estilista” é um 

salafrário que tentava enganá-lo. O herói pega seu traje redondo de volta após bater 

no vilão e cumpre sua performance sendo muito ajudado pela sorte, uma vez que o 

monstro tenta pisotear Astro, no entanto, justamente o formato do traje impede que 

isso aconteça, ademais, faz com que o monstro escorregue e bata a cabeça, 

desmaiando. Essa sanção positiva vincula a aceitação de si, em especial a sua forma 

física, à vida e à satisfação. Astro reconhece sua identidade, aprende a gostar-se do 

jeito que é e a não depender da aprovação de alheios: “Pois é! Quem acha que estou 

por fora está redondamente enganado!”. (H4, p. 15, grifo do autor). 

Partindo da estrutura narrativa da H4, nota-se que há congruência entre ela e a 

H1, já que a performance é a etapa do esquema narrativo mais significante em ambas, 

acentuada em detrimento das demais. De semelhante também está a sanção positiva, 

abonando a conjunção com o objeto-valor de cada programa. Na H4, Astro termina 
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satisfeito consigo mesmo e com sua aparência, ou melhor, com a aparência de seu 

uniforme; na H1, Astro está longe de satisfeito, porém vivo e com expectativa de 

sanidade. Na H2 também consta uma sanção positiva que alude ao contentamento 

de voltar ao trabalho lançando-se sem medo. 

Os quatros textos possuem uma semelhança importante no que diz respeito às 

modalidades. Nas quatro histórias, o Astronauta é movido pelo /querer/, sendo um 

sujeito aventureiro, e também pelo /dever/, sendo um profissional responsável. Por 

conseguinte, os objetos buscados são tanto desejáveis quanto necessários. 

Astronauta aceita o contrato com a BRASA e parte em missões, no entanto, as 

aventuras complicam-se, surgem empecilhos e Astro encarrega-se dos novos 

programas para vencer e sobreviver. A organização narrativa e a solidão do 

personagem no espaço sideral suprimem a presença da BRASA, evidenciando a 

sobreposição do /querer/ nas histórias e caracterizando o protagonista pelo desejo, 

pela ambição e pela curiosidade. 

Dito isso, constata-se que o discurso do trabalho está fortemente presente na H2 

e H3, o que também será identificado na H1. O objeto-valor que é destacado por 

grande parte da narrativa da H1 é o magnetar como conhecimento científico, de 

pesquisa, a ocupação profissional do sujeito. Enquanto que nos dois textos-base 

citados, o ofício de astronauta é exaltado, seja por sua assinalação explícita (H2), seja 

pela coibição do ócio (H3), no texto variante Astro aprende que não pode viver 

somente do trabalho e termina por escolher ir contra ele, mesmo que por um período 

breve de tempo. 

O personagem de Astro privilegia o discurso da cultura, dando-lhe ora um valor 

disfórico ora eufórico. Apesar dos perigos e da solidão (ligados à morte), Astro 

continua nessa profissão porque se atém às vitórias e às descobertas (ligadas à vida). 

O próprio querer de Astro demonstra que ele percebe o mundo científico de forma 

positiva, o que somente se dissipa em momentos de impotência e falta de controle 

sobre a tecnologia; isso faz de Astro um termo que adjunta a vida eufórica e a morte 

disfórica ao discurso da cultura. 

Com isso, corrobora-se que a estilização era a forma pretendida para instituir a 

intertextualidade desde o início, visto o gênero em que foi desenvolvido e até mesmo 

o objetivo do projeto Graphic MSP: outro autor para um personagem já estabelecido 

e famoso. A organização narrativa mantém-se na H1 no que concerne aos elementos 

indispensáveis, o sujeito de estado permanece Astro, o sujeito de fazer ora é o próprio 
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ora um ser que ele encontra no espaço sideral; dois dos objetos-valor descritivos 

instalados nos programas de performance relacionam-se diretamente à ocupação 

laboral de Astro: uma missão de salvamento do povo plusiano (H4) e uma missão de 

coleta de dados (H1); de outro lado, o objeto-valor modal está também ligado ao 

trabalho, mesmo que de forma menos direta, pois este se faz a partir de uma oposição 

com casa (H2). Dessa maneira, as escolhas feitas para o romance gráfico e por meio 

da estilização oferecem a ampliação do esqueleto narrativo, o detalhamento figurativo 

(a ser examinado no próximo capítulo), a expansão do público, redimensionando os 

textos-base para alcançar novos (ou renovados) sentidos. 
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3 A SOLIDÃO NO (DO) DISCURSO 

Neste capítulo, abordar-se-á o nível discursivo, o mais superficial do percurso 

gerativo, em que as instâncias semionarrativas “ganham corpo” através de operações 

semânticas (tematização e figurativização) e sintáticas (debreagens e embreagens de 

pessoa, tempo e espaço). Na sintaxe discursiva, instalam-se no enunciado as 

coordenadas espaciais e temporais, bem como projetam-se os actantes discursivos 

(narrador, narratário, interlocutor, interlocutário). Na semântica discursiva, convertem-

se as forias do nível fundamental, os valores narrativos e os actantes em temas, 

figuras e atores, criando efeitos de verdade, de ilusão, de conflito, entre outros. 

 

3.1 Projeções sintáticas 

A sintaxe, nesse nível, ocupa-se das projeções da enunciação no enunciado5, 

responsáveis pela conversão das estruturas narrativas em discurso. Os 

subcomponentes da discursivização são a actorialização, que é a reunião do papel 

actancial com o papel temático (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 14), a 

temporalização, que se caracteriza pela localização e programação temporais 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 455) que produzem um efeito de sentido de 

“temporalidade”, e a espacialização, que serve para montar um quadro de 

organização espacial mais ou menos autônoma no enunciado. (GREIMAS; 

COURTÉS, 1979, p. 155). 

As operações encarregadas de mobilizar esses procedimentos denominam-se 

debreagem e embreagem. A primeira encarrega-se de expulsar a pessoa, o tempo e 

o espaço para fora da enunciação, enquanto que a outra os faz retornar a ela. 

Qualquer uma das duas operações tem duas possibilidades de realização: enunciativa 

e enunciva. Essas categorias sintáticas discursivas remetem à enunciação, podendo 

reforçá-la e marcá-la com o emprego da primeira pessoa, do tempo verbal presente 

para indicar a concomitância entre o momento da enunciação e o momento da ação 

narrada e de termos que se refiram a um espaço do aqui. Nesse caso, a operação é 

do tipo enunciativa, relaciona-se à enunciação e ao trinômio eu-aqui-agora e causa 

um efeito de subjetividade e aproximação, inclusive afetiva. Contudo, as categorias 

                                                           
5 Entendem-se enunciação como uma instância linguística (de linguagem) de mediação, que é 

logicamente pressuposta, e enunciado como o resultado desse processo (GREIMAS; COURTÉS, 1979, 
p. 145-146). 
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do discurso podem negar a enunciação, apoiando-se na terceira pessoa e em 

expressões temporais e espaciais que se referenciam a partir de uma informação do 

próprio texto, indicando que o evento narrado não ocorre no mesmo lugar e no mesmo 

tempo que a enunciação. Desse modo, a operação é enunciva, relaciona-se ao 

enunciado e ao trinômio ele-lá-então e ocasiona um efeito de objetividade, 

imparcialidade, consequentemente, afastamento emocional. (GREIMAS; COURTÉS, 

1979, p. 95-96) (FIORIN, 2016a, p. 35-48). 

 As projeções das três categorias podem assegurar a coesão entre a projeção 

em primeira ou terceira pessoa ou podem misturar essas projeções pelas categorias, 

produzindo complexidade maior dos efeitos de sentido. Na H1, vê-se compatibilidade 

entre as categorias: “Minha missão aqui é coletar dados in loco sobre esse curioso 

corpo celestial [...]”. (H1, p. 10, grifo do autor). O pronome possessivo relaciona-se à 

primeira pessoa do singular, o verbo no tempo presente constrói uma concomitância 

entre a ação relatada e a enunciação e o espaço enunciativo é assinalado pelo 

advérbio aqui, indicando uma debreagem enunciativa nas três categorias. A coesão 

adquirida por causa das três categorias enunciativas intensifica o efeito de 

aproximação na H1, o que condiz com o apelo emocional existente nela, ao abordar 

a solidão e o amor, por exemplo. 

 

3.2 Categoria de pessoa 

A categoria de pessoa vem indicada gramaticalmente pelos pronomes e flexões 

verbais. Por meio das projeções actanciais, instala-se no enunciado um narrador, 

considerado pela semiótica como um actante da enunciação enunciada (GREIMAS; 

COURTÉS, 1979, p. 294). Pode haver ainda uma debreagem interna, em que ocorre 

uma segunda projeção no texto, instalando o interlocutor, que está associado ao que 

geralmente é chamado de personagem, um actante do enunciado que reproduz a 

estrutura da interação linguística. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 239). 

Para definir a pessoa ou o ator no nível discursivo do percurso gerativo, retorna-

se ao nível intermediário para trazer alguns termos. Renomeiam-se os actantes 

sintáticos ao abordá-los desde a perspectiva do percurso narrativo, para designar 

papéis actanciais, posto que não são tão somente posições sintáticas, mas também 

funções empreendidas, “um paradigma de posições sintáxicas modais”. (GREIMAS; 

COURTÉS, 1979, p. 323). Por sua vez, os papéis temáticos são incorporações de 

temas, no nível discursivo, e em conjunto com os papéis actanciais substancializam-
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se em atores. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 453-454). O ator acolhe investimentos 

da sintaxe e da semântica do nível discursivo, sendo assim, um ponto de 

convergência, não obstante, é o lugar de transformações, obtenções e perdas. 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 34-35). 

A actorialização é um dos componentes da discursivização, estabelecendo-se 

pelas operações de debreagem e embreagem, e é um processo que resulta na 

instauração do ator. Ele pode se manifestar como pessoa e não pessoa, a primeira 

relaciona-se ao produtor do texto e ao interlocutor, ou seja, àqueles que estão 

diretamente envolvidos na enunciação, o eu e o tu; a segunda diz respeito ao assunto 

ou ser sobre o qual se enuncia, assim ligado ao ele, a não pessoa, pois não participa 

da interação, somente existe no texto. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 35). 

Fiorin (2016a) detalha que o ele pode representar inúmeros sujeitos, ou até 

mesmo nenhum, no caso da impessoalidade, enquanto que o eu e o tu indicam quem 

enuncia e a quem o enunciado se destina, respectivamente. Salienta-se que os dois 

últimos são reversíveis, uma vez que em uma conversação, alterna-se quem fala. 

(FIORIN, 2016a, p. 51-52). No texto enunciado, pode ocorrer interação com 

alternância de papéis, como na H3, em que o personagem de Astro aparece como 

interlocutor de outro personagem, Ditão; em seguida, as posições alternam-se, como 

costuma ocorrer nas HQ’s, que empregam fartamente os simulacros de diálogos.  

 

A categoria de pessoa, na semiótica discursiva, é entendida tanto pela 

perspectiva da enunciação como pela perspectiva do enunciado; assim identificam-se 

três eixos: enunciador-enunciatário, narrador-narratário e interlocutor-interlocutário. 

São três tipos de sujeito que se bipartem em dois polos, o primeiro é o sujeito da 

enunciação, sendo pressuposto tal como ela, o segundo é o sujeito da enunciação 

enunciada e o terceiro é o sujeito do enunciado.  

SOUSA, 2009, p. 29 

Figura 42 - Reversibilidade do eu 
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O conceito de enunciador não se confunde com o de autor, já que este é um 

indivíduo psicossocial e aquele, uma projeção discursiva. Com efeito, o enunciador 

advém do texto, uma vez que é uma imagem discursivamente construída que não 

pertence ao mundo natural. (FIORINa, 2016, p. 55-56). 

Para exemplificar, pondera-se sobre o modo como as revistas da Turma da 

Mônica são elaboradas6: os roteiristas fazem os esboços das histórias, que, após a 

aprovação de Mauricio de Sousa, seguem para os desenhistas. Eles transformam as 

rafes (esboço inicial) dos roteiristas no padrão dos desenhos da Turma da Mônica, 

supervisionados pela Alice Keico (diretora de arte), para então passarem para os 

letristas. Na sequência, esse material vai para os arte-finalistas que aplicam nanquim; 

quando essa etapa é terminada, os acabamentistas colocam os requadros e apagam 

os traços a lápis. Por fim, ocorre a colorização baseada em uma paleta de cores 

definida. Ao sair da MSP, ainda em formato digital, as HQ’s são enviadas para a 

editora Panini, que por sua vez manda o material para gráfica para ser impresso e, 

em seguida, uma transportadora entrega os exemplares prontos às bancas de jornal. 

Vê-se que Mauricio de Sousa participa da produção, no entanto, em uma 

específica fase. Mesmo levando seu nome, as HQ’s não são feitas pelo indivíduo 

Mauricio, mas sim por uma equipe muito maior dividida em ofícios especializados. 

Ademais, somado ao trabalho da equipe MSP está a editora Panini, responsável pela 

publicação. Nesse tipo de produção, comum no mercado de revistas em quadrinhos, 

há uma equipe que institui padrões linguísticos, visuais, cromáticos. Isso exemplifica 

bem a não coincidência entre a pessoa física do autor e a figura discursiva do 

enunciador. Nesse caso, haveria um enunciador constituído da soma de todos esses 

papéis funcionais na escala de produção de uma revista de HQ. 

O outro polo do sujeito da enunciação, o enunciatário, é aquele a quem o texto 

se dirige, porém, sua função no processo linguístico não é passiva. Ele torna-se um 

coprodutor do texto, posto que funciona como um filtro que é contemplado e levado 

em conta durante a construção textual. (FIORIN, 2016a, p. 56-57). O enunciatário é 

um perfil discursivo que é previsto pelo enunciador ao constituir a coerência de seu 

texto. A seguir, um trecho de entrevista que Mauricio de Sousa deu a CJSP (Conselho 

Jedi São Paulo), em que ele comenta sobre o público do projeto Graphic MSP: 

                                                           
6 Retirado de fala do editor Sidney Gusman em vídeo intitulado “Como são feitas as HQs na Mauricio de Sousa 
Produções” do canal oficial da Turma da Mônica no YouTube. 
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“[...] O que tem a assinatura Mauricio, a pessoa compra. Então eu 
tenho que ter os mesmos cuidados em todas as publicações nossas, até nas 
graphic novels que eu tô fazendo agora, nós temos que ter essa preocupação 
da forma. Os temas podem ser um pouquinho mais sofisticados, a explicação, 
o texto também, mas a forma tem que ser aquela forma que a gente usa na 
mesa de jantar em família, falando de qualquer assunto, mas de um jeito 
que... Onde eles estão.”7 (SOUSA, 2013) 

 

Em sua fala, Mauricio afirma que seu nome está vinculado ao público infantil, 

sendo que qualquer produto comercial assinado por ele carrega a possibilidade de 

aquisição por esse grupo. O termo público é do campo mercadológico e diferencia-se 

do conceito de enunciatário, uma expressão dos estudos de linguagem. Apesar de 

Mauricio responder pela perspectiva do âmbito comercial, percebe-se que ele dá 

ênfase à forma de se enunciar; a partir daí, pode-se pensar em enunciatário. 

As H2, H3 e H4 têm como enunciatário ideal uma criança. Isso pode ser 

observado, por exemplo, na seleção de temas e figuras (tratados mais adiante) 

escolhidos para serem abordados, já que a possibilidade de morte, por exemplo, não 

é explicitada na H4 quando Astro luta com um monstro de forma quase lúdica. A falta 

de explicitação do tema, o que é dado pela escolha de figura, é atribuída ao 

enunciatário previsto que se configura como ingênuo e sugestionável. 

No romance gráfico, há indicações de que o enunciatário previsto encaixa-se 

num perfil de adulto: o tema da morte é retratado de forma direta, como na imagem 

de um esqueleto de olhos vermelhos, na respiração rarefeita de Astro depois que ele 

se lança ao espaço num traje com pouco oxigênio e em algumas de suas falas: “Um 

descuido idiota... que pode me custar a vida!” (BEYRUTH, 2015, p.18) ou em “Adeus, 

companheira. Prometo vir buscá-la. Se sobreviver...” quando ele se despede de sua 

                                                           
7 Transcrito de um vídeo intitulado “Entrevista do Mauricio de Sousa para o CJSP” na plataforma YouTube. 

SOUSA, 2010, p. 12 

Figura 43 - Não explicitação da morte na H4 
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nave. (BEYRUTH, 2015, p. 61). Na H1, há uma maior complexidade na linguagem 

verbal e uma sofisticação visual, retratando temas científicos e existenciais que se 

destinam adultos ou adolescentes. 

O enunciador instala no enunciado, por meio de uma debreagem de primeiro 

grau, um narrador e um narratário. O narratário é, em geral, pressuposto, mas ele 

também pode ser explicitado, o que acontece na H1 quando Astro (enquanto narrador) 

explica o processo que leva à criação de um magnetar, tornando explícita a presença 

do narratário no enunciado, pelo uso do imperativo: “Imagine um sol de 1,4 milhão de 

km de diâmetro sendo comprimido em 20 km”. (BEYRUTH, 2015, p. 11).  

 

Outro exemplo em que se destaca o narratário é na H4 com o primeiro 

recordatório de narração: “O nosso herói se prepara para enfrentar o terrível monstro 

que assola o planeta Plus!” (H4, p. 4, grifo nosso). O pronome possessivo realçado 

implica o narratário na narração, sendo assim, equiparado para dialogar com o 

narrador. Em ambas as HQ’s citadas, há o efeito de aproximação; na H4, o narratário 

é trazido para o enunciado por meio do pronome “nosso”; na H1, mostra-se a 

existência do narratário por meio do verbo numa forma imperativa. 

A história é narrada a partir de um ponto de vista, Fiorin (2016a) relata três tipos 

de observadores (termo melhor abordado no capítulo 4, seção 4.1 sobre 

aspectualização) que captam os fatos que são narrados: o observador com 

focalização total que não se aprofunda em um personagem, mas sabe de tudo e 

mostra o horizonte geral; o observador com focalização parcial interna que segue um 

personagem e é consciente dos pensamentos e das sensações dele, mas sem 

BEYRUTH, 2015, p. 11 

Figura 44 - Relação narrador-narratário na H1 
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perceber o quadro geral da trama; o observador com focalização parcial externa que 

se concentra nas ações dos personagens sem a preocupação em especificar os 

sentimentos atrelados a elas.  

Nas histórias em quadrinhos, o último é o mais comum, principalmente quando 

se trata da expressão visual que habitualmente é a retratação das ações das 

personagens. “Os quadrinhos tendem a ser menos adeptos a mostrar a introspecção, 

e até mesmo a descrição é um processo problemático nos quadrinhos”. (POSTEMA, 

2018, p. 150). 

O interlocutor e o interlocutário resultam de uma debreagem de segundo grau 

(ou interna), realizada pelo narrador que dá voz ao personagem, o que se conhece, 

de modo geral, como discurso direto. Nos quadrinhos, os balões de fala são os 

recursos em que a fala do interlocutor é convencionalmente mostrada. Nas 

debreagens internas aplicam-se as classificações das debreagens (e eventuais 

embreagens) também de acordo com o apagamento da enunciação, assim do tipo 

enuncivo, ou com o realce dado a ela, desse modo, tipo enunciativo.  

Na figura 45 expõe-se um exemplo da H2, em que ocorre uma debreagem 

actancial de segundo grau nas falas dos filhos de Astro, que se manifesta como 

interlocutores em debreagem enunciativa. Já na fala de Astro, (“O papai está 

cansado!”), emprega-se a terceira pessoa no lugar da primeira, o que configura uma 

embreagem actancial enunciva. Esse tipo de uso de embreagem é muito comum entre 

adultos e crianças, pois escolhe-se enfatizar a relação que existe, neste caso, de pai 

para filho. O emprego de uma fala de uso corrente do cotidiano familiar gera um efeito 

de verossimilhança do diálogo de Astro com os filhos, trazendo à HQ um cunho 

sentimental que predomina, reforçando a aproximação com o enunciatário ideal, ao 

retomar estrutura conversacional do universo infantil. 

SOUSA, 1995, p. 48 

Figura 45 - Embreagem na H2 
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Aborda-se também uma operação de embreagem vista na H1 em um momento 

interessante: a alucinação. Há três tipos de formatos de balões de fala em Magnetar, 

Astro como interlocutor tem um balão oval de fundo branco com o rabicho que aponta 

para sua imagem; a IA da nave tem um balão de fundo amarelo em formato de um 

octógono irregular sem rabicho; no período alucinatório, a voz que fala com Astro tem 

um balão oval de fundo branco com uma linha de contorno extra, com letras mais 

claras e sem rabicho.  

 

A falta do rabicho, também chamado apêndice, nos balões da voz “do além” e 

nas falas da IA representam a não personificação dessas entidades, elas não são 

humanas. Além disso, o apêndice é uma indicação do local de onde (da boca de 

quem) sai a voz. No caso da IA, ou saía de alto-falantes espalhados pela nave ou era 

transmitida ao traje, portanto, repercutia de tal modo que não possibilitava uma 

sinalização de origem. Quanto à voz alucinatória, a não marcação corresponde à 

manifestação de um som ambiente, uma voz que ressoa sem que se possa defini-la. 

Dado o estado mental fragilizado de Astro, previamente demonstrado com as 

suas suspeitas infundadas e o conflito de seus pensamentos, propõe-se que o terceiro 

tipo de balão serve para sinalizar um desdobramento da pessoa de Astro, a cor fraca 

demarca uma voz indefinida que ocupa um espaço interno, mental. Astro fala consigo 

mesmo na figura de uma voz misteriosa, concebe-se assim uma embreagem 

enunciativa, em que a segunda pessoa do singular é empregada no lugar da primeira 

pessoa do singular para endereçar a si seus desejos, seus medos e suas reflexões 

mais profundas. (FIORIN, 2016a, p. 81-82). 

BEYRUTH, 2015, p. 47 

Figura 46 - Balão da voz misteriosa 
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As embreagens mencionadas (da H2 e da H1) têm funções diferentes. Como 

visto, na H1 a operação é responsável por mostrar a desestabilização mental de Astro; 

em contrapartida, na H2, tem como função adicionar o conteúdo emocional com um 

léxico do ambiente familiar (“papai”), ressaltando a relação imaginária entre o Astro e 

as crianças. Na H1, a embreagem dá-se num recurso visual dos quadrinhos, o que 

pressupõe um narratário experiente, capaz de perceber as nuances nas formas do 

balões e o que representam; assim a embreagem a partir do uso de balões mostra um 

modo de narrar mais complexificado do que o modo encontrado na H2.  

Há um processo, distinto da embreagem, em que a voz de um ecoa na voz do 

outro; Fiorin chama-o de locutor. “Dessa forma, o que será considerado locutor num 

dado nível foi narrador ou interlocutor noutro”. (FIORIN, 2016a, p. 61). Observa-se tal 

processo por meio dos recursos visuais dos quadrinhos, os balões e os recordatórios.  

Na H3, atenta-se para o emprego do balão de fala relacionado à instância do 

narrador, e não do interlocutor. Na figura 47, observa-se no primeiro quadro da H3 um 

balão de fala aberto na parte superior, o que não é comum para balões de fala. Astro 

está sozinho no interior da nave (isso ocorre antes da alucinação com seus amigos) e 

através do balão vê-se que ele dialoga com alguém; indaga-se a que interlocutário ele 

estaria se dirigindo, já que não há ninguém no ambiente.  

Na H2 também está retratado isso. Geralmente os balões são marcas de 

debreagem de segundo grau, por onde expressa-se a fala ou o pensamento do 

interlocutor. No momento representado na figura 48, Astro não se encontrou com o 

ermitão ainda, desse modo, não se reconhece um interlocutário instalado no 

enunciado.  

 

SOUSA, 2009, p. 28 

Figura 47 - Relação narrador-interlocutor na H3 



83 
 

Barbieri (2017) chama atenção para a relação entre os quadrinhos e o teatro. 

Os monólogos teatrais que retratam a introspecção dos personagens e adicionam 

informações sem interromper o fluxo narrativo das cenas teriam sido trazidos para os 

quadrinhos. Uma tendência que surgiu nos quadrinhos americanos de super-heróis, 

que passaram a se interessar em apresentar as consequências psicológicas das 

ações e não somente as ações. Portanto, os monólogos que por vezes ocorrem nos 

quadrinhos (como nas figuras 47 e 48) são um recurso usado para enfatizar as 

emoções dos personagens sem comprometer a exposição dos acontecimentos. 

(BARBIERI, 2017, p. 192-195). 

Aprofundando essa noção, percebe-se que o que ocorre é uma narração 

entremeada na voz do personagem. O balão expressa o narrador interagindo com o 

narratário, dessa forma, o narrador invade a fala do interlocutor, o que só pode ser 

percebido por causa do emprego do balão em vez do recordatório. Essa confusão 

entre actantes resulta num efeito de aproximação, trazendo o leitor para o enunciado, 

como também transmite a desorganização mental que ocorre com Astro nessas 

situações solitárias. 

A figura 48 é o quadro que inaugura a H3, em que a história é apresentada; a 

figura 47 é o segundo quadro da segunda página da HQ e compõe a parte introdutória 

da trama. Em ambos os exemplos, ao interlocutor é dada a função de expor a situação 

inicial do protagonista, por isso, defende-se que nesses casos, há um locutor, em que 

a voz do narrador infiltra-se na voz do interlocutor para introduzir o enredo. Em 

especial na figura 48 da H3, vê-se que a abertura do balão assinala a existência do 

locutor. A mescla entre o narrador e o interlocutor é expressa no visual, modificando 

a forma do balão e aproximando-o a uma narração sem recordatório definido, como é 

visto na H4 (figura 49). 

SOUSA, 1995, p. 44 

 

Figura 48 - Relação narrador-interlocutor na H2 
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Estando constatada a imprecisão das instâncias discursivas em alguns balões 

da H3, vê-se que um emprego semelhante ocorre na H1. Se em dois dos textos-base 

observa-se o narrador no recurso visual designado ao interlocutor, no texto variante, 

vê-se o interlocutor no recordatório, recurso associado ao narrador. Encontra-se o 

locutor na H1 nos instantes anteriores à alucinação, momento em que Astro pensa ter 

um penetra na nave: “Tem alguém na nave comigo. / Não sei como, mas tem alguém 

mais na nave. / Já estava desconfiado há algum tempo. Mas, agora, tenho certeza”. 

(BEYRUTH, 2015, p. 42-43).  

 

A citação encontra-se em recordatórios, o que sinaliza que seria a voz do 

narrador, no entanto, o conteúdo escrito expressa o que Astro como interlocutor 

pondera naquele momento; os balões de pensamento (em formato de nuvens e com 

apêndice de bolinhas) não são empregados na H1, em seu lugar, os pensamentos do 

interlocutor são transpostos e mesclados à narração. E conforme a debilitação da 

mente de Astro é agravada, mais a fala do interlocutor, em forma de pensamento, 

expande-se pelo recordatório do narrador até chegar ao momento de embreagem em 

que se troca a primeira pessoa pela segunda. 

SOUSA, 2010, p. 4 

BEYRUTH, 2015, p. 43 

Figura 49 - Narrador na H4 

Figura 50 - Relação narrador-interlocutor na H1 
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Tanto na H3 quanto na H1, Astro é representado como um sujeito mentalmente 

fragilizado pela solidão, em que a noção de eu pode ser embaralhada, o que é 

mostrado sintaticamente no deslocamento dos actantes da enunciação. No texto-

base, o narrador aparece na fala do interlocutor e, no texto variante, o interlocutor 

ocupa o lugar do narrador. Nos dois casos, a instabilidade na categoria de pessoa 

gera os efeitos de intranquilidade e de solidão, observando-se que ocorrem em 

situações anteriores às alucinações com seus amigos e familiares. 

A escolha do emprego da categoria da pessoa numa debreagem de primeiro 

grau enunciativa resulta num efeito de subjetividade, de melhor exploração dos 

pensamentos e sentimentos do personagem para que a solidão presente na obra e 

no personagem de Astro pudesse ser evocada de forma mais impactante. Não só a 

debreagem de narrador, mas também a embreagem da H1 expressa a falta de contato 

com o outro. Nela troca-se o eu pelo tu, durante a alucinação, sendo isso uma 

representação da cisão que Astro sofre por causa da solidão intensa e para ter uma 

interação com qualquer tu que fosse, ele biparte-se, colocando-se como o 

interlocutário num papel de voz misteriosa. 

O processo de ressonância da voz de um em outrem também é um meio de 

representar a solidão, posto que a indefinição na categoria discursiva de pessoa está 

associada ao desequilíbrio mental provocado pela ausência de companhia nos casos 

analisados. Dessa forma, nas H3 e H1, o locutor pode ser entendido como um 

deslocamento parcial de uma instância para uma segunda instância de outro nível, 

empregado para criar um efeito de inconstância e de embaralhamento da própria 

identidade. 

Até este ponto, tem-se tratado da narração exposta verbalmente, mas nas 

HQ’s, a narração ocorre pelas linguagens verbal e visual. Sendo um texto sincrético, 

os quadrinhos empregam diferentes formas de expressão, nomeadamente, duas: a 

verbal em sua modalidade escrita, empregada em recordatórios e balões, e a visual, 

em que as imagens e a união e a sequencialização dos quadros conduzem a narração 

num sentido de temporalidade. (POSTEMA, 2018, p. 154). 

Na H1, constata-se, pelo expresso verbalmente, um narrador projetado numa 

debreagem enunciativa que explana os desejos de Astro, as lembranças infantis e por 

vezes seus pensamentos, resultando num efeito de aproximação. No que é 

visualmente expresso, o narrador mostra as ações de Astro e os acontecimentos ao 

seu redor, de modo que o efeito obtido é o de afastamento. Há um descolamento entre 
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o visual e o verbal. Enquanto que neste a enunciação é marcada, naquele ocorre um 

destaque no enunciado. Tal mescla é um traço dos quadrinhos, uma das 

características que garantem o dinamismo dessa linguagem. No visual sobressaem 

as cenas de ação e os eventos que fazem a rede narrativa progredir e no verbal 

demonstram-se os sentimentos e as ponderações de Astro. Na figura 51, o visual 

expõe a situação: Astro saiu da sala de controle da nave, desce as escadas e 

encaminha-se para a sala dos trajes espaciais. Os balões encarregam-se de detalhar 

as considerações que Astro compartilha com a I.A., sua interlocutora. 

 

O narrador às vezes está afastado (como na figura 52), dando uma imagem 

geral da situação e ocultando detalhes, por exemplo, de expressões faciais e cores e 

texturas. Nesse caso, a execução malsucedida do movimento era mais importante, 

para mostrar que Astro não sabia realizá-lo até que seu avô lhe ensina, e o conteúdo 

emotivo é exposto pelo verbal com “Ah, não!”, como uma expressão de 

desapontamento. 

 

BEYRUTH, 2015, p. 14 

BEYRUTH, 2015, p. 9 

Figura 51 - Relação verbal-visual na H1 

Figura 52 - Narrador distante 
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O narrador aproxima-se em momentos de emoções exasperadas para mostrar 

como os eventos afetaram o protagonista, empregando-se enquadramentos mais 

fechados, que realçam o rosto. No segundo quadro da figura 53, a face ferida de Astro 

ganha destaque, enquanto que o balão informa o que ele está pensando; o 

enquadramento fechado gera um efeito de aproximação e a descentralização do rosto 

de Astro indica uma ênfase na ação de olhar, causando também um efeito de 

suspense. No primeiro quadro, o narrador estabelece uma posição atrás do 

personagem, o que dá a oportunidade ao narratário de entrever a visão do de Astro. 

No terceiro quadro da mesma figura, o narrador mostra completamente a visão de 

Astro, fazendo com que o narratário esteja imerso nos acontecimentos, um efeito 

ainda maior de aproximação. 

 

Há uma inconstância por parte do narrador, que é expressa pelo visual por meio 

de enquadramentos e ângulos. Como texto variante que se constitui pela estilização, 

a H1 enriquece-se pelos empregos de técnicas dos quadrinhos (como os 

enquadramentos) para criar efeitos de sentido que retratem a insegurança vivida por 

Astro. Nos textos-base, tais usos não são tão frequentes, porém são aplicados de 

modo similar. 

BEYRUTH, 2015, p. 48 

Figura 53 - Mudanças de pontos de vista na H1 
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Nos textos-base, somente na H2 notam-se ocorrências de um enquadramento 

que mostre parcialmente ou totalmente a visão do protagonista. No caso da figura 54, 

Astro admira as estrelas no espaço e o narrador mostra o céu, resultando num efeito 

de aproximação e aumento do caráter emocional da cena de contemplação. Isso 

explica-se como efeito (de uso pontual) de aproximação com a finalidade de reforçar 

a subjetividade.  

 

Nas H3 e H4, não se emprega o ponto de vista do protagonista, preferindo-se 

manter o efeito de imparcialidade, como se os acontecimentos se contassem por si 

mesmos. Na figura 55, exibe-se Astro no balcão da lanchonete irritado após ter sido 

chamado de “redondinho” pelo atendente do local. O enquadramento do tipo primeiro 

plano consegue captar os detalhes das expressões faciais de Astro sem comprometer 

a ambientação do local, já que ainda se veem o balcão e a mão do atendente que 

segura um copo. O ponto de vista é de um observador próximo que sabe de todas as 

ações, mas não se envolve nelas, o que ocorre, no caso da H4, por se tratar de uma 

história que privilegia a narração dos eventos, relegando à linguagem verbal o 

aprofundamento do enfoque psicológico dos personagens. 

SOUSA, 1995, p. 43 

SOUSA, 2010, p. 7 

Figura 54 - Visão parcial do protagonista na H2 

Figura 55 - Narrador próximo na H4 
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Com isso, percebe-se que, no texto variante (H1), a categoria de pessoa é 

tratada de modo mais rebuscado. Os recursos visuais associados ao narrador e 

interlocutor são usados com maior precisão, visto que a distinção entre as vozes 

(Astro, I.A. e voz misteriosa) é bem marcada por meio da variedade no formato e na 

cor dos balões e os enquadramentos são mais diversificados. A embreagem na H1 é 

empregada de modo que seja uma representação da instabilidade do personagem, o 

que se contrapõe à embreagem vista na H2, em um único uso que adiciona pouco à 

construção do sentido geral do texto. No nível discursivo, veem-se mais claramente 

as diferenças entre os textos-base e o texto variante, sendo que este se complexifica 

lançando mão dos recursos sintáticos, dentre outros. 

 

3.3 Categoria de tempo 

De fato, não há enunciação sem o sujeito que enuncia; destaca-se que esse eu 

desenvolve seu texto num agora, que por sua vez é o eixo ordenador do ato de 

linguagem. A partir disso, divide-se o narrado em algo concomitante ou não 

concomitante ao momento da enunciação, o que implicará em dois sistemas 

temporais, um que leva em consideração as demarcações temporais dadas no próprio 

enunciado e outro que se relaciona diretamente com o presente implícito da 

enunciação. Portanto, o sistema que ressalta a enunciação, de modo que a “presença” 

do narrador é salientada, é chamado enunciativo; o sistema que demonstra a não 

concomitância à enunciação desenvolve-se com base nos momentos de referência 

temporal explicitados no enunciado, chamando-se enuncivo. (FIORIN, 2016a, p. 126-

129). 

A categoria de tempo tem sua debreagem expressa pela escolha de um 

sistema temporal que se organiza através de advérbios, preposições, conjunções e 

tempos verbais. Abordar-se-ão os tempos verbais por serem a principal forma de 

apresentar as debreagens temporais na linguagem verbal; deixando a linguagem 

visual um pouco de lado, já que o tempo se funde ao espaço de maneira quase 

indissociável e as duas categorias serão discutidas mais adiante. 

Como já mencionado, há dois sistemas temporais e Fiorin explicita que “temos 

uma debreagem temporal enunciativa quando se projetam no enunciado os tempos 

do sistema enunciativo. A debreagem será enunciva quando se estabelecem no 

enunciado os tempos do sistema enuncivo.” (FIORIN, 2016a, p. 131). A partir desse 

ponto, detalha-se que existem três camadas para esses sistemas temporais: o 
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momento da enunciação (ME), que sempre surge de um tempo presente, geralmente 

implícito, o momento de referência (MR), que se guia pelo presente pressuposto da 

enunciação ou por marcas dispostas no enunciado, e o momento do acontecimento 

(MA), aquele em que os eventos relatados ocorrem e que se desenvolve também 

pelas categorias de concomitância e não concomitância. 

Ambos os sistemas partem do momento da enunciação (ME) e diferenciam-se 

no momento de referência (MR). O sistema que evidencia a enunciação ordena-se a 

partir do tempo presente e o sistema que a oculta articula-se ou pelo pretérito ou pelo 

futuro (tempos não concomitantes). Para cada MR, pode-se definir novamente a 

relação entre os estágios dos momentos, entre MR e MA pode haver uma relação de 

concomitância ou uma relação de anterioridade ou uma relação de posterioridade.  

No sistema enunciativo, o MR é o presente e os tempos verbais empregados 

organizam-se a partir disso. Na H1, percebe-se claramente essa estruturação que se 

referencia pelo presente. No início de Magnetar, tem-se esta fala da inteligência 

artificial da nave: “Astronauta, estamos nos aproximando do destino”. (BEYRUTH, 

2015, p. 10, grifo nosso). A forma perifrástica destacada no presente, largamente 

usada na linguagem oral do português brasileiro, simula a atualidade da ação, 

realçando seu aspecto contínuo. Essa forma verbal é empregada porque o momento 

do acontecimento (MA), aproximar-se do destino, é simultâneo ao momento da 

referência (MR). 

O exemplo seguinte aparece num recordatório em que há um caso de locutor, 

pois os pensamentos do interlocutor estão representados na voz do narrador: “Preciso 

planejar cuidadosamente o que fazer em seguida. / Agora... Sou um náufrago”. (H1, 

p. 29). Observa-se o uso do presente pontual em “preciso” e “sou”, já que o sentido 

expresso é de transitoriedade, já que a necessidade de planejamento termina com a 

conclusão do plano e ser um náufrago é um estado momentâneo que existia antes e 

não existirá depois, o que é reforçado pelo advérbio agora. (FIORIN, 2016a, p. 133). 

Há um terceiro caso de presente a ser ilustrado que se encontra num 

recordatório de narrador com função explicativa: “Estrelas de nêutrons são criadas a 

partir de estrelas com massa de 10 a 40 vezes superior à do Sol, que esgotam sua 

energia nuclear e passam por uma explosão”. (H1, p. 11, grifo do autor). Os verbos 

“são criadas”, “esgotam” e “passam” estão conjugados no presente do indicativo que 

encerra o valor de presente gnômico, aquele que provoca um efeito de verdade 

absoluta, posto que o momento de referência engendrado nele é ilimitado. Não 
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havendo anterioridade nem posterioridade ao MR, a concomitância com MA é 

inequívoca. (FIORIN, 2016a, p. 134). 

Os três tipos de presentes exemplificados informam que as ações e eventos 

narrados (MA) passavam simultaneamente à referência estabelecida (MR), tendo 

assim uma relação de concomitância. Expõem-se mais dois exemplos retirados da 

H1, um que expressa a anterioridade em relação ao MR e o outro que manifesta a 

posterioridade em relação ao MR. 

Quando o MR e o MA não coincidem, há uma divisão em dois subsistemas, o 

pretérito e o futuro. No trecho a seguir, exibe-se a posterioridade do MA em relação 

ao MR: “Mas, a partir desse ponto, todas as transmissões vão sofrer interferência. 

Daqui em diante, estaremos por conta própria”. (H1, p. 12). A citação advém de uma 

fala da IA da nave, como interlocutor, que alerta Astro sobre os eventos que 

sucederão.  Os verbos são empregados no futuro do presente, “estaremos” na forma 

simples e “vão sofrer” na forma perifrástica. Com efeito, nota-se a locução adverbial 

“daqui em diante”, que enfatiza o MR presente, uma vez que daqui somente é 

entendido quando o MR é concomitante à enunciação; juntamente a expressão “a 

partir desse ponto” refere-se à posterioridade ao MR (sem especificar uma relação 

entre a enunciação ou entre o enunciado), assim a referência é estabelecida pelo 

pronome “esse” que indica proximidade ao momento da enunciação, ao passo que o 

MA é apontado pela linguagem visual (aproximação ao magnetar). 
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As imagens nos quadrinhos têm grande relevância na narração dos eventos e 

seu modo de narrar, como se eles estivessem acontecendo no mesmo momento da 

narração, cria um efeito de aproximação, incluindo o narratário no tempo e no espaço 

instalados. McCloud esclarece: “Nos quadrinhos, como nos filmes, TV e ‘vida real’, é 

sempre um agora. (MCCLOUD, 1995, 104, grifo do autor). Desse modo, a linguagem 

dos quadrinhos presentifica a narrativa contada pelas imagens que expõem as ações 

conforme elas ocorrem, assim, tendo o momento presente como o tempo 

predominante. 

Quanto à anterioridade do MA em relação ao MR, tem-se o seguinte excerto: 

“Já estava desconfiado há algum tempo. Mas, agora, tenho certeza”. (BEYRUTH, 

2015, p. 43). É mais um caso de intromissão do interlocutor na voz do narrador. 

Emprega-se o pretérito imperfeito para relatar o acontecimento anterior ao MR 

explicitado no tempo presente. Acrescenta-se que foram usadas em conjunto as 

BEYRUTH, 2015, p. 12, adaptado. 

Figura 56 - Momento do acontecimento expresso visualmente na H1 
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expressões “há algum tempo” e “agora”: a primeira assinala a anterioridade, sendo 

escorada pela segunda que reforça o MR presente.  

Tendo visto alguns exemplos da H1, comparam-se trechos dos textos-base. Na 

H2, um presente gnômico também é usado numa fala de Astro: “Estrelas... Milhares 

de estrelas... / É só o que se vê! / Às vezes, a vida no espaço pode ser tão solitária...” 

(H2, p. 43, grifo nosso). Entendem-se os termos “vê” e “pode ser” como presente 

gnômico porque não expressam o momento atual ou pontual, na verdade, dizem 

respeito a um tempo sem delimitação de duração. O tempo presente com valor 

gnômico expõe o caráter científico da observação do espaço ao mesmo tempo que 

ressalta a sensação de afastamento da realidade originado pela solidão do 

personagem. 

Ainda na H2, observa-se a anterioridade que tem o presente como referência: 

“Ora, mamãe! Não sei por que ainda me chama por esse apelido! / Afinal, eu recusei 

aquela proposta maluca da BRASA de sair por aí, viajando pelo espaço”. O MR 

exprime-se pelos verbos no presente (“sei”, “chama”) e o evento relatado (“recusei”) 

ocorreu num tempo anterior à enunciação, projetada no enunciado no diálogo de Astro 

(narrador/interlocutor), em primeira pessoa, com sua mãe. Para exemplificar a 

posterioridade em relação ao MR presente, há um curto exemplo: “Tchau, Ritinha! Vou 

trabalhar!”. Nesse caso, Astro despede-se de Ritinha ao sair de casa para o local de 

plantio, vê-se que o MR presente é expresso visualmente e o MA é marcado pelo “vou 

trabalhar”, um futuro do presente perifrástico. 

 

 

Na figura 57, expõe-se pela linguagem visual: Ritinha em pé, parada acenando 

com o braço estendido, despedindo-se, e Astro também está acenando, porém ele 

caminha em movimento de afastamento da casa e de Ritinha. Assim, o momento de 

SOUSA, 1995, p. 47 

Figura 57 - Momento do acontecimento expresso visualmente na H2 
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referência está narrado pelas imagens. O tempo é representado de modo que as 

ações pareçam acontecer no momento em que são mostradas, assim, ocorre uma 

presentificação através das imagens, que se combina à linguagem verbal. Desse 

modo, percebe-se que o MR presente indicado pelo visual congrega com o MA 

expresso pelo verbal; essa união é uma particularidade dos quadrinhos, resultado do 

sincretismo entre as linguagens verbal e visual.  

 

A temporalidade nos quadrinhos é dada pela relação entre o verbal e o visual, 

como também pela sequencialização dos quadros, no que é contado e como é 

contado. Observa-se num exemplo da H2 que o diálogo provoca um efeito de 

alongamento do tempo, já que a cena é representada em mais de um quadro ou em 

um quadro maior; na figura 58, veem-se ambos os casos. Barbieri afirma: “Quando 

encontramos diálogos, o prolongamento do tempo de leitura corresponde, de fato, ao 

prolongamento do tempo que se conta: o protagonista está pronunciando as palavras 

que lemos, e isso requer tempo de sua parte”. (BARBIERI, 2017, p. 218). O encontro 

de Astro com sua mãe ocorre durante a visão dada pelo ermitão, os dois estão 

caminhando em direção à varanda da casa, um trajeto que parece curto, mas que é 

esticado por causa do diálogo expresso pelos balões, pela quantidade dos quadros e 

pela amplificação do primeiro quadro da figura 58. O quadro alongado horizontalmente 

serve para mostrar a distância que os personagens percorrem e para representar a 

duração do movimento e da conversa; dessa maneira, o alongamento do quadro 

causa um alongamento do tempo.  

SOUSA, 1995, p. 46 

Figura 58 - Alongamento do tempo na H2 
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Além disso, a sequência dos quadros pode ser responsável por abreviar as 

ações ou ampliar sua duração, dependendo do que é narrado em cada quadro. 

McCloud (2008) aborda as transições de quadros e nomeia alguns tipos. No exemplo 

da figura 58, tem-se duas transições ação a ação, no primeiro quadro a ação relatada 

é a dos dois caminhando, no segundo quadro, mostra-se outra ação, um carinho com 

a mão da parte da mãe, no terceiro quadro, volta-se à ação de caminhar. (MCCLOUD, 

2008, p. 15-18). Desse modo, o tempo estende-se também por meio da transição dos 

quadros que narra uma ação dentro de outra.  

 

Na H1, exemplifica-se com a figura 59 uma predominância de transições 

momento a momento. Na página da esquerda, o primeiro quadro mostra Astro no chão 

após ser atingido na cabeça e sofrer uma queda, no segundo quadro, ação é a mesma 

apenas em um momento posterior, já no terceiro quadro, há a ação do chamamento 

da voz misteriosa. Assim, inicia-se com uma transição de momento a momento e 

segue para uma transição ação a ação. Na segunda página, o quadro inicial narra a 

ação de Astro de começar o movimento de saída para o corredor, procurando a origem 

da voz. Houve uma transição ação a ação de uma página a outra. Nos segundo, 

BEYRUTH, 2015, p. 46-47 

Figura 59 - Alongamento do tempo na H1 
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terceiro e quarto quadros seguintes, ocorre transições momento a momento, pois são 

enquadramentos e ângulos diferentes da mesma ação do primeiro quadro. 

Mancini e Coutinho (2019) afirmam que os dois tipos de transição mencionados 

são os que demandam menos catálise do enunciatário, ou seja, exigem dele menos 

envolvimento para completar as lacunas de conteúdo entre cada quadro, 

proporcionando uma desaceleração, o que resulta num efeito de prolongamento da 

duração das ações. (MANCINI; COUTINHO, 2019, p. 153-157). Sendo o momento 

inicial da alucinação, a passagem de tempo é representada como mais lenta para 

diferenciar-se do tempo comum narrado até então. O tempo desacelerado do período 

alucinatório é também o tempo da introspecção, o tempo da conversa íntima (por meio 

de embreagem actancial) consigo mesmo.  

Vê-se na figura 60 que na H1 há um emprego da diferenciação dos requadros 

para compor a noção de tempo. Em cada quadro Astro é mostrado realizando uma 

ação distinta, acrescentado a isso, os requadros alternam entre verticais e horizontais. 

Ambos os recursos criam o efeito de pontualidade das ações, o que encurta sua 

duração. Ao narrar cada ação em um quadro, não se expõem as minúcias das 

atividades, dando importância ao todo, nesse caso, ao cotidiano repleto de tarefas que 

BEYRUTH, 2015, p. 38 

Figura 60 - Abreviação do tempo na H1 
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seguem uma ordem precisa. Somente a ação de trabalhar repete-se (no quadro sexto 

e sétimo quadro), ressaltando a imperatividade de sua realização. A ordenação dos 

requadros foge ao convencional e ao empregado no restante da H1, o que é uma 

forma de causar estranhamento e chamar atenção para a segmentação da página em 

quadros e do dia em tarefas. O tempo, então, é condensado e pontuado buscando um 

efeito de objetividade e praticidade ligado ao comportamento de Astro. 

Na H2 a distensão do tempo é empregada para enfatizar o caráter emocional 

da cena e do encontro entre mãe e filho como uma situação de relaxamento e 

emoções tranquilas. Na H1, o tempo é retratado de modo que represente uma 

situação marcada por emoções fortes e tensas. Com efeito, o presente como tempo 

predominante dos quadrinhos nesses exemplos é organizado de modo que crie efeitos 

de sentido determinados.  

Procedeu-se com exemplos do sistema enunciativo porque as HQ’s do corpus 

empregam esse sistema temporal e não se abordará o sistema enuncivo pelo mesmo 

motivo. Isso sucede porque nos quadrinhos de modo geral há a predominância do 

presente, expresso tanto pelo verbal quanto pelo visual, criando um efeito de 

aproximação entre os actantes da enunciação, entre o fictício e o real, entre os 

sentimentos do narrador e do interlocutor. Assim, o tempo é construído de modo a 

subjugar-se ao sentido geral da obra.  

A composição do tempo nos textos do corpus é uma das formas de retratar a 

solidão, os desejos e as angústias que perpassam as obras e que constroem o 

personagem de Astro, uma vez que os efeitos de sentido expostos (de distensão e de 

pontualidade) contrastam com o ritmo acelerado característico da linguagem dos 

quadrinhos e empregado na maior parte das HQ’s citadas. A união entre o verbal e o 

visual já acarreta uma aceleração, que é somada às já mencionadas lacunas de 

sentido típicas dos quadrinhos, derivadas das transições de quadros. (MANCINI; ALT, 

p. 100-101). 

Portanto, ressalta-se a desaceleração como efeito de suspense, que chama a 

atenção para a circunstância narrada, dando-lhe destaque. Na H1, percebe-se uma 

exploração maior dos quadros com o intuito de complexificar a categoria de tempo, 

como o emprego mais frequente dos requadros para gerar um efeito de passagem de 

tempo, o que não é largamente usado nos textos-base. Com isso, observa-se que no 

nível discursivo as diferenças entre o texto variante e os demais são mais nítidas, uma 
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vez que a H1 se compõe num gênero que permite tal desenvolvimento do conteúdo e 

da expressão.  

 

3.4 Categoria de espaço 

A categoria do espaço tem estreitos laços com o tempo, possuindo termos 

linguísticos empregados para ambas as categorias, como por exemplo, os pronomes 

demonstrativos em expressões como “nessa noite” (que expressa tempo) e “nessa 

rua” (que expressa espaço). Enquanto que as relações temporais são 

unidimensionais, as espaciais são tridimensionais. O tempo só está orientado para 

uma direção, sendo assim, irreversível; contudo, o espaço é o oposto, reversível, uma 

vez que se organiza a partir de pontos dados. Ao se mudarem esses pontos, muda-

se a localização dos corpos nesse espaço. (FIORIN, 2016a, p. 230). 

Do ponto de vista da análise de textos, deve-se considerar a existência de um 

espaço tópico e um linguístico. O primeiro é baseado nas dimensões físicas, 

localizando um corpo de acordo com um ponto de referência, podendo estar 

relacionado a uma posição fixa ou a um movimento; considera-se, assim, um espaço 

geométrico, pluridimensional, que em semiótica é analisado a partir do conceito de 

aspectualização, que será tratada no capítulo 4. O segundo, o espaço linguístico, não 

se estabelece a partir de pontos determinados, ao contrário, leva em conta os espaços 

dos actantes da enunciação e os actantes do enunciado, sendo seu ponto de 

referência o próprio eu enunciador; logo, este espaço não considera as dimensões 

físicas, sendo relacionado, na semiótica, ao conceito de espacialização. (FIORIN, 

2016a, p. 233-234) 

O que é abordado nesta seção é a espacialização, as projeções instaladas pelo 

enunciador para compor o espaço, portanto, será discutido o espaço linguístico. Tal 

como o tempo, o espaço também possui sistemas de acordo com a debreagem 

instaurada, em que estão elencados os pronomes demonstrativos e advérbios de 

lugar, dentre outras expressões indicativas de lugar. O sistema enunciativo, que visa 

o efeito de aproximação, tem os pronomes este, esse e aquele e os advérbios aqui, 

aí e ali e também cá e lá. O sistema enuncivo, por sua vez, utiliza-se de referências 

postas no enunciado, além disso, pode usar os advérbios aí, ali, lá e naquele lugar, 

caso eles estejam em função anafórica, referindo-se a lugares mencionados no 

enunciado. (FIORIN, 2016a, p. 237-241). 
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Nota-se que a linguagem visual dá ao narratário a impressão de estar no 

mesmo local que os interlocutores desdobrados no enunciado. Com o uso de 

enquadramentos mais fechados, o efeito obtido é o de inclusão do narratário no 

ambiente da ação, tendo em conta que quando uma pessoa se aproxima de outra ao 

olhar para ela, a percepção visual se restringe, ou seja o plano (relacionado ao 

enquadramento) diminui de tamanho, trazendo um efeito de zoom in. Para ilustrar, 

uma cena da H3: 

 

O narrador expõe visualmente Astro mostrando a seu amigo Ditão o 

funcionamento da máquina de fazer café. O primeiro plano é empregado, 

enquadrando os personagens do peito para cima, centrando na ação de fazer o café 

e deixando Astro e Ditão nas extremidades do quadro. O narrador mostra um ponto 

de vista atrás dos personagens, mas próximo, transportando o narratário para a 

mesma ambientação, num efeito de aproximação que é intensificado pela mão que 

foge do quadro. 

Nas H2 e H3 não há recordatórios e na H4 há, porém, sem indícios verbais que 

sirvam para classificar a debreagem espacial. Assim, a debreagem enunciativa é 

expressa pela linguagem visual, em que o narrador apresenta os eventos como se 

estivesse no recinto durante o desenrolar da ação, do mesmo modo que ocorre com 

o tempo. 

Na H1, o narrador expressa-se verbalmente por diversos recordatórios e listam-

se dois deles: “Abrir caminho nas entranhas da mesma nave que tem me mantido vivo 

aqui”. (H1, p. 60). Aqui indica o espaço do narrador-personagem que é a nave, que 

por sua vez, está num asteroide que orbita o magnetar. O segundo exemplo segue-

se: “Perto como estou do magnetar, um sinal de socorro vai virar estática muito antes 

SOUSA, 2009, p. 29 

Figura 61 - Espaço enunciativo na H3 
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de ser captado”. (H1, p. 29). Apenas a partir do verbo “estou” pode-se observar as 

debreagens enunciativas de pessoa (primeira pessoa do singular), de tempo (presente 

do indicativo) e de espaço (a acepção do verbo relacionada à localização espacial, 

quando vinculada à expressão “perto de”).  

Constata-se que a debreagem espacial de primeiro grau dos textos analisados 

é enunciativa, o que é uma característica dos quadrinhos. Como visto com a categoria 

de tempo, o narrador relata os acontecimentos como se ele estivesse no momento e 

no local em que sucedem. Essa ocorrência também é comum nas debreagens de 

segundo grau, assim, o sistema enunciativo é empregado nos balões de diálogos dos 

interlocutores instalados no enunciado. 

 

Na H2, emprega-se um pronome usado no sistema enunciativo na fala do sábio 

ermitão: “Claro! / Olhe fixamente para a superfície lisa daquela rocha... Concentre-se!” 

(H2, p. 45, grifo nosso). O pronome demonstrativo “aquele” e seus derivados indicam 

o espaço fora da cena enunciativa, mesmo estando fora, mantém relação com ela, 

portanto, o fato de tê-la como referência classifica-se como pertencente ao sistema 

enunciativo. Verifica-se o descompasso entre o que está manifestado no visual e no 

verbal. No verbal, assinala-se que a rocha está fora da cena de enunciação, ou seja, 

distante, porém visível, dos interlocutores; no visual, ela encontra-se próxima deles, 

do lado do velho sábio, portanto, ele deveria ter usado um pronome que indicasse a 

proximidade da pedra com o interlocutor. Esse desacordo entre as linguagens 

proporciona um efeito de distanciamento, fazendo com que a rocha pareça mais 

afastada do que está. Como a rocha representa a aquisição de conhecimento, porque 

mostra a vida alternativa que Astro poderia ter tido, esse afastamento indica um 

“caminho” que Astro percorrerá para atingir o conhecimento desejado. 

Outro exemplo de debreagem enunciativa de segundo grau é dada pela voz 

misteriosa da alucinação de Astro na H1: “Saia dessa casca!” (H1, p. 51). Isso é dito 

SOUSA, 1995, p. 45 

Figura 62 - Espaço enunciativo na H2 



101 
 

para Astro no momento em que seu traje é despedaçado, comparando o uniforme 

com uma casca, ou seja, algo externo, de caráter superficial, relacionado à aparência. 

O pronome esse é usado porque o traje estava no corpo de Astro e a voz não aparecia 

na cena exposta visualmente, por conseguinte, a “casca” estava mais próxima do 

interlocutário, no caso, o Astronauta. Atenta-se para o fato de que a voz misteriosa 

decorre de uma embreagem actancial de segundo grau, vista na seção 3.2. A 

composição do espaço do interlocutor reforça-a, pois entende-se que o interlocutor é 

alguém diferente de Astro, salientando a cisão na categoria de pessoa.  

Em seguida, aborda-se uma embreagem encontrada na H2. Numa fala de 

Astro, tem-se: “Às vezes, a vida no espaço pode ser tão solitária...” (H2, p. 43, grifo 

nosso). Há uma embreagem enunciva, uma vez que o visual exibe Astro no espaço 

sideral, assim, deveria ser usado aqui, mas prefere-se especificar qual o lugar e usa-

se a característica de infinitude do espaço, que se opõe à restrição espacial que o 

aqui de certa forma impõe. Fiorin (2016a) diz que a absenteização “retira da cena 

enunciativa o que estava dentro dela”, produzindo um efeito de descontentamento. 

(FIORIN, 2016a, p. 260) Com isso, a embreagem enunciva estabelece um efeito de 

afastamento, já que destaca um lá não relacionado ao aqui, negando este. A distância 

construída pela embreagem representa o sentimento de desenraizamento de Astro 

que, nesse momento, duvida das escolhas feitas e de sua pertença ao “mundo” da 

ciência espacial.  

 

Outras inconstâncias dessa categoria serão estudadas no próximo capítulo 

para verificar a associação do espaço com a questão da solidão posta nesta pesquisa. 

Delega-se aos componentes sintáticos da discursivização o efeito de desestabilização 

e vulnerabilidade que percorrem a obra de Beyruth, que também ocorrem nos textos-

base de Mauricio de Sousa. Trazendo uma debreagem enunciativa, o narratário é 

SOUSA, 1995, p. 43 

Figura 63 - Embreagem espacial na H2 
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colocado no mesmo espaço do narrador Astronauta, o que conflui para um espaço de 

compartilhamento de emoções, de inseguranças e de arrependimentos. 

O que foi exposto demonstra a instabilidade das projeções sintáticas que geram 

efeitos de sentido ora de aproximação ora de afastamento, às vezes com um 

desacordo entre o visual e o verbal, como na figura 62. As categorias sintáticas do 

nível discursivo deixam transparecer as diferenças entre a H1 e as outras HQ’s 

analisadas. Por meio de técnicas mais elaboradas da linguagem visual, 

principalmente, o texto variante distingue-se graças às coerções materiais de outra 

dimensão, por exemplo, uma maior extensão e um enunciatário mais experiente com 

a linguagem quadrinística. 

 

3.5 Tematização e figurativização 

Na semântica discursiva, há o revestimento das mudanças de estado do nível 

narrativo, composta por dois subníveis de concretização, a tematização (presente em 

todo texto) e a figurativização (que pode não ocorrer) (FIORIN, 2016b, p. 89-90). A 

tematização é um procedimento de tomada dos valores da semântica fundamental e 

disposição deles em temas no nível discursivo (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 454). 

Por sua vez, os temas são conceitos que funcionam como forma de explicar e 

categorizar o mundo (FIORIN, 2016b, p. 91), eles revestem os esquemas narrativos e 

são elaborados a partir de uma distribuição de investimentos semânticos chamada 

percurso temático. Como o nome indica, esse percurso designa um encaminhamento 

de temas que levará a um tema maior. Os temas se encadeiam, ligados por uma 

coerência interna que delimita as possíveis leituras (FIORIN, 2016b, p. 104-105). 

Concretizando os temas, o procedimento da figurativização baseia-se na 

instalação do percurso figurativo, em que figuras se associam entre si a partir de um 

campo cultural determinado (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 185-188). As figuras são 

elementos que remetem à sensorialidade (materializados em algo visível, palatável ou 

que pode ser ouvido, tocado, cheirado), sendo assim, são mais concretas que os 

temas. Acionadas por um propósito descritivo, elas ajudam a criar um efeito de 

realidade, representando as coisas existentes no mundo natural (FIORIN, 2016b, p. 

91). 

Os percursos temáticos e figurativos também podem ser chamados de isotopias 

temáticas e figurativas. O que faz do texto uma unidade é a reiteração de categorias 

semânticas postas em funcionamento; na semiótica, a isotopia é essa recorrência de 
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traços semânticos, que constitui uma orientação de leitura (FIORIN, 2016b, p. 112-

113). Necessita-se minimamente de duas figuras para formar uma isotopia 

(GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 245-248), assim, numa isotopia figurativa, há a 

repetição de figuras que se inserem num mesmo campo semântico. Tatit abordará o 

assunto desde sua acepção etimológica: “cada uma dessas palavras cede boa (ou a 

maior) parte de seus sentidos parciais em favor de uma categoria mais ampla situada 

num lugar (topos) onde todas convergem para o mesmo (iso-) sentido” (TATIT, 2002, 

p. 195). Salienta-se que a manifestação isotópica é uma linha de sentido em que os 

elementos se associam para formar gradativamente um tema subjacente, ou seja, um 

percurso que leva a um conceito mais abrangente. 

No corpus vê-se que alguns temas são mais explorados por figuras várias e 

outros menos ricos em figurativizações. Na H2, o tema do trabalho é figurativizado 

pelos verbos “cultivar” (H2, p 46) e “trabalhar” (H2, p. 47) nas falas de Astronauta, bem 

como pela imagem de uma enxada carregada por Astro (figura 64). Na H1, o trabalho 

figurativiza-se pelas expressões “trabalhar com as mãos”, “produzir” (H1, p. 7), 

“trabalho manual” (H1, p. 14) e “mãos à obra” (H1, p. 15), além isso, é usada a mesma 

figura da enxada, dessa vez ligada à imagem do avô. 

 

BEYRUTH, 2015, p. 7 

Figura 64 - Tema do trabalho na H1 
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Fiorin (2016b) aborda o conceito de configuração discursiva, em que há um tema 

amplo, genérico, tratado em vários discursos e concretizado de diversas maneiras; 

assim, esse tema maior é concebido como uma configuração discursiva, que só pode 

ser depreendida a partir do confronto de vários discursos. (FIORIN, 2016b, p. 107). 

Destacam-se três configurações discursivas que organizam a análise da semântica 

do nível discursivo dos textos do corpus. Primeiramente, apresenta-se o amor, em 

seguida a cultura e depois a natureza. 

A configuração discursiva do amor aparece nas H1, H2 e H3, mas não se 

encontra na H4. Nesta, Astro é representado como um herói, um salvador, e as 

transformações narrativas giram em torno da aceitação de si, sendo uma aventura 

espacial que nega a aventura amorosa ao não caracterizá-la.  

Na H2, o amor é expresso pelo tema do casamento. Ele é figurativizado 

verbalmente na oração “... Casar com a Ritinha e ser muito feliz.” (H2, p. 46) e 

visualmente pela cerimônia de casamento entre Astro e Ritinha (figura 66). O amor 

também é tematizado pela afeição entre Astro e Ritinha, nas figuras do coração e do 

beijo de recém-casados (figura 67). O amor é discursivizado como uma hipótese da 

vida de Astro, de como teria sido se ele não tivesse aceitado a proposta da BRASA. 

Nota-se, principalmente na figura 66, que a figurativização visual é rica em detalhes, 

um recurso comum em textos icônicos infantis e com maior dinamismo.  

 

SOUSA, 1995, p. 46 

SOUSA, 1995, p. 45 

Figura 65 - Tema do trabalho na H2 

Figura 66 - Tema do casamento na H2 
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Na H3, o amor é tematizado pela infelicidade, figurativizado pelas expressões 

faciais de tristeza de Astro. Nesta HQ, Ritinha aparece acompanhada de seu marido 

e do filho bebê deles, Astro fica surpreso, como se vê na figura 68, entristece-se e 

isola-se no quarto. Desse modo, Ritinha não é uma lembrança do amor vivido e sim 

um sinal da impossibilidade do futuro desejado.  

 

Percebe- se a ligação entre o amor e a solidão na H3 de forma mais direta, uma 

vez que a solidão é a consequência do amor perdido. Na H2, o amor representa a 

comunhão com o outro, contrapondo-se à solidão. Na H1, o amor é manifestado 

também pela Ritinha, por sua imagem (figura 69) e seu nome, como nas duas HQ’s 

mencionadas anteriormente. No texto variante, durante a alucinação Astro vê Ritinha 

e clama por ela, em seguida surgem seus parentes e amigos; cada um deles 

figurativiza o tema da alucinação. Dada a confusão mental de Astro nesse momento, 

os amigos são manifestações de uma mente perturbada; assim, o amor está 

associado à loucura na H1. Observa-se o tratamento de um tema mais impactante na 

H1 em comparação aos temas relacionados ao amor nas H2 e H3, o que assinala o 

endereçamento distinto da H1, pois seu enunciatário é mais perspicaz e menos 

SOUSA, 1995, p. 47 

SOUSA, 2009, p. 32 

Figura 67 - Tema da afeição na H2 

Figura 68 - Ritinha como figura da infelicidade na H1 
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impressionável do que o enunciatário da H2 e H3, que tem nas crianças a maior parte 

de seus leitores. 

 

O período alucinatório retratado na H1 em que Astro viu as imagens de sua 

família e de Ritinha aborda o tema da loucura, concretizado pelos vocábulos 

“alucinações”, “paranoico” (H1, p. 44) e “louco” (H1 p. 56) e pela imagem de Astro de 

olhos tensos e arregalados. A alucinação é explicada na H1 como resultado das 

radiações (p. 44; p. 58) vindas do magnetar, o que assinala um apelo científico para 

elucidar a questão. 

 

 

Na H3, vê-se o tema da loucura em expressões como “me deixando louco” (H3 

p. 28) e “alucinação” (H3 p. 31) e também há uma imagem de Astro de olhos tensos e 

arregalados. Se naquela há uma associação ao discurso científico, nesta a explicação 

BEYRUTH, 2015, p. 55 

BEYRUTH, 2015, p. 49 

SOUSA, 2009, p. 31 

Figura 69 - Ritinha como figura da loucura na H1 

Figura 70 - Tema da loucura na H1 

Figura 71 - Tema da loucura na H3 
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dá-se através da solidão: “Devia saber! / Foi uma alucinação causada pela solidão!” 

(p. 31); desse modo, a solidão é ligada de forma direta à ocorrência dos delírios, com 

um apelo ao psicológico para esclarecer a situação. 

Não só a expressão facial do protagonista é semelhante nas duas HQ’s, mas 

também o tratamento cromático do fundo dos quadros. Na H3, a tonalidade rosada 

representa o momento em que Astro percebe que está alucinando, não sendo 

empregada nos quadros que narram a alucinação. Entretanto, na H1, a cor expressa 

todo o período alucinatório, mesclando-se a tons azulados e arroxeados. 

Para tratar das outras duas configurações discursivas, comparam-se os campos 

semânticos em que se define o tema da alimentação. Na H2, encontram-se as 

palavras “água” e “comida” (H2, p. 45) quando Astro pergunta ao sábio ermitão como 

ele vive num asteroide estéril e o vocábulo “jantar” aparece na fala de Ritinha durante 

a visão de Astro de uma vida alternativa (H2, p. 48). Visualmente, as figuras são a 

panela, a colher de pau e o fogão a lenha que Ritinha usa para fazer o jantar. Em vista 

disso, nota-se que a alimentação é caseira, feita de maneira tradicional. 

 

Na H3, a alimentação figurativiza-se através das expressões “pílulas, vitaminas 

concentradas”, “sacola cheia de verduras”, “fogão” (H3 p. 30) e “cafezinho” (H3, p. 29), 

como também é vista nas falas da mãe de Astro: “Sempre me preocupei com o que 

você come fora de casa!” (H3, p. 29) e “Vou preparar algo para comermos!” (H3 p. 30). 

No visual, a figurativização dá-se pela imagem da sacola de verduras e legumes que 

a mãe de Astro traz consigo e com os potes de pílulas coloridas. 

 

SOUSA, 1995, p. 48 

Figura 72 - Tema da alimentação na H2 
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Destaca-se a oposição natureza vs. cultura observada na representação da 

comida, especialmente na H3, em que se mostram dois tipos de nutrição, a fresca 

opondo-se à encapsulada. A comparação é observada através da rica figurativização 

visual, que permite ver uma alusão à natureza na sacola de verduras, que mantêm 

suas formas e cores, e uma alusão à cultura nas pílulas, que são resultado de 

processos químicos que alteraram as formas originais dos alimentos. A primeira é 

representada visualmente por uma diversidade de formas, texturas e cores, 

caracterizando a singularidade de cada alimento; a segunda é expressa como massas 

amorfas em recipientes padronizados entre si, que só se diferenciam pelas cores. A 

última é tratada como inferior e não saudável por meio da fala da mãe de Astro, que 

sugere a substituição dos comprimidos por verduras, uma predileção pela natureza.  

A H1 segue a orientação do tema da alimentação na narração de Astro sobre 

suas férias na fazenda do avô: “Eu passava os dias vivendo incríveis aventuras, que 

eram alimentadas por muita broa de milho, pão de queijo e bolinho de chuva”. (H1, p. 

8). No mesmo quadro em que isso é narrado, a imagem é a da avó com uma tigela e 

uma colher de pau batendo uma massa com o fogão no canto, estas últimas figuras 

sendo semelhantes aos objetos usados por Ritinha na H2. Outras figuras para esse 

tema são as palavras “alimentação”, “rações de emergência” e “suprimentos” (H1, p. 

37) e a imagem de Astro comendo de uma lata. 

SOUSA, 2009, p. 30 

Figura 73 - Tema da alimentação na H3 
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Nas H2 e H3, a responsabilidade do preparo da comida é atribuída à mulher 

(especificamente a esposa e a mãe), em conformidade com o discurso dominante em 

que a mulher cuida dos afazeres domésticos e o homem ocupa-se do trabalho fora de 

casa. Na H1, observa-se a concordância com o papel tradicional feminino visto nos 

textos-base, a avó é a responsável pela alimentação, encontrando-se no interior da 

casa, enquanto que o avô e o Astro estão na área externa pescando. A H1 também 

resgata a oposição natureza vs. cultura no que tange à alimentação. Vê-se a 

contraposição da comida caseira nas lembranças de Astro, em que sua avó prepara 

manualmente a refeição, com a comida enlatada, feita industrialmente. A primeira 

BEYRUTH, 2015, p. 8 

BEYRUTH, 2015, p. 43 

Figura 74 - Tema da alimentação na H1 

Figura 75 - Astro comendo na H1 
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associada ao lugar de harmonia com a natureza, pois o contraste entre o interior e o 

exterior da casa ressalta o convívio entre o humano e a natureza. O outro tipo de 

alimentação vincula-se à cultura, já que evoca o uso da tecnologia para seu preparo, 

juntamente com a ambientação espacial, por isso percebe-se uma valorização 

negativa da cultura no que diz respeito à alimentação, em vista da situação em que o 

tema da alimentação é figurativizado por latas e rações de emergência, afinal, Astro 

está preso na nave sem comunicação e inicia-se sua instabilidade mental. 

A oposição natureza vs. cultura perpassa o texto variante, ela encontra-se no 

nível fundamental, no nível narrativo e no nível discursivo. No nível mais superficial, 

notam-se os dois termos como configurações discursivas que se desdobram em 

temas. A cultura é amplamente explorada na H1, tendo como tema, por exemplo, o 

trabalho, visto anteriormente. As figurativizações que abordam a enxada e o cultivo 

relacionam-se ao domínio da natureza pelo homem através de ferramentas 

tecnológicas. Além disso, a cultura é tematizada por um percurso temático que 

envolve o conhecimento, a astrofísica e a tecnologia. 

Um tema importante na H1 é o do conhecimento, que se desenvolve num 

percurso temático em que participam o tema da astrofísica e o tema da tecnologia. 

Sendo o protagonista um astronauta, é natural que haja a tematização de sua área 

profissional. Nos textos-base, também dispõem-se os temas mencionados. Na H2, a 

astrofísica é figurativizada pelos vocábulos “estrelas”, “espaço”, “astronauta” (H2, p. 

43), “asteroide” (H2 p. 44) e “BRASA” (H2, p. 46). Na H3, apresentam-se as figuras 

“viagens espaciais” (H3, p. 28), “planeta” (H3 p. 29), “nave” (H3 p. 29) verbalmente e 

a imagem do planeta Terra. Na H4, a figurativização do tema ocorre pela palavra 

“planeta” (H4, p. 4) e no visual pela imagem do espaço.  

 

SOUSA, 2009, p. 32 

Figura 76 - Tema da astrofísica na H3 
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No texto variante, o tema é amplamente abordado, com uma isotopia figurativa 

mais extensa e com termos mais precisos, como “planetas”, “galáxias”, “asteroide”, 

“órbita”, “universo”, “magnetar” (H1, p. 10), “onda radioativa” (H1, p. 19) e “campo 

eletromagnético” (H1, p. 44); até mesmo com referências a fatos científicos como o 

“Apollo 13” (H1, p. 28). Outras figuras encontram-se principalmente na definição do 

magnetar, em que se veem as seguintes ocorrências: “estrelas de nêutrons”, “estrela 

supermassiva”, “sol”, “energia nuclear”, “supernova”, “força da gravidade”, “elétrons”, 

“átomos”, “prótons”, “nêutrons”, “campo magnético”, “buraco negro”, “massa”, “crosta”, 

“abalo sísmico” e “escala Richter” (H1, p. 11); tais expressões são acompanhadas por 

imagens de corpos celestes. A extensa isotopia figurativa demonstra um tratamento 

do tema que direciona a leitura para o campo científico, empregando termos 

específicos, o que se contrapõe às expressões de uso popular encontradas nos 

textos-base. Na H1, requere-se do enunciatário um domínio vocabular maior, o que 

indica um direcionamento para adultos e adolescentes, o que não ocorre nos textos-

base. 

SOUSA, 2010, p. 13 

BEYRUTH, 2015, p. 11 

Figura 77 - Tema da astrofísica na H4 

Figura 78 - Tema da astrofísica na H1 
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Separa-se o tema da astrofísica do tema da ciência, posto que o último é de uma 

abrangência maior, incorporando diversas áreas do conhecimento e a tecnologia de 

modo geral, mesmo que não esteja relacionada à atuação profissional de astronauta 

ou ao campo da astrofísica. Na H3, a ciência está associada ao painel da nave (e à 

própria nave), à poltrona flutuante, a diversos aparelhos tecnológicos e aos termos 

“moderna”, “computadores, botões, lâmpadas” e “associação de moléculas” (H3 p. 

29). 

 

Na H4, também percebem-se figuras ligadas à ciência ou à tecnologia como nas 

expressões “pistola de raios atordoantes” (H4, p. 4) e “roupas espaciais” (H4, p. 7), na 

própria imagem das roupas espaciais que podem projetar seu corpo para cima (figura 

80), fazendo com que o usuário voe, e na imagem de nave espacial na figura 77. Por 

meio da H4, pode-se observar que o recobrimento figurativo é mais lúdico, voltado 

para a fantasia, o que aponta para um enunciatário mais crédulo, como uma criança. 

 

SOUSA, 2009, p. 28 

SOUSA, 2010, p. 9 

Figura 79 - Tema da ciência na H3 

Figura 80 - Roupa espacial na H4 
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Na H1, verificam-se algumas expressões próprias do campo científico, por 

exemplo, “coletar dados”, “in loco” (H1, p. 10), “raios x”, “radiação gama” (H1, p. 11) e 

“pesquisa” (H1, p. 70) ou que remetem aos métodos empregados no meio, por 

exemplo, “processo de tentativa e erro” (H1, p. 28). Visualmente, observam-se as 

imagens relacionadas a equipamentos tecnológicos como a sala principal de controle 

da nave e a objetos de uso técnico como os sensores que coletariam os dados do 

magnetar. 

Os robôs são figuras relacionadas ao tema da ciência expressas pelas imagens 

do Titan e do robô médico, como também pelos balões de fala da inteligência artificial 

da nave, diferenciados em cor amarela e sem apêndice. 

BEYRUTH, 2015, p. 17 

BEYRUTH, 2015, p. 63 

Figura 81 - Tema da ciência na H1 

Figura 82 - Titan usado por Astro na H1 
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Os temas da astrofísica e da ciência compõem a isotopia temática do 

conhecimento, também desenvolvida pela tecnologia dos alimentos e da nave. Dessa 

forma, tem-se um percurso temático que se vincula à configuração discursiva da 

cultura, uma vez que representa a ação do homem sobre a natureza, tentando 

compreendê-la e dominá-la. A isotopia do conhecimento ainda é concretizada por 

outras figuras a serem analisadas.  

Na H2 expressa-se o conhecimento pelas palavras “saber” (H1, p. 44), 

“sabedoria” (H1, p. 45), “conhecê-los” (H2, p. 49), “aprendendo” (H2, p. 51) e pelas 

figuras visuais do ermitão do asteroide com sua barba branca, túnica cinza e um 

cajado na mão. Mais uma vez a linguagem visual é empregada de modo que a 

figurativização tenha um caráter fantasioso, usando-se de uma imagem cristalizada 

de sabedoria, apontando para um enunciatário ingênuo que possui referências gerais 

e do cotidiano. 

 

Na H1, Astro relaciona as palavras “sábio”, “sabedoria” (H1, p. 7) e 

“ensinamentos” (H1, p. 8) a seu avô e define-o como um alguém que “entendia da 

vida” (H1, p. 9) e tinha “uma inquietude de conhecer o mundo” (H1, p. 9). O momento 

em que o avô ensina Astro a jogar uma pedra rente à superfície do lago também 

vincula-se ao conhecimento, apresentado, nesse exemplo, como o senso comum e a 

experiência de vida. 

Algumas expressões de Astro figurativizam o conhecimento através de verbos 

desse campo semântico, por exemplo, nos trechos “vamos aprender muito sobre os 

magnetares” (H1, p. 16), (enquanto Astro instala os sensores no solo do asteroide) e 

“já estudei todas as plantas da nave” (H1, p. 44) (no dia 147 de confinamento, pouco 

antes da alucinação, enquanto Astro busca uma maneira de consertar a nave). 

 

SOUSA, 1995, p. 50 

Figura 83 - Tema do conhecimento na H2 
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A cultura como configuração discursiva é desenvolvida através de percursos 

temáticos e figurativos que recobrem valores do nível narrativo. Em especial na H1, 

há uma pluralidade de temas e figuras que revestem a cultura, tornando-a a isotopia 

mais encorpada. Tal densidade reflete o posicionamento ideológico, que se orienta 

para a predominância da tecnologia e da valorização do conhecimento. 

Outra configuração discursiva aplicada na H1, que é percebida também nos 

textos-base é a natureza. A partir dela desvelam-se duas isotopias figurativas: a do 

mundo animal e a do reino vegetal. Este expõe-se pelos vocábulos “plantas”, “terra” 

(H1, p. 7), “mangueira” (H1, p. 8) e visualmente pelas imagens de grama, arbustos e 

árvores. A isotopia do mundo animal é representada, na linguagem visual, por figuras 

sapo, libélula (figura 85), joaninha, gafanhoto (figura 86), pássaros e outros animais 

(figura 64). Todas essas figuras estão relacionadas à fazenda do avô, criando uma 

oposição entre a fazenda e o espaço sideral, o que será abordado no capítulo 4. 

 

BEYRUTH, 2015, p. 9 

BEYRUTH, 2015, p. 8 

Figura 84 - Aprendizagem do ricochete 

Figura 85 - Natureza na H1 
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 Na H2, a natureza expõe-se no visual pelas figuras correspondentes ao tema 

vegetal, como a grama e o coqueiro, e no verbal, a sentença “cheiro do mato” (H2, p. 

46), também associados à vida na fazenda, contrapondo-se à vida no espaço. Na H3, 

percebe-se a natureza na aparição do amigo Ditão que traz uma vara de pescar (figura 

70) e diz que estava “pescando no rancho” (H3, p. 29). Porém, o tema vegetal ganha 

evidência depois que Astro pousa na Terra e um cenário de grama, arbustos e 

pássaros surge. Desse modo, a H1 amplia a natureza empregando o tema animal que 

não se encontra nas H2 e H3 e mantém a relação entre natureza e família dos textos-

base. 

 

Um tema que é desenvolvido somente na H1 é o do nascimento. Nele, observa-

se a oposição natureza vs. cultura, já que é associado às figuras Astro, avô, planeta e 

robô Titan. De maneira escassa, o nascimento figurativiza-se pelo verbo “nascer” em 

diversas aparições no início da HQ: “da fazenda onde nasceu” (H1, p. 7), “você não 

teria nascido” (H1, p. 9) e “planetas nascendo” (H1, p. 10), ora relacionado ao avô, ora 

ao próprio Astro, noutras aos corpos celestes. Nas duas primeiras ocasiões, o nascer 

é uma ação humana, ressalta-se seu caráter pontual no emprego dos verbos no 

pretérito, vinculando à natureza o nascimento como uma atividade orgânica da 

BEYRUTH, 2015, p. 8 

SOUSA, 1995, p. 46 

Figura 86 - Pedra relacionada à natureza 

Figura 87 - Tema vegetal na H2 
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espécie. Em contrapartida, o verbo com o sujeito “planetas” é empregado no gerúndio, 

sugerindo a duratividade da ação, o que causa o efeito de prolongamento de sua 

duração. Percebe-se no conteúdo a oposição natureza vs. cultura que se relaciona na 

expressão à oposição pontual vs. durativo. Na H1, firma-se o nascimento como uma 

ação intrínseca e regular quando ligado à natureza e como uma ação singular e 

extraordinária quando associado à cultura. 

Coloca-se o planeta como uma figura ligada à cultura porque o termo é 

empregado na narração de Astro em que ele se apresenta como um cientista 

explorador que quer observar e registrar os fenômenos celestes: “[...] Ser o primeiro a 

presenciar estrelas sucumbir, planetas nascendo e galáxias se formando!” (H1, p. 10). 

Com isso, o “nascimento dos planetas” é discursivizado como uma apropriação da 

natureza pelo homem para monitorá-la e dominá-la. 

Nas páginas em que se desenreda a alucinação, o esqueleto vestido com o traje 

de Astro compara o protagonista a “um esqueleto dentro de um ovo” (H1, p. 56), 

unindo o fim e o início da vida, ocasionando uma antítese. A partir disso, o plano de 

fuga é o de desprender o robô Titan para usá-lo como propulsor até um local onde se 

possa mandar sinais de socorro. Na reprodução desse plano, o tema de nascimento 

aparece de modo acentuado. Verbalmente, a narração de Astro ilustra que deve “abrir 

caminho nas entranhas da mesma nave que tem me mantido vivo” (H1, p. 60), desse 

modo, a nave é comparada ao útero materno que nutre o bebê; em sequência, o 

narrador emprega o termo “cesariana”, reforçando a metáfora. 

 

BEYRUTH, 2015, p. 60 

Figura 88 - Tema do nascimento na H1 
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Astro necessita liberar a passagem para a saída do robô Titan, por isso Astro 

desparafusa placas, retira grades, desprende mangueiras. O tema do nascimento é 

indicado pela relação entre o verbal e o visual, sendo evocado na linguagem verbal, 

principalmente pelo vocábulo “cesariana”. Como um termo que exprime uma 

intervenção cirúrgica para remoção do feto, o vocábulo remete a um nascimento em 

que se necessita o auxílio alheio. No verbal, Astro é comparado ao feto que é mantido 

pelo útero materno; no visual, Astro é o terceiro agente que auxilia a nave (no papel 

de mãe) e o robô (no papel de feto). 

Enquanto o verbal anuncia a comparação, o visual reforça-a com a 

representação de abertura de um segmento da nave. A cada quadro da figura 88, 

mostra-se pela linguagem visual uma ação de Astro para abrir um buraco na nave. 

Nos recordatórios, Astro justifica suas ações, explicando que as comportas não podem 

ser abertas, subentendendo-se que os controles não podem ser usados, já que o 

sistema da nave está avariado. Somente a correlação entre as linguagens visual e 

verbal possibilita a observação do tema do nascimento no trecho citado. O que é 

verbalmente expresso desenvolve o que as imagens narram. No terceiro quadro, a 

desunião das mangueiras indica a desvinculação do robô Titan (e de Astro) da nave. 

Dada a apresentação do tema do nascimento pelo verbal, a cena expressa 

visualmente alude à ruptura do cordão umbilical: o recordatório no terceiro quadro 

confere à nave o papel de útero que conserva a vida de Astro, assim, a imagem das 

mangueiras, por estar também no terceiro quadro, associa-se ao corte do cordão 

umbilical, responsável pela manutenção da vida do feto.  

Constata-se que muitas figuras empregadas nas HQ’s de Mauricio de Sousa 

foram seguidas no texto variante, como o pasto verde da fazenda para concretizar a 

natureza, também a Ritinha para figurativizar o amor; entretanto, a H1 estiliza os 

temas e as figuras, adicionando novos temas, como o tema do nascimento, e trazendo 

outras figuras para robustecer os temas reiterados, por exemplo, da ciência e da 

astrofísica. Isso se deve à autonomia de Beyruth para recriar os textos de Sousa, 

todavia em consonância com as visões de mundo estabelecidas nos textos-base, 

assunto a ser tratado na seção seguinte. 
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3.6 A solidão e a morte 

Os temas e as figuras são concretizações dos valores do nível narrativo, que 

marcavam as relações entre os sujeitos e entre os sujeitos e os objetos. A tematização 

é uma operação que desenvolve esses valores e revela a visão de mundo 

apresentada no texto. As formações discursivas são evidenciadas por meio das 

escolhas das figuras que concretizam determinado tema. Formado socialmente, o 

discurso é o lugar onde as visões de mundo são construídas e reproduzidas.  

Observa-se que o conhecimento é um valor que atravessa o nível narrativo e o 

nível discursivo da H1, sendo um valor ligado ao objeto magnetar e ao objeto família, 

e um tema que abrange a ciência e a astrofísica, relacionados à configuração 

discursiva da cultura. O amor e a natureza estão presentes em três das quatro HQ’s 

(H1, H2 e H3), não aparecendo na H4 que se centra na aventura espacial em 

detrimento do ambiente familiar, em que o amor e a natureza são introduzidos nas 

demais histórias; a loucura é tematizada apenas na H2 e H1 e os temas da 

alimentação e da astrofísica perpassam as quatro histórias. Os dois últimos atuam 

como identificação do protagonista que tem como destaque sua profissão e como 

marca secundária sua vontade de comer, característica esta que embasa a H4, já que 

o seu formato redondo parece ser um problema. Desse modo, ao expor um herói 

corajoso, inteligente e que gosta de comer, faz-se uma relação positiva e de 

naturalização do ato. Em especial, na H4, mostra-se uma visão de mundo referente à 

aceitação de si, uma euforização da identidade, uma vez que ocorreu a sanção 

positiva de Astro ao ser recompensado pelo povo plusiano após derrotar o monstro. 

O discurso da ciência permeia as HQ’s, pelas áreas da astronomia, astrofísica e 

tecnologia de modo geral. Como uma história de ficção científica, muitas vezes as 

figuras são de objetos futuristas e estranhos, como a máquina de fazer café por 

associação de moléculas na H3. Isso demonstra uma visão de mundo que enaltece a 

ciência, exibindo-a como algo extraordinário e inovador. Verifica-se uma relação 

semelhante com o trabalho, já que a vida de Astro é centrada em sua atuação 

profissional, tendo uma importância tão grande para sua identidade que seu nome é 

baseado em seu ofício. Assim, a forma como o trabalho é apresentado assinala o 

ponto de vista de um grupo social que percebe esse conceito como fundamental. 

As formações ideológicas são um conjunto de ideias e valores sociais de um 

dado grupo social, elas são formas de entendimento e representação do mundo, 

assim sendo, são visões de mundo repassadas em cada meio social, até certo ponto, 
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de modo inconsciente. Fiorin enfatiza que a visão de mundo não existe apartada da 

linguagem, posto que é dada por meio da formação discursiva, que “é ensinada a cada 

um dos membros de uma sociedade ao longo do processo de aprendizagem 

linguística”. (FIORIN, 1998, p. 32). 

Com isso, o discurso é a materialização das formações ideológicas, em que as 

visões de mundo são reproduzidas; a individualidade concerne ao texto, em que a 

manipulação é consciente. Em vista disso, analisam-se os temas e as figuras para 

compreender os discursos intrincados nos textos do corpus. Primeiramente, separam-

se as figuras ligadas diretamente ao tema da solidão, posteriormente, ela é analisada 

pelas relações que estabelece com os demais temas e como continuação dos valores 

do nível fundamental.  

A solidão é tematizada em três das HQ’s. Na H2, Astro inicia a história 

comentando que “a vida no espaço pode ser tão solitária” (H2, p. 43) e reclama dos 

“momentos tão vazios” (H2, p. 44) que essa vida exige, enfatizando os “poucos 

contatos com as pessoas” (H2, p. 44). Uma figura que se destaca é a do interlocutário 

de Astro que é chamado de “ermitão” (H2, p. 44), relacionando, assim, o tema do 

conhecimento com o tema da solidão. Forma-se, assim, uma passagem de uma 

isotopia a outra (BARROS, 2005, p. 73); esse elemento de união chama-se conector 

de isotopias e é responsável pela concordância entre as linhas isotópicas. Portanto, o 

ermitão liga o conhecimento à solidão. A H1 retoma a associação da solidão ao 

conhecimento, dessa vez, limitando ao conhecimento científico. Há um destaque dado 

à ciência e à tecnologia, sendo exploradas as falhas e a fragilidade dos equipamentos 

tecnológicos, como o dano irreversível da nave. 

Na H3, o tema da solidão é central, sendo figurativizado no título Astronauta: 

amigos e solidão. Inicia-se de modo parecido a H2, pois Astro reclama da falta de 

companhia e o quanto a solidão lhe faz mal: “Há uma coisa que detesto nessas 

viagens espaciais... / ...que não suporto! / SOLIDÃO! / Não aguento mais! / Está me 

deixando louco!” (H3, p. 28, grifo do autor). No encerramento da história, o tema 

retorna na expressão “quero ficar sozinho” e na imagem de Astro deitado na cama, 

trancado num quarto sem janelas. 

Na H1, o tema figurativiza-se pela expressão “sala vazia” (H1, p. 43), usada por 

Astro ao relatar sons estranhos, pelo vocábulo “só” e “solidão” nas falas do 

avô/magnetar “Se você está decidido a viver só, é assim que vai morrer. [...] / Você 

escolheu deixar tudo para trás, mas não há felicidade na solidão.” (H1, p. 50). Após 
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os delírios, Astro percebe a necessidade de abandonar a nave e expressa essa 

urgência ao dizer “Este lugar... a solidão... estão me derrotando” (H1, p. 59). 

Além das figuras mencionadas, esclarece-se que as categorias projetadas pela 

sintaxe discursiva podem ser figurativizadas e relacionadas a um tema (FIORIN, 

2016b, p. 101). Portanto, a partir disso, observa-se que na H1 o espaço sideral é uma 

figura para o tema da solidão, já que é o lugar em que não há contato com o outro, 

não há comunicação ou sequer som. A representação do espaço como um lugar vasto 

enfatiza a oposição grande vs. pequeno, associando Astro ao termo pequeno, criando 

um efeito de vulnerabilidade. 

 Nos textos-base H2 e H3, a relação do espaço sideral com a solidão é explícita. 

O espaço é exposto como um lugar sem vida, sem segurança, sem companhia. Na 

H3 afirma-se que o espaço causa tanto a solidão quanto a loucura; na H2, Astro alega 

que a solidão é consequência da vida no espaço, usando os adjetivos “vazios” e 

“áridos” para qualificar seus momentos sozinhos no espaço (H2, p. 44). Visualmente, 

mostra-se um solo seco, em pó (figura 89). A infertilidade da terra do asteroide 

representa a ausência de vida, o que leva à associação à falta de contato com o outro. 

A H1 incorpora os tratamentos dados ao espaço nas H2 e H3 e apresenta o espaço 

sideral como um ambiente que induz à solidão, loucura e morte. O espaço está 

relacionado à infertilidade e às situações perigosas. Isso será abordado com mais 

detalhes no capítulo 4, ao tratar da aspectualização do espaço. 

 

 

Além de ser um tema presente nas H1, H2 e H3, a solidão está conectada a 

outros temas explorados nas HQ’s. Nas três mencionadas, a solidão está ligada ao 

trabalho como astronauta, por exemplo, na H3, a solidão é associada às viagens 

espaciais, característica inerente à profissão: “Há uma coisa que detesto nessas 

SOUSA, 1995, p. 44 

Figura 89 - Espaço infértil na H2 
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viagens espaciais...” (H3, p. 28). Por outro lado, na H2 Astro expõe seus sentimentos 

de solidão e de infelicidade no início, relacionando-os ao espaço, e no fim, negando 

essa relação. A visão que Astro tem de uma vida alternativa em que não aceitou a 

proposta de emprego da BRASA mostra o sentimento de “vazio” como uma 

possibilidade para qualquer escolha, já que Astro também se sentia incompleto 

vivendo sua família com Ritinha, que pode ser visto em sua fala quando ele está na 

varanda esperando o jantar: “às vezes sinto-me tão... / vazio!” (H2, p. 49). 

A solidão também liga-se à ausência da família, dos amigos e de Ritinha. No 

início da H3, Astro sugere que seu sentimento de solidão é explicado pela ausência 

do outro, pela falta de atividades coletivas como conversar e jogar dominó (H3, p. 28). 

No desfecho do enredo, Astro almeja a solidão ao se deparar com seu amor perdido, 

a decepção faz com que seja mostrada outra faceta da solidão. Astro prefere a 

reclusão como forma de ocultar sua desilusão, o que dá prosseguimento ao vínculo 

da solidão com a ausência da família e do amor romântico. Na H4, a solidão tem uma 

associação à não aceitação de Astro por parte do povo plusiano, que não reconhece 

Astro como herói. A não comunhão com o outro ganha um caráter social, de não 

pertença à classe dos heróis. 

Na H1, recupera-se a noção de solidão como ausência do outro (da família, do 

par romântico), como não comunicação (desativação da I.A.) e como característica do 

trabalho de astronauta. O trabalho de Astro é o motivo inicial dele ter-se colocado na 

situação perigosa de proximidade com o magnetar, ou seja, é o estopim da trama que 

culmina no isolamento e na loucura. A relação entre a solidão e o trabalho aponta para 

um discurso que desabona a dedicação integral ao trabalho, uma característica da 

vida contemporânea que adota a devoção profissional como uma marca de realização 

pessoal. Com isso, a H1 distancia-se do discurso nos textos-base que incorporam o 

trabalho como propósito principal. Por exemplo, na H2, o trabalho, enquanto aventura 

e descoberta, prevalece ao sentimento de falta relacionado à ausência da família, já 

que Astro volta, com contentamento, ao trabalho depois de aprender que em qualquer 

decisão há um lado negativo. Na H1, Astro põe a família em primeiro lugar ao escolher 

voltar para casa, mas não abandona seu trabalho, pois subentende-se o retorno à 

missão. A indicação de comprometimento profissional alinha a H1 no discurso 

referente ao trabalho que os textos-base reproduzem. 

Na H1, a solidão está conectada à loucura. Apresenta-se a primeira, associando-

a ao ambiente em que Astro se situa, à falta de contato verbal, ao risco de morte, à 
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imobilidade da nave, a um longo período e, por fim, à loucura. Esses pontos serão 

retomados no capítulo 4. 

A loucura é posta como o ápice da solidão, o ponto de maior inquietação, de 

desequilíbrio, em que a tensão acumulada é deflagrada. Por conseguinte, a solidão é 

discursivizada como causa da instabilidade mental, ela é afirmada como origem da 

perturbação da mente, remetendo ao discurso que mostra a solidão como um indício 

de fraqueza. Na H1, há um aprofundamento do tema, que se avoluma com uma 

isotopia figurativa mais extensa e a exposição do progresso da solidão que resulta na 

loucura. 

Na H2, representa-se a loucura através de alucinações que amenizam o 

sentimento de solidão ao mostrar os amigos e familiares com que Astro quer estar, o 

que faz com que Astro permaneça na situação de solidão em que se encontra. No 

texto variante, as alucinações são responsáveis por incitar a fuga e indicar o modo de 

fazê-lo. Assim, a H1 diferencia-se da H2 no que tange à abordagem do tema da 

loucura. Na segunda, a loucura é uma forma de manutenção da circunstância, 

enquanto que na primeira a loucura é o incentivo para a saída da condição de solidão. 

Como dito anteriormente, a solidão relaciona-se à morte na H3 e na H1. O termo 

fundamental concretiza-se no nível discursivo por meio do tema da solidão em ambas 

as HQ’s. Na H1, observa-se que Astro se preocupa com a possiblidade da morte 

quando informa enquanto narrador o estado da nave: “estou lutando para manter a 

nave funcionando o suficiente para não morrer asfixiado, cozido, pela radiação, 

congelado, explodido ou envenenado” (H1, p. 28). Ao descrever todas as formas de 

morte que podem ocorrer nas circunstâncias em que ele se encontra, Astro relaciona 

a possibilidade da morte à solidão. O narrador continua: “O computador se foi. / [...] A 

rocha destruiu sistemas essenciais e uma coisa é certa: não vou sair daqui tão cedo. 

/ Sem a ajuda do computador, tenho que checar os circuitos manualmente...” (H1, p. 

28). Dessa maneira, põe-se o isolamento físico e a falta de comunicação em relação 

com a morte. 

Na H2, a morte é tratada de modo pontual, aparecendo na lamentação de Astro 

que fala sobre a aridez do asteroide e da solidão. Essa reclamação ocorre no início 

da trama, quando a nave está pousada num asteroide e Astro caminha por ele. No 

fim, Astro aparece feliz e decola com sua nave, mostrando-se a grandiosidade do 

espaço. Consequentemente, na H2, a preocupação com a morte é passageira e ligada 
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à imobilidade, contrapondo-se à liberdade de movimentos expostos no fim da história 

(ver figura 90). 

 

Na H1, a morte está presente na definição do magnetar (possível estágio final 

de uma estrela), nos raios mortais, nas rochas pontiagudas, nas ações de Astro que 

resultam em perigo para si mesmo, como a armadilha para o intruso que ele pensa ter 

na nave. A morte atravessa a H1 e essa constância gera um efeito de suspense, de 

que qualquer coisa pode acontecer. O texto variante resgata a característica mortífera 

dada ao espaço sideral e à solidão, no entanto, desenvolve-a e diversifica-a. 

Dessa maneira, a solidão na H1 mantém relação próxima à loucura, ao trabalho, 

à tecnologia e à morte, materializando-se disforicamente através da falta do outro que 

representa a falta de proteção num ambiente agressivo, significando, por conseguinte, 

a destruição de si, de seus desejos e objetivos. Com isso, na H1, há uma quantidade 

maior de tematizações, o que corresponde a um texto em que o enunciatário previsto 

tem uma capacidade maior de abstração. A isso contrapõe-se a abundância de 

figurativização nos textos-base, principalmente a visual, que corresponde a um 

enunciatário menos experiente que requer mais concretizações e mais detalhamentos 

para estabelecer as relações discursivas e acompanhar o fio narrativo. 

 

3.7 Manutenção ou alteração dos processos de discursivização 

As quatro histórias em quadrinhos possuem semelhanças nas suas operações 

de projeções sintáticas. As debreagens das três categorias são todas enunciativas, o 

que causa os efeitos de aproximação e de presentificação, ocasionando um efeito de 

veracidade, pois o próprio personagem conta sua história, mostrando tudo o que lhe 

acontece. 

SOUSA, 1995, p. 51 

Figura 90 - Movimentos agudos na H2 
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Nas categorias de tempo e espaço, há uma coincidência entre as linguagens 

empregadas, tanto o verbal quanto o visual são usados para destacar a enunciação. 

No entanto, na categoria de pessoa, há uma incongruência entre as linguagens verbal 

e visual, enquanto que na primeira ocorre uma ênfase na enunciação por meio do 

emprego da primeira pessoa do singular, o visual relata os eventos a partir do ponto 

de vista de uma terceira pessoa, não envolvida nas ações. Nos quadrinhos tal 

discordância é comum, a categoria de pessoa distingue-se das demais: 

convencionalmente, o visual narra as ações e o verbal os pensamentos.  

O texto variante de Beyruth segue esta diretriz que Mauricio de Sousa 

estabeleceu para as historietas do Astronauta: um herói espacial que vive aventuras 

intergalácticas e às vezes confronta-se com momentos solitários; assim, vê-se que as 

debreagens enunciativas não só são mantidas na H1, mas também são verbalmente 

explicitadas pelo narrador, como uma forma de produzir um efeito de subjetividade, 

em consonância com a ênfase às questões psicológicas do protagonista. 

As embreagens ocorrem na H2, um dos textos-base, e na variante H1, de modo 

semelhante na categoria de pessoa. Na H2, a pessoa é expressa de modo enuncivo 

na fala de Astro com seus filhos (na vida alternativa), em que ele reforça sua posição 

em relação ao interlocutário, em vez de empregar o eu, assim uma embreagem 

enunciva de pessoa. Na H1, a embreagem ocorre entre termos do mesmo sistema 

enunciativo, troca-se o eu pelo tu durante a alucinação de Astro, marcado pela 

ausência de apêndice ligando o balão de fala a Astro. Atenta-se para a similaridade 

das circunstâncias em que as embreagens aconteceram, ambas em eventos de 

natureza irreal, frutos da mente transtornada de Astro; perturbação esta ocasionada 

pelo estado extremo de solidão. 

Na semântica discursiva, examinou-se o direcionamento ideológico dos textos-

base, em que o trabalho e a ciência são valorados positivamente, tanto no regozijo de 

Astro ao concluir a missão (na H4) ou ao voltar ao trabalho (na H2), quanto na tristeza 

de voltar para casa na H2. A variante H1 destaca uma relação desarmoniosa entre o 

espaço sideral e o trabalho; sem mostrar prazer nem descontentamento ao fim da 

trama, o discurso de enaltecimento ao trabalho é adelgaçado e quase trocado por um 

discurso de valorização da família no desejo de Astro de retornar para sua casa. 

É intrínseca ao personagem de Astro a oposição entre o doméstico e o 

profissional. O tema da solidão é relacionado à casa nas figuras da cama, presente 

na H3, da varanda, retratada na H2, local em que Astro indaga sobre uma vida como 
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astronauta; entretanto, associa-se a solidão ao espaço sideral pelas figuras do ermitão 

no asteroide, na H2, e da nave em órbita, na H3, onde se passa a alucinação. De 

modo particular, a H1 preserva o espaço sideral como uma representação da solidão, 

excluindo o doméstico como um lugar passível de isolamento. Isso justifica-se pelo 

gênero textual da H1 que se distingue das demais, apesar de estar no mesmo 

hipergênero das histórias em quadrinhos. Os romances gráficos, dadas as diferentes 

coerções materiais mercadológicas, geralmente têm as isotopias ampliadas, como diz 

Discini: 

 

“As novelas gráficas, não apenas as de super-heróis, amparam-se em 
múltiplas figurativizações e variações temático-narrativas, para atender à 
acentuada gama de transformações sofridas pelas personagens, juntamente 
com o espaço e o tempo.” (DISCINI, 2009, p. 190). 

 

A estilização de Beyruth recria a solidão, intensificada, no modo de representar 

o espaço enunciativo. Através da figura do espaço sideral, aliam-se os temas do 

trabalho, da ciência, da solidão e da morte. Dessa maneira, a H1 parece distanciar-se 

da ideologia que pressupõe o trabalho (não doméstico) e a ciência (ou tecnologia) 

como pontos centrais da vida moderna aos relacioná-los aos temas da morte e da 

solidão (apresentados de modo disfórico, como visto). No entanto, nota-se a 

importância da última palavra dita por Astro. Na página final, já salvo, ele revela sua 

escolha “Eu quero [...] Ir pra casa... Cof... Antes.” (H1, p. 74). As reticências e a 

onomatopeia de tosse causam um suspense, que é rompido pelo advérbio antes. O 

término da fala e da trama deixam entender que o herói quer dizer antes de voltar a 

sua missão, já mencionada pela médica. Com isso, na H1, assinala-se a concordância 

do discurso exposto nos textos-base, mantendo Astronauta um sujeito entre dois 

mundos (ou melhor, entre duas formações ideológicas) que por se dividir não pertence 

a nenhum. 
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4 ESPAÇO DA SOLIDÃO 

Nas configurações narrativas, expostas no capítulo 2, observaram-se na H1 a 

não realização da performance de Astro, que não terminou sua missão de coleta de 

dados, e a mudança de objetos, em que Astro substituiu, no desfecho da trama, sua 

busca pela conjunção com o magnetar pela conjunção com o objeto família. Ressalta-

se que a alteração de objetos manteve o valor do conhecimento, que foi transposto 

do magnetar, como conhecimento teórico, para a família, como conhecimento 

empírico. Assim, a representação da solidão dá-se pela incompletude do programa de 

base e pela dubiedade de Astro em querer dois objetos diferentes alternadamente, 

uma vez que ele não desiste da conjunção com o magnetar, somente a posterga. 

 No nível discursivo, analisado no capítulo 3, as projeções de pessoa, tempo e 

espaço foram empregadas para gerar efeitos de proximidade e desorientação, no 

caso da embreagem de pessoa na H1, e o tema da solidão é acentuado pela 

figurativização da categoria do espaço, dando destaque à solidão, que também se 

atrela aos demais temas como loucura e trabalho, entre outros. Analisar-se-á, neste 

capítulo, a aspectualização do espaço e a aplicação das técnicas dos quadrinhos 

relacionadas ao plano da expressão, buscando a relação da representação do espaço 

com a solidão do personagem principal. 

Distinguem-se três conceitos de espaço discutidos nesta dissertação, o 

linguístico (abordado na seção 3.4), o tópico e o metalinguístico. O primeiro orienta-

se pelo aqui e remete ao eu, sendo assim reversível, já que depende de quem diz eu, 

ou seja, de quem ocupa a posição de enunciador, como visto no capítulo anterior, ele 

relaciona-se à espacialização. O segundo é o tópico, que se baseia em posições 

localizáveis em dado ambiente, sem depender do eu como referência; também possui 

a característica de ser reversível porque os pontos de referência postos no enunciado 

são cambiáveis, relaciona-se à aspectualização do espaço. (FIORIN, 2016a, p. 229-

236). O último é o espaço que remete à própria linguagem, dessa forma, o espaço 

metalinguístico refere-se ao plano da expressão que, no caso dos quadrinhos, diz 

respeito aos requadros, às cores, às onomatopeias exageradas, etc. 

Observaremos o espaço tópico a partir das categorias da aspectualização do 

espaço para verificar os efeitos de sentido obtidos na H1, comparando-a com as 

outras três. De início, detemo-nos na oposição entre os espaços estabelecidos nas 

HQ’s, como a casa e o espaço sideral, para em seguida centrarmo-nos somente no 

espaço sideral. Depois, trataremos do espaço metalinguístico, analisando o plano da 
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expressão, tanto na linguagem verbal (onomatopeias e sinais gráficos), como na 

linguagem visual (posições das imagens e dos quadros, etc.). 

 

4.1 Oposição dos espaços 

A aspectualização é entendida pela semiótica como um procedimento discursivo 

que instaura um observador, o qual será responsável pela interpretação dos eventos, 

tratando-se assim da incidência de um ponto de vista sobre uma ação (GREIMAS; 

COURTÉS, 1979, p. 29), portanto, esclarece-se que o ato de aspectualizar é 

transformar essa ação em um processo. O responsável por essa transformação é um 

sujeito cognitivo instalado no discurso pelo enunciador que o encarrega do fazer 

receptivo e eventualmente do fazer interpretativo. Vê-se, então, que a semiótica 

explica o aspecto a partir de uma estrutura actancial chamada de observador. Esse 

actante pode apresentar-se explicitamente, sincretizado a um outro actante, ou 

manter-se implícito, reconhecível apenas por análise semântica (GREIMAS; 

COURTÉS, 1979, p. 313-314). 

Define-se que a aspectualização é um procedimento geral possível aos três 

componentes da discursivização (actorialização, temporalização e espacialização) 

que institui um ponto de vista sobre o discurso (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 29). 

Assim, a aspectualização espacial diferencia-se da espacialização. Quando Fiorin 

(2016a) aborda o observador na categoria de pessoa, discutindo os tipos de 

focalizações (p. 96-98), ele transita da actorialização para a aspectualização. O 

narrador enquanto pessoa é a voz que conta e relata, no entanto, o ponto de vista a 

partir do qual se narra é do âmbito do observador, podendo ou não estar sincretizados 

(FIORIN, 2016a, p. 91). O observador é instalado pelo enunciador como o sujeito 

cognitivo responsável por interpretar os eventos expostos (GREIMAS; COURTÉS, 

1979, p. 314). 

Nota-se que o observador na H1 tem uma focalização parcial externa (explicado 

brevemente na seção 3.2), já que os pontos principais mostrados eram os trechos que 

privilegiavam o desenrolar da narrativa. O Astronauta, enquanto narrador, é o 

observador, aquele que se encarrega da compreensão dos acontecimentos. O ponto 

de vista mostrado majoritariamente é o do narrador, correspondendo à exterioridade 

da cena. Não se delinearam os sentimentos de Astro ao longo dos acontecimentos, 

por exemplo, abreviou-se o tempo em que ele esteve em uma rotina de sobrevivência 

por mais de cem dias; como nada de significativo ocorreu que alterasse o arranjo 
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narrativo, houve um hiato e os pensamentos e sentimentos de Astro nesse período 

não foram relevantes. Como será visto, por vezes, o ponto de vista de Astro como 

interlocutor é mostrado como efeito de subjetividade que enfatiza o caráter emotivo 

da cena, ao apresentá-la desde sua interioridade.  

Barros afirma que a “aspectualização constitui uma dimensão hierarquicamente 

superior à temporalização, à espacialização e à actorialização que são por ela 

determinadas”. (BARROS, 1994, p. 70). Desse modo, a espacialização e a 

aspectualização do espaço estão interligadas, apesar de operações distintas que 

partem de sujeitos (narrador e observador) com funções diferentes.  

O procedimento de aspectualização pressupõe a presença do observador, que 

é aquele que entende os elementos da discursivização como processos em curso e 

não somente toma as coordenadas espaciais, mas interpreta-as como ações em 

marcha, passíveis de limites e etapas, avaliando-as segundo valores aspectuais 

(GOMES, 2018, p. 109). A aspectualização pode ser vista como uma 

sobredeterminação das categorias sintáticas do nível discursivo, tornando-as 

inteligíveis através de articulações aspectuais (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 29). 

Logo, há uma categoria semântica que se articula em /continuidade/ vs. 

/descontinuidade/ com as quais se aspectualizam as categorias sintáticas discursivas 

(BARROS, 1994, p. 69). 

As ações ao serem percebidas como processos são caracterizadas a partir dos 

semas /duratividade/ vs. /pontualidade/, /perfectividade/ vs. /imperfectividade/, 

/incoatividade/ vs. /terminatividade/. Os semas são unidades de significação de 

natureza relacional que existem a partir da oposição a outro sema, 

consequentemente, o sema incoatividade, por exemplo, não é autônomo, pois 

depende do sema terminatividade para formar um eixo semântico. Esses semas, 

juntamente com as articulações da categoria aspectual /contínuo/ vs. /descontínuo/, 

formam um sistema aspectual de análise, como demonstrado por Gomes na categoria 

temporal (GOMES, 2018, p. 110). Fiorin atribui também ao espaço as categorias 

/interioridade/ vs. /exterioridade/, /fechamento/ vs. /abertura/ e /fixidez/ vs. /mobilidade/ 

que são também parâmetros para a análise da aspectualização espacial (FIORIN, 

2016a, p. 231). 
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Na H2, o espaço sideral é mostrado como um lugar aberto e descontínuo; o 

espaço como fundo aparece num total de 24 quadros; em três deles, há uma faixa que 

divide horizontalmente o céu visível em duas partes, ilustrado na figura 92. Desse 

modo, o espaço sideral é apresentado no primeiro e no quinto quadros como 

descontínuo e disfórico, depois segue como contínuo sem faixa e sem marcações no 

céu. Com isso, a descontinuidade disfórica do espaço vincula-se aos momentos de 

dúvida e de questionamento de Astro, enquanto que a continuidade do espaço está 

ligada aos momentos de aprendizagem. O terceiro quadro em que o espaço é 

mostrado com uma faixa horizontal está na última página, no entanto, dessa vez 

associa-se ao momento em que Astro está satisfeito com suas escolhas, ligado a uma 

descontinuidade eufórica. 

 

A faixa cria um efeito de cisão, representando as duas áreas da vida de Astro, a 

pessoal e a profissional. No início do enredo da H2, há um desequilíbrio entre os dois 

lados da vida de Astro, o que é solucionado no final com a aceitação dessa divisão e 

com a exaltação do lado profissional. A descontinuidade eufórica também é percebida 

nos movimentos da nave que alternam de direção, o que gera um efeito de mobilidade, 

fazendo do espaço sideral um lugar variável e indefinido. Assim, o espaço é 

SOUSA, 1995, p. 44 

Figura 91 - A faixa no espaço sideral ligada à dúvida na H2 

Figura 92 - Os movimentos e a faixa no espaço ligados à satisfação na H2 

SOUSA, 1995, p. 51 
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representado como um lugar aberto, que se apresenta de modo descontínuo em 

pontos específicos da trama. 

 

Ainda na H2, a paisagem doméstica é retratada também como um lugar aberto 

e descontínuo, uma vez que as árvores e as montanhas cercam o local, também há 

diversos planos, o que pode ser visto pelos pequenos morros no solo (figura 93). 

Percebe-se uma oposição entre superioridade e inferioridade, relacionada ao céu e 

ao solo, realçada pela oposição cromática entre azul (céu) e verde (solo). A oposição 

também está marcada pelos vocábulos “nuvens” e “chão” na conversa entre Astro e 

sua mãe: “Ainda vive com essa cabecinha nas nuvens...” / “Resolvi fincar meus pés 

no chão” (H2, p. 46). Na fala da mãe vê-se a palavra “nuvens” e na resposta de Astro 

a palavra “chão”. Da mesma forma que “cabecinha nas nuvens” remete aos sonhos, 

à imaginação e “pés no chão” refere-se à ligação com o real, as escolhas vocabulares 

atestam, além de uma oposição entre imaginação e realidade (também explorada na 

H1), uma oposição espacial entre /superioridade/ vs. /inferioridade/. O efeito de 

sentido obtido é de distanciamento entre os espaços, o que realça a impossibilidade 

de unir os lugares ou de estar nos dois ambientes. 

A oposição mencionada entre superioridade e inferioridade sobrepõe-se à 

oposição entre as categorias /horizontalidade/ e /verticalidade/, associadas à 

estaticidade e ao dinamismo, respectivamente. Na figura 93, o céu, o solo e as 

montanhas caracterizam-se pela horizontalidade, que se apresentam como seres 

inanimados, em oposição à verticalidade das árvores, do Astro e do sol, relacionados 

à energia da vida, àquilo que cresce e se movimenta. Destaca-se a casa como um 

termo complexo que une as duas categorias da expressão, a horizontalidade expressa 

pelo chão e a verticalidade pelas paredes e colunas, e as duas categorias do 

conteúdo, a estaticidade ligada ao conforto e o dinamismo às atividades domésticas. 

SOUSA, 1995, p. 45 

Figura 93 – A fazenda dos pais de Astro na H2 
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Vê-se o Astro caminhando em direção à casa, ele busca o lugar que congrega os dois 

termos. 

 Tanto a casa dos pais de Astro quanto a casa dele com Ritinha são mostradas 

como uma casa de interior com trabalho manual agrícola (através da figura da enxada, 

como exposto na seção 3.5), que apresentam uma descontinuidade através das linhas 

que recortam o espaço e as cores que contrastam entre si. Esse aspecto descontínuo 

é crescente na H2, aparecendo na figura 94 como um ambiente aberto, em seguida, 

por causa dos enquadramentos, mostra-se um setor cada vez menor, primeiro ainda 

aberto, mas parcialmente fechado (na figura 95), depois é dada maior importância à 

varanda coberta da casa (figura 96), assim, mostra-se um espaço fechado, mas 

parcialmente aberto.  

 

 

 

SOUSA, 1995, p. 46 

SOUSA, 1995, p. 48 

SOUSA, 1995, p. 46 

Figura 94 - Fazenda aberta na H2 

Figura 95 - Fazenda parcialmente fechada na H2 

Figura 96 - Fazenda parcialmente aberta na H2 
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Conforme a consumação do desejo de Astro (construir uma família com Ritinha) 

avançava, o espaço em que ele morava cada vez mais era cerceado, causando um 

efeito de diminuição e de sufocamento; em concordância, alterava-se o estado 

emocional de Astro, que passava de satisfeito e decidido (pois queria fincar os pés) 

para infeliz e inseguro. Na casa evidencia-se a interioridade que se opõe à 

exterioridade do espaço sideral e do quintal; a varanda destaca-se como um lugar de 

entremeio, metade dentro metade fora, coberto, mas com visibilidade do exterior, lugar 

de reflexão para Astro que se sente meio satisfeito meio infeliz. 

Após a visão e o esclarecimento sobre as escolhas da vida dado pelo ermitão, 

Astro decide viajar com sua nave através do espaço sideral sem temer as escolhas 

que fará. Nesse momento, a nave é um ambiente fechado que contrasta com o espaço 

aberto, contínuo e ilimitado. Desse modo, nota-se que os espaços que Astro ocupava 

eram dependentes do estado emocional do personagem e representados a partir dos 

aspectos /abertura/ vs. /fechamento/ e /interioridade/ vs. /exterioridade/.  

Na H3, os espaços postos são a nave, o espaço sideral, a Terra, a casa dos pais 

de Astro e o quarto dele. Na maior parte do enredo, mostra-se a nave, apresentada 

pelos aspectos de interioridade e fechamento. Ela é discursivizada como um lugar 

moderno, repleto de equipamentos tecnológicos, solitário e que induz à instabilidade 

mental.  

Ao chegar à Terra, o planeta é visualmente mostrado como um ambiente aberto 

de horizonte e céu visíveis. Na chegada, Astro está com a expectativa de felicidade, 

que é rompida quando avista Ritinha e seu marido. Novamente há uma gradação que 

se inicia no espaço amplo onde Astro pousou, segue para a introdução da casa dos 

pais que obstrui parcialmente a visão do horizonte, e termina no quarto trancado sem 

janelas; o último constrói-se como o lugar da solidão e da frustração. 

SOUSA, 2009, p. 32 

Figura 97 - Terra como lugar aberto na H3 
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A H4 inicia-se com Astro no planeta Plus, um local aberto, sem delimitação no 

horizonte, porém que é exposto de modo descontínuo por causa do terreno irregular, 

íngreme, escorregadio e com muitas pedras. O terreno causa a queda de Astro três 

vezes, o que insinua a ambiência perigosa. Após o primeiro fracasso, Astro vai ao 

planeta Kosmopolitus, um lugar descontínuo representado por muitas placas de 

propagandas. Astro, então, passa para mais um lugar amontoado, um bar/lanchonete, 

ambiente fechado, lotado de alienígenas, mas parece não haver obstrução do 

caminho de Astro até o balcão de atendimento. 

 

 

SOUSA, 2009, p. 32 

SOUSA, 2010, p. 4 

SOUSA, 2010, p. 6 

Figura 98 - Terra como lugar parcialmente fechado na H3 

Figura 99 - Plus como lugar descontínuo 

Figura 100 - Kosmopolitus como lugar descontinuo 
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Tendo obtido seu novo traje, Astro volta ao planeta Plus para dar continuidade a 

sua missão e novamente escorrega no terreno incerto. Pela terceira vez, num terceiro 

traje, Astro tenta concluir sua missão e resvala na ladeira mais uma vez. O planeta 

Plus caracteriza-se por esse desnivelamento do solo que ocasiona a incompletude do 

programa de Astro, ambos relacionando-se à descontinuidade. 

Observa-se, assim, que a nave de Astro nos textos-base está relacionada à 

mobilidade, levando-o de um lugar a outro. A atividade da nave compara-se à fixidez 

dos planetas e asteroides apresentados, o que pode ser visto na figura 99. Por ser um 

objeto de transporte, ela é um lugar de não permanência, um lugar de brevidade, de 

contatos esporádicos e superficiais, também o ambiente em que Astro habita na maior 

parte do tempo. 

Verifica-se que a nave recebe um tratamento diferente na H1. Após a colisão 

com o asteroide, a nave está avariada, portanto, não pode realizar viagens; ela está 

estagnada, mantendo Astro estático. O lugar do movimento torna-se o lugar de 

retenção. Assinala-se que, na fuga de Astro, ele é o ponto movente que se afasta da 

nave inerte. 

 

Quando Astro está escolhendo o traje adequado para a missão, evento logo no 

início do enredo, ele conversa com a I.A. da nave e exclama: “O que usar numa 

ocasião dessas? / A radiação é alta demais, mas preciso de mobilidade para fazer o 

trabalho manual”. (H1, p. 14, grifo nosso). O vocábulo destacado indica a necessidade 

do movimento para realizar sua tarefa, tanto Astro quanto a nave são agentes 

dinâmicos marcados pelo deslocamento intrínseco às suas funções profissionais. 

Desse modo, a paralisação da nave é uma transformação desse espaço (e de Astro), 

que passa do estado móvel para o estado fixo. 

A rocha que colidiu com a nave, abrindo um rasgo em seu casco, é um corpo 

que orbitava o magnetar, assim, ela é um elemento que o integra uma vez que o 

BEYRUTH, 2015, p. 63 

Figura 101 - A inércia da nave na H1 
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magnetar é exposto na H1 como um corpo celeste de grande força gravitacional que 

atrai dezenas de asteroides de metal e gelo que acabam por rodeá-lo, formando um 

anel. (H1, p. 11-12). Dessa maneira, o âmbito do magnetar começa a ser concebido 

como um lugar descontínuo, cercado por asteroides, que dificultam a missão de Astro. 

 Parte-se do conceito de que a categoria do espaço ao ser aspectualizada é 

definida como um objeto construído pela introdução da descontinuidade numa 

continuidade (FIORIN, 2016a, p. 232), já que a própria representação de um espaço 

acaba por delimitá-lo e caracterizá-lo como descontínuo. Quando Astro pousa num 

asteroide para colocar os sensores, demarca-se sua posição espacial em relação ao 

magnetar, por isso a continuidade esperada de um espaço sideral definido como 

infinito é rompida. 

Percebe-se que a ênfase na imensidão do espaço sideral não se relaciona ao 

aspecto contínuo. Na figura 102, o espaço é representado por uma página dupla sem 

margens, composto por cores e luminosidade contrastantes e formas diversas, desse 

modo, é mostrado como vasto, porém descontínuo. A grandeza do espaço sideral é 

exposta para marcar a diferença entre os tamanhos do Astro e do espaço, assim 

produzindo um efeito de solidão. 

 A partir disso, cria-se uma descontinuidade disfórica que é relacionada ao 

espaço do aqui, que se compara ao espaço do lá, a fazenda. Contrapõem-se o 

magnetar, os asteroides e a enormidade do espaço ao pasto, aos animais e à casa da 

BEYRUTH, 2015, p. 68-69 

Figura 102 - A imensidão do espaço sideral na H1 
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fazenda. A descontinuidade mostrada no plano da expressão é reforçada pelas 

interrupções pelas interrupções narrativas às quais Astro é submetido, por exemplo, a 

colisão da nave, as ondas de radiação, as rochas que ao girar atrapalharam Astro em 

sua tarefa de recolher água. 

 

Como foi apresentado na seção 3.6, na H1 descreve-se o magnetar como uma 

possível ocorrência no fim da existência de uma estrela “com massa de 10 a 40 vezes 

superior à do sol” (H1, p. 11). A partir disso, duas características são salientadas. Por 

surgir somente no estágio final de uma estrela, o magnetar possui, em sua essência, 

o aspecto terminativo. Por tratar-se de uma estrela de tamanho gigantesco, cria-se 

um efeito de imponência do magnetar sobre os que o cercam. 

Na H1, a descontinuidade do espaço é posta como disfórica por manifestar uma 

desarmonia entre o personagem de Astro e o espaço em que ele se localiza. O 

tratamento dado à fazenda também baseia-se numa descontinuidade, porém eufórica. 

A fazenda é representada por um terreno irregular, morros ao longe e uma cerca que 

a delimita. O narrador faz uma separação entre o mundo e o pasto ao falar do avô: 

“...uma inquietude de conhecer o mundo que havia além do pasto”. A divisão 

estabelecida demonstra a segmentação com que a fazenda é caracterizada. Essa 

descontinuidade é eufórica porque é expressa em conjunto com a harmonia entre os 

habitantes do local, os avós, os insetos, as plantas, todos são mostrados de modo 

concorde. Com isso, a oposição dos espaços dá-se entre uma descontinuidade 

disfórica e uma descontinuidade eufórica. 

BEYRUTH, 2015, p. 32 

Figura 103 - Interrupções no espaço sideral na H1 
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Nota-se a distinção feita entre o quintal e o interior da casa. Além da oposição 

/fechamento/ vs. /abertura/, há diferenças nas cores e em quem ocupa qual espaço. 

A parte de dentro está mais escura com uma coloração arroxeada e é ocupada pela 

avó (do sexo feminino); a parte externa ganha uma tonalidade amarelada e é ocupada 

pelo avô e Astro (do sexo masculino).  

 

A contraposição dos espaços é percebida também na representação das 

comidas. A figura mencionada anteriormente mostra a avó de Astro preparando algo 

numa tigela e no recordatório descreve-se a alimentação à base de “broa de milho, 

pão de queijo e bolinho de chuva” (H1, p. 8). Na fazenda, Astro consumia uma comida 

caseira com alimentos que necessitavam de preparo e dedicação. No espaço, ele 

comia rações prontas, armazenadas em embalagens, como é visto na figura 105. 

 

BEYRUTH, 2015, p. 8 

BEYRUTH, 2015, p. 37 

Figura 104 - Oposição interior e exterior da casa na H1 

Figura 105 - Comida em embalagens na H1 
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A forte oposição dos dois espaços na H1 é desvanecida no momento em que 

Astro começa a delirar. Nesse espaço amalgamado acentua-se a indeterminação, ele 

é apresentado como uma simulação do espaço sideral, já que o magnetar está 

representado, porém de maneira exagerada e distorcida, misturando-se à imagem do 

avô, relacionada ao espaço da fazenda. Primeiramente, não há limites estabelecidos 

nesse espaço da alucinação, o ambiente é amplo, ilimitado (figura 106); num segundo 

momento, ele torna-se menor quando surgem o esqueleto e os parentes (figura 107). 

Eles ocupam todo o quadro, o esqueleto em particular é enquadrado por um close 

atrás do outro, criando um efeito de opressão e sufocamento, o que ocorre com Astro, 

pois o esqueleto esgana o pescoço do protagonista (figura 108). A nave desempenha 

um papel importante, pois é o local no qual ocorre a mescla entre os ambientes da 

fazenda e do espaço sideral na alucinação. Mais sobre essa mescla de espaços mais 

adiante e na seção 4.3. 

 

 

BEYRUTH, 2015, p. 56 

BEYRUTH, 2015, p. 55 

Figura 106 - Alucinação como espaço aberto na H1 

Figura 107 - Alucinação como espaço parcialmente fechado na H1 
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Observam-se semelhanças entre os textos-base e o texto variante no que 

concerne à aspectualização do espaço, posto que há uma oposição de ambientes na 

H2 e na H3, como também na H1. Na H3, Astro transpõe-se de um lugar a outro, do 

espaço sideral até o quarto; nas outras duas HQ’s, um dos espaços antagonizados é 

não real e constitui um lá. Nas quatro histórias, o espaço sideral é exposto como um 

lugar aberto e descontínuo, com exceção da H2, em que, no fim, ele é apresentado 

de modo contínuo. Entre a H1, H2 e H3, observam-se uma gradação e uma mescla 

entre os espaços, que não ocorre na H4 porque a ambiência doméstica não foi 

representada.  

 

Igualmente, percebe-se que a nave é retratada de modo diferente. Nas H1, H2 

e H3, a nave é um lugar de vivência, um lugar fechado, cujo interior é ocupado por 

aparelhos tecnológicos que se relacionam à descontinuidade por meio dos 

mecanismos segmentados (figuras 109 e 110); na H4, a nave não é mostrada como 

SOUSA, 2009, p. 28 

BEYRUTH, 2015, p. 56 

Figura 108 - Alucinação como espaço fechado na H1 

Figura 109 - Interior da nave na H3 
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um lugar em si, porque não se representa seu interior, somente é vista como um ponto 

em transcurso, como pode ser visto na figura 111. 

 

 

Criando as ambiências do personagem, a aspectualização espacial torna os 

espaços pertinentes para a concretização dos temas e dos actantes. Os espaços em 

que Astro circula são tão importantes, porque ao serem postos em evidência nas 

quatro HQ’s, numa relação de oposição, o protagonista é caracterizado a partir desse 

embate. A H1 preserva o Astronauta como um sujeito que habita dois espaços, sem 

estar inserido plenamente em nenhum.  

Distingue-se na H1 que o enunciador vai além no que tange à representação do 

espaço sideral. Nos textos-base analisados, Astro em alguma parte da trama tem 

alguém para dialogar. Desconsiderando as conversações durante visões e 

alucinações, tem-se na H2, um colóquio com o ermitão do asteroide, na H3, no fim 

Astro fala com a mãe, na H4, Astro aparece em diálogos com diversos seres. Na H1, 

de início, sua única companheira é a I.A. da nave, comunicação essa que é cortada 

BEYRUTH, 2015, p. 10 

SOUSA, 2010, p. 13 

Figura 110 - Interior da nave na H1 

Figura 111 - Nave como ponto em transcurso na H4 
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prontamente, e, após o resgate, há uma interação na nave-hospital. Uma marca da 

estilização na H1 é esse destaque dado ao silêncio. 

Na H1, o silêncio é parte constituinte do espaço sideral. O narrador estabelece 

essa relação no trecho: “O espaço é mudo, mas a interferência eletromagnética da 

onda invade o meu traje, enchendo-o com uma estática quase ensurdecedora”. (H1, 

p. 20). Entende-se, assim, o espaço sideral como um ambiente silencioso, porque o 

som não é propagado no espaço. Isso é desenvolvido nos empregos das 

onomatopeias. Constatam-se 50 ocorrências de onomatopeias na H1, delas 42 estão 

distribuídas em balões da fala de Astro (majoritariamente), em balões da I.A., em 

recordatórios, em balões do robô médico, uma só num balão da voz misteriosa ligado 

ao esqueleto e 8 restantes aparecem como sons ambientes, desenhadas no quadro, 

fora de balão.  

Percebe-se que as onomatopeias em balões de fala representam sons 

provenientes dos personagens, como a fala, o riso ou o ofego. Dentre as 8 

onomatopeias que não estão em balões, 7 acontecem no interior da nave e 1 sucede 

enquanto Astro está fora da nave. A última ocorrência é justificada pelo narrador no 

trecho mencionado anteriormente, o som manifesta-se no interior do traje, não no 

espaço sideral propriamente dito. Esse emprego de onomatopeia é o mais impactante 

na H1, pois ocupa uma página dupla. A ênfase dada ao silêncio do ambiente é uma 

forma de representar esse espaço como um lugar de falta (de comunicação, de som), 

porque cria um efeito de mutismo, de taciturnidade e de melancolia. 

 

BEYRUTH, 2015, p. 21, adaptado 

Figura 112 - Onomatopeia na H1 
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4.2 Os movimentos 

Como explica Fiorin, o espaço tópico organiza-se por categorias de movimento 

e de direção (diante de uma espacialidade cinética) e de posicionamento dos corpos 

(diante de uma espacialidade estática) (FIORIN, 2016a, p. 234). O observador 

apreende o espaço entre dois corpos. Dependendo da perspectiva desse actante, ele 

pode ser analisado pelo aspecto incoativo (ponto de partida), aspecto durativo (o 

transcurso do movimento) e aspecto terminativo (ponto de chegada) (GREIMAS; 

COURTÉS, 1986, p. 19-20 apud GOMES, 2012, p. 12). Analisar-se-ão os movimentos 

expostos nas HQ’s de Astronauta para entender como eles podem criar efeitos de 

sentido e representar ou não a solidão. 

As categorias dadas por Fiorin como essenciais na análise do espaço são 

direcionalidade e englobamento, que se dinamizam por expansão e condensação, 

duas operações de movimento (FIORIN, 2016a, p. 235). O autor explica que os 

movimentos são classificados como simples (mudança de posição) ou complexos 

(imbricamento de categorias, isto é, um movimento direcional em relação de 

englobamento ou movimento de englobamento em relação direcional). 

Os movimentos simples procedem de uma relação com uma só categoria, por 

exemplo, a existência de um movimento direcional numa relação direcional resulta na 

aplicação da distância, que como movimento se biparte em afastamento e 

aproximação. O afastamento é dinamizado pela expansão e relaciona-se ao aspecto 

incoativo, já que se ressalta o ponto de partida. Considera-se esse movimento na H4 

e na H1. Na H4, Astro rola num movimento descendente afastando-se do monstro, 

sem esclarecer o fim do trajeto. E na H1 Astro foge do asteroide onde ocorrerá uma 

descarga forte de radiação, em movimento ascendente. 

 

Comparando-se as duas HQ’s, observa-se a oposição /ascendente/ vs. 

/descendente/. Na H4, o movimento descendente de Astro é um acidente, iniciado por 

SOUSA, 2010, p. 4 

Figura 113 - Afastamento na H4 
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acaso, dessa forma, ele é um agente passivo da ação, o que gera um efeito de 

fragilidade. Na H1, Astro é quem aciona o movimento ascendente, mostrado como 

dono de suas ações, assim, um agente ativo, o que cria o efeito de potência.  

 

A aproximação, por sua vez, é dinamizada pela condensação e vincula-se ao 

aspecto terminativo porque se destaca o fim do trajeto. Para esse movimento, seguem 

os exemplos da H2, em que a mãe de Astro vai na direção do filho (e vice-versa), e 

da H1, em que a nave aproxima-se do asteroide onde realizará o pouso. 

  

BEYRUTH, 2015, p. 19 

SOUSA, 1995, p. 46 

 

BEYRUTH, 2015, p. 14 

Figura 114 - Afastamento na H1 

Figura 115 - Aproximação na H2 

Figura 116 - Aproximação na H1 
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Outros tipos de movimentos simples são os de englobamento em relação de 

englobamento. Ao serem mobilizados pela expansão e pela condensação, resultam 

na extensão e concentração, respectivamente; assim, origina-se a ocupação. Para 

exemplificar a primeira, nota-se que na H1 mostra-se primeiro a nave, depois o 

magnetar, assim, existe um movimento de englobamento aplicado a uma relação de 

englobamento, como é uma operação que parte do menor para o maior, tem-se uma 

extensão.  

 

A segunda é exposta na H3, quando Astro volta à Terra para se encontrar com a 

família e os amigos, o espaço é expresso com o planeta Terra, seguidamente um 

ponto da Terra é mostrado para logo mais aparecer a parte externa da casa dos pais 

de Astro e o interior do quarto dele. Por reproduzir o espaço maior e depois o menor, 

esse movimento qualifica-se como uma concentração. 

 

BEYRUTH, 2015, p. 10 

SOUSA, 2009, p. 32 

Figura 117 - Extensão na H1 

Figura 118 - Concentração na H3 
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A mudança no eixo /englobante/ vs. /englobado/ demonstra a operação realizada 

nos movimentos de englobamento. No exemplo da extensão, atenta-se para o 

movimento ocorrido em que primeiramente a nave é mostrada como o englobante de 

Astro e em seguida passa a ser o elemento englobado quando se relaciona com o 

magnetar; isso cria um efeito de grandiosidade, relacionado ao espaço sideral, o 

englobante no fim do movimento. Na H3, acontece o oposto, já que na concentração 

o primeiro englobante é o espaço, segue-se o planeta no qual Astro está, assim, a 

Terra passa de englobado para englobante, depois exibe-se o quarto dele na casa dos 

pais, então a casa surge como um englobado na relação com o planeta, mas o 

englobante na relação com Astro. Esse movimento gera efeitos de diminuição e de 

solidão, associados ao quarto de Astro.  

Com isso, detalha-se o englobamento do espaço do aqui na H1. Em dado ponto 

da história, Astro está dentro da nave, que está localizado num asteroide perto do 

magnetar que está em algum lugar na vastidão do espaço sideral. Esse conjunto 

caracteriza-se como o aqui. O último é mostrado como o englobante que abrange todo 

o espaço do aqui, por conseguinte, o magnetar é o englobado nessa relação. O 

asteroide em que a nave pousou orbita ao redor do magnetar, não podendo se 

configurar como um englobado dele, em verdade, o asteroide compõe um anel que 

circunda o fenômeno celeste, logo, a nave está posicionada num local englobante do 

magnetar. Astro é o englobado na sua relação com a nave, porém a nave não pode 

constituir uma relação de englobamento com o magnetar, apesar de estar num local 

que o engloba, pois está avizinhada dele, girando ao seu entorno. Há duas relações 

de movimento de englobamento distintas que se cruzam, mas não se misturam. 

Fiorin também alude aos movimentos complexos em que as duas categorias 

sobrepõem-se, formando um movimento direcional numa relação de englobamento, 

em que pode ocorrer a saída ou a entrada, e um movimento de englobamento numa 

relação de direcionalidade, que resulta em dispersão e reunião. A saída é dinamizada 

pela expansão, definida por um corpo que passa de um englobante para outro, tendo 

em vista o ponto de partida; já a entrada é compelida pela condensação, que destaca 

o ponto de chegada. A dispersão é posta em funcionamento pela operação da 

expansão, caracterizando-se por um corpo que ocupa um espaço cada vez maior, em 

contraposição, a reunião é um corpo que passa a ocupar um espaço menor do que o 

que ocupava anteriormente. 
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Na H4, a saída exemplifica-se pelo momento em que Astro deixa a loja de 

Denervil para voltar ao planeta Plus. Observa-se que o movimento direcional é 

ascendente num ângulo oblíquo, a relação de englobamento está na passagem do 

interior da loja para o exterior dela. Na H1, ressalta-se a saída de Astro do uniforme 

Titan, identificável pelas linhas de movimento e pelo dizer de Astro “Disparar!”. Em 

ambos os casos, após a saída há um movimento de afastamento.  

 

 

Nos movimentos de saída vistos nas figura 119 e 120, Astro direciona-se ao 

cumprimento de seu programa. Na H4, Astro retira-se da loja de Denervil, um lugar de 

engodo, e volta para o planeta Plus com o propósito de salvar os plusianos do 

monstro; na H1, Astro foge da nave em busca de sua salvação, para então preparar-

se para voltar à missão. As saídas de Astro em ambas as histórias estão marcadas 

como partida de um lugar danoso e de ilusão, criando efeitos de liberdade e presteza. 

O movimento de entrada é ilustrado pela H2 no instante em que Astro abre a 

porta com o pé enquanto carrega Ritinha após a cerimônia de casamento, 

representando não só a entrada num ambiente físico, mas também a entrada 

metafórica de Astro em sua vida dos sonhos. Na H1, a entrada ocorre logo após o 

SOUSA, 2010, p. 9 

BEYRUTH, 2015, p. 66 

Figura 120 - Saída na H4 

Figura 119 - Saída na H1 
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asteroide chocar com a nave, nesse momento Astro corre em direção à nave e entra 

nela para verificar os danos.  

Na H2, mostra-se Astro como um homem voltado para a família e o movimento 

de entrada cria um efeito de intimidade, fazendo com que o narratário seja introduzido 

nessa família que se inicia. Pelo contrário, na H1, Astro é um homem aventureiro, 

centrado no trabalho e a entrada na nave representa a preocupação dele com a 

realização da missão e com a manutenção de sua vida, o que produz um efeito de 

suspense, por adiar a consequência da colisão da rocha com a nave. Em ambas as 

HQ’s, os movimentos de entrada exemplificados relacionam-se a um longo período 

que acarretará em solidão. Na H4, Astro ainda sente-se vazio, mesmo tendo realizado 

seu sonho de criar uma família com Ritinha e, na H1, Astro fica incomunicável, isolado 

e começa a enlouquecer. Neste caso, a solidão é associada ao estar fisicamente 

sozinho e, naquele, ela ocorre na companhia de entes queridos. 

 

 

 

Como exemplo da dispersão, mostra-se na H4 o momento subsequente à 

primeira queda de Astro. O herói atingiu os plusianos derrubando-os como pinos de 

boliche, objetos aos quais seus formatos já aludiam. O movimento causado representa 

o povo alienígena como um só corpo que se desloca no espaço como uma unidade 

coesa. Na H1, ilustra-se pela explosão do traje de Astro durante a alucinação, quando 

SOUSA, 1995, p. 47 

BEYRUTH, 2015, p. 27 

Figura 121 - Entrada na H2 

Figura 122 - Entrada na H1 
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a voz misteriosa diz-lhe “Saia dessa casca”. Há um movimento de englobamento de 

uma energia que parte do corpo de Astro para fora com tal força que explode o traje. 

Na H4, os plusianos são os que se expandem, os que foram atingidos, assim, 

são os passivos no movimento; essa relação dos plusianos com a dispersão gera um 

efeito de submissão. Na H1, o que é disperso é uma energia que se expande do 

interior do traje de Astro, mas ao associar a imagem e o verbal, entende-se que Astro 

não está diretamente envolvido no movimento, já que o avô/magnetar seria quem fez 

com que a dispersão ocorresse. A associação de Astro com a dispersão provoca um 

efeito de liberação, fazendo de Astro livre da casca que era o traje. Nos dois exemplos, 

o movimento de dispersão também cria um efeito de potência, tanto ligado a Astro na 

H4 quanto à voz misteriosa na H1. 

 

 

BEYRUTH, 2015, p. 51 

Figura 123 - Dispersão na H4 

SOUSA, 2010, p. 5 

Figura 124 - Dispersão na H1 
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 A reunião é observada na H4 no estado em que o traje triangular ficou depois 

do confronto com o monstro, amassado, diminuído de tamanho, tendo suas 

extremidades se aproximado do centro do traje (parte branca), que agora já não se 

pode visualizar. Para comparar o estado anterior desse traje, pode-se vê-lo na figura 

120. 

 

Na H1, o exemplo não é exposto visualmente, mas no verbal escrito. Na 

explicação que o narrador da H1 dá sobre o magnetar, usam-se movimentos 

complexos que retratam os possíveis estágios finais de uma estrela. Sublinha-se o 

desmoronamento que ocorre “sob a força da gravidade, empurrando os elétrons para 

os núcleos dos átomos e obrigando-os a se combinar com prótons, formando 

nêutrons.” (H1, p. 11). Descreve-se uma reunião da estrela, posto que o corpo celeste 

diminui sua ocupação no espaço. 

Em ambos os exemplos, o movimento de reunião causa um efeito de perigo. Na 

H4, Astro lutou com o monstro e teve sua vida em risco, o traje amassado mostra a 

vulnerabilidade do personagem diante de uma força maior. Na H1, a reunião está 

ligada à morte da estrela e o efeito de encolhimento obtido associa-se à morte que o 

magnetar representa. O movimento de reunião contínuo do magnetar é um perigo 

constante ao Astronauta, pois cria os deslocamentos dos asteroides; dessa forma, o 

emprego desse movimento alude à fragilidade de Astro frente ao domínio do 

magnetar. 

As representações dos movimentos são fundamentais nas histórias em 

quadrinhos de ação, pois criam um maior dinamismo. Como um personagem de ficção 

científica que se aventura pelo espaço sideral, Astronauta baseia-se nos movimentos 

para realizar suas missões. Como visto, a transposição de espaços é marca de Astro 

SOUSA, 2010, p. 10 

Figura 125 - Reunião na H4 
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e de sua nave; quando essa característica é coibida, todo o curso do PN é 

interrompido, as tarefas não são concluídas e Astro como sujeito sofre uma crise. 

Apontam-se alguns efeitos de sentidos obtidos por meio da exposição de 

movimentos simples e complexos. Na H2, há dois exemplos de aproximação, ambos 

durante a visão: um já mencionado (figura 115), da mãe aproximando-se de Astro de 

braços abertos e ele com um braço levantado de modo que sua postura está aberta e 

receptiva; o segundo ocorre anos depois de seu casamento com Ritinha, Astro volta 

do trabalho na fazenda e ao entrar em casa, as crianças aproximam-se dele, no 

entanto, Astro interrompe-as e diz que está cansado. Ele tem um braço abaixado e 

outro em riste na altura do rosto das crianças proibindo-lhes a aproximação. Parece 

que há uma percepção de Astro de que o movimento complexo da entrada não foi 

ainda completado, assim, ele não admite que um novo movimento transcorra. Essa 

rejeição relaciona-se ao aborrecimento e à insatisfação do protagonista pelo vazio 

interno que sente. Por fim, percebe-se que a figura materna (vista no início da visão, 

quando Astro está esperançoso) já é conhecida e sendo ligada ao real é bem-vinda, 

enquanto que as figuras dos filhos (vistos no fim da visão, quando Astro está infeliz) 

sendo imaginários ou hipotéticos são distanciados. 

 

Ainda na H2, constata-se os movimentos complexos da dispersão e da reunião 

na formação das visões na rocha. Assim, a dispersão demarca o início da visão, 

relacionada ao aspecto incoativo, pois ela é o movimento que inaugura a possibilidade 

da aquisição do conhecimento que Astro busca. Já na reunião dessa forma, não se 

mostra a pedra que servia de tela e a onomatopeia acrescenta um som peculiar de 

desaparecimento; dessa maneira, assinala-se um encerramento brusco da visão, 

após uma revelação que deixa Astro surpreso. 

SOUSA, 2010, p. 48 

Figura 126 - Aproximação das crianças na H4 
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Na H1, há três movimentos que desempenham funções semelhantes aos 

movimentos citados anteriormente. O período em que a alucinação é mais forte é 

marcado por um ambiente ilimitado que perdeu sua referência com o interior da nave. 

Esse momento é introduzido após a explosão do traje: Astro cai num ângulo oblíquo 

(um movimento simples de direcionalidade) e entra numa superfície de água da qual 

não se pode ver a profundidade. Em seguida, Astro emerge da água, recuperando o 

fôlego. Essa entrada e essa saída são os pontos que indicam uma intensificação da 

alucinação, os amados ressentidos sobrevêm sem nenhum movimento que designe 

suas chegadas (como na H3) e o esqueleto, como figura cristalizada da morte, 

ameaça Astro. A queda de Astro faz alusão aos níveis de consciência, quanto mais 

alerta, mais alto o nível. Assim, Astro dirige-se para os níveis mais baixos, que ele não 

acessava anteriormente. Além da queda, Astro teve a necessidade de entrar e sair da 

água para poder ver a imagem de seu avô de maneira mais natural e compreender o 

aviso relacionado ao plano de fuga que posteriormente colocaria em ação. 

SOUSA, 1995, p. 45 

SOUSA, 2010, p. 50 

Figura 127 - Dispersão iniciadora da visão na H2 

Figura 128 - Reunião finalizadora da visão na H2 
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Um movimento essencial para o desenvolvimento da H1 é o ricochete ensinado 

pelo avô no lago. É um movimento direcional simples, em que as direções são 

alternadas, ora ascendentes, ora descendentes, sempre numa angulação oblíqua. No 

ricochete da pedra, o ponto de partida é compreendido pelas linhas que indicam a 

transposição do ar e o ponto de chegada permanece desconhecido, já que é 

irrelevante para a continuação da história (figura 131). O movimento é repetido por 

Astro com seu traje robótico Titan, da mesma maneira, o ponto de partida é visto ao 

longe e o ponto de chegada não é determinado (figura 132). O que está destacado 

nesses movimentos é o transcurso, assim está marcado o aspecto durativo do 

movimento de ziguezague. 

 

 

 

BEYRUTH, 2015, p. 52 

BEYRUTH, 2015, p. 53 

Figura 129 - Queda e entrada de Astro na água na H1 

Figura 130 - Saída de Astro da água na H1 
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É significativo que um movimento aprendido na fazenda do avô seja a resposta 

que Astro precisava para sair da inércia da qual era prisioneiro. Na oposição /fixidez/ 

vs. /mobilidade/ prevalece o segundo, vinculado, no desfecho da H1, à fuga da morte 

e ao retorno ao espaço da vida, dos amigos e da família. Dos textos-base, observa-

se que na H2 os movimentos possuem uma relevância maior, pois trazem uma ligação 

com os estados emocionais do protagonista, o que não ocorre na H3 e na H4. 

De modo geral, pode-se perceber que há predominância dos movimentos de 

direcionalidade (tanto simples quanto complexos) relacionados ao Astro, concebendo 

o personagem como um ponto transitório. Os movimentos de englobamento (tanto 

simples quanto complexos) são associados aos elementos que constituem os espaços 

pelos quais Astro transita, pois referem-se à ocupação desses espaços. O 

personagem de Astro é visto como a unidade mínima, impossibilitado de ser um corpo 

que engloba outro.  

A H1 teve como uma das marcas de sua estilização o aproveitamento dos 

movimentos para construir o personagem e a oposição dos espaços do aqui e do lá. 

BEYRUTH, 2015, p. 64-65, adaptado 

BEYRUTH, 2015, p. 9 

Figura 131 - Ricochete da pedra na H1 

Figura 132 - Ricochete de Astro na H1 
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Especialmente na H1, verifica-se que, por ser um eterno englobado, Astro passa sua 

vida buscando o melhor englobante no qual se encaixar. 

 

4.3 As cores e os espaços 

Tendo em vista todo o exposto sobre a aspectualização, explica-se que esse 

procedimento não se restringe ao plano do conteúdo, também diz respeito à 

organização do plano da expressão (BARROS, 1994, p. 71). O tratamento do plano 

da expressão pode provocar determinados efeitos de sentido que cooperam com a 

construção de sentido do texto. Assim, a pesquisa não se pauta somente nas 

categorias aspectuais mostradas, mas preocupa-se com o espaço metalinguístico de 

construção da história em quadrinhos (o enquadramento, o formato dos requadros, 

etc.), uma vez que “envolve o movimento de certas imagens (tais como pessoas e 

coisas) no espaço” (EISNER, 1989, p. 38). 

Como explicado no capítulo 2, o texto é a união do plano do conteúdo e do plano 

da expressão; por meio do segundo manifesta-se o sentido do primeiro. No Dicionário, 

explica-se que “o plano de expressão está em relação de pressuposição recíproca 

com o plano do conteúdo, e a reunião deles no momento do ato de linguagem 

corresponde à semiose”. (GREIMAS; COURTÉS, 1979, p. 174). Assim, ao examinar 

o plano da expressão é necessário relacionar as categorias da expressão às 

categorias do conteúdo, não se podendo isolá-las, pois o texto é um todo de sentido. 

No caso das histórias em quadrinhos, a manifestação ocorre visualmente e 

verbalmente. Nas próximas seções, os componentes da visualidade das HQ’s serão 

analisados por meio da semiótica plástica que parte de quatro categorias: matérica, 

cromática, eidética e topológica. A primeira diz respeito à corporalidade e à 

materialidade, a segunda está relacionada a tonalidade, luminosidade e saturação, a 

terceira refere-se às formas empregadas e a última tem relação com as posições das 

formas e suas orientações no espaço metalinguístico. (OLIVEIRA, 2004, p. 119-122) 

No que concerne à materialidade, tendo o corpus como exemplo, pode-se expor 

a diferença do papel nos quais foram impressos. As histórias curtas publicadas em 

revistas e vendidas em bancas de jornal (como as H2, H3 e H4) geralmente são 

impressas em papel jornal, de qualidade mais baixa (porque se entende que são 

revistas descartáveis) e de altas tiragens. A H1 participa de um projeto de romances 

gráficos que, de modo geral, são tratados como livros colecionáveis, logo, o papel 

padrão para a impressão é couché (porque sustenta melhor as cores) e pode receber 
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um tratamento adicional para ser brilhante ou fosco. (CHINEN, 2011, p. 84). Com isso, 

o efeito de sentido obtido na H1 é de luxo, o que se relaciona a um enunciatário de 

maior poder aquisitivo e capacitado para ler uma HQ que explora em plenitude os 

recursos da linguagem dos quadrinhos. As outras três categorias serão trabalhadas 

ao longo do capítulo. Nesta seção, em particular, abordar-se-á a categoria cromática 

e sua relação com a construção do sentido. 

Como dito, as categorias da expressão devem ser associadas a categorias do 

conteúdo, já que a linguagem dos quadrinhos é um sistema semissimbólico. Hjelsmlev 

considera as diferenças entre os sistemas de representação a partir da relação entre 

os planos. No sistema simbólico há uma conformidade total entre eles; no sistema 

semissimbólico, há uma correlação entre os planos, mas não total, que pode ser 

estabelecida por categorias (como será feito aqui); no sistema semiótico, não ocorre 

nenhuma correspondência entre os planos. (HJELMSLEV, 1975, p. 115-119) (FIORIN, 

2003, p. 78-79). 

Examinam-se as cores e as tonalidades que são empregadas como fundo dos 

quadros, que representam os ambientes nos quais Astro convive. Na H2, observa-se 

a predominância de anil, lilás e azul associados ao espaço sideral; na visão que 

mostra a fazenda e a casa, os fundos mostram predominantemente tonalidades claras 

de rosa, amarelo e azul. A variação de cores provoca um dinamismo na HQ, que não 

possui mais de dois quadros em série com o fundo da mesma cor. O céu noturno da 

Terra é associado ao espaço sideral, sendo retratado com cor roxa, único momento 

em que são usados tons escuros de fundo na visão.  

 

Não há uma diferença marcante nas representações dos espaços na H2, como 

é notada nas H3, H4 e principalmente na H1. Por isso, o que se observa é o emprego 

SOUSA, 1995, p. 48 

Figura 133 - Céu noturno na visão na H2 
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das cores para representar o tempo. As mudanças cromáticas geram efeito de 

passagem de tempo: no segundo e no terceiro quadrinho da figura 134, Astro aparece 

jovem sobre um fundo azul celeste; no quarto e quinto quadrinho, o fundo é cor de 

rosa e Astro envelheceu e engordou, o que é mostrado pelo bigode, pelos membros 

maiores e pela saliência na região abdominal. A semelhança nas posições corporais 

do personagem é o que evidencia a mudança do corpo e do tempo pelo contraste que 

causa na comparação entre os quadros que estão lado a lado. 

 

Na H3, as cores rosa e amarela são associadas ao interior da nave, em que se 

observa sua predominância, embora também sejam empregadas no céu da Terra. 

Aponta-se a distinção entre o espaço sideral, a nave e a Terra; enquanto que nos 

últimos há uma diversidade de cores, no primeiro o fundo é preto com as estrelas 

distantes em amarelo (ver figura 136). A oposição entre os espaços é destacada, na 

coloração dada a eles. 

SOUSA, 1995, p. 47 

SOUSA, 2009, p. 31 

Figura 134 - Passagem de tempo na H2 

Figura 135 - Tonalidade amarela no interior da nave na H3 
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Na H4, os espaços também são diferenciados por cores. Existem quatro espaços 

representados na H4, cada um com uma paleta de cor. No planeta Plus, pode-se 

perceber que o céu do planeta está colorido por diversas cores como verde e azul, 

porém majoritariamente de amarelo, rosa ou branco, como se vê na figura 136. O 

espaço sideral aparece em momentos de transição em que Astro se desloca entre os 

dois planetas, Plus e Kosmopolitus. Há seis ocorrências desse deslocamento, quatro 

com o espaço em cor preta, uma em azul e uma em rosa. Além desses dois ambientes, 

há o bar/lanchonete que demonstra uma predominância da cor verde no seu interior 

(figura 137); para a loja de Denervil, a cor amarela é preeminente para retratar o 

interior (figura 138) e a cor rosa para sua fachada. 

 

SOUSA, 2010, p. 6 

SOUSA, 2009, p. 32 

SOUSA, 2010, p. 14 

Figura 136 - Distinção de cores na H3 

Figura 137 - Céu do planeta Plus na H4 

Figura 138 - Interior do bar no planeta Plus na H4 
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Nos textos-base, há uma maior diversificação cromática, o que resulta nos 

efeitos de segmentação e restrição do espaço. No texto variante, há a tendência ao 

monocromatismo de tons azuis, fazendo com que as mudanças de tonalidade sejam 

mais evidentes. A predominância de uma única cor na H1 cria os efeitos de unidade, 

o que se associa à representação do espaço sideral, provocando também o efeito de 

vastidão, empregado para contrapor Astro (o englobado pequeno) e o espaço (o 

englobante grande). 

 

Por ser de um gênero de maior extensão e de coerções materiais diferentes dos 

textos-base, verifica-se que na H1 há uma exploração maior das possibilidades dos 

empregos das cores. Apesar do emprego predominante do azul, vê-se uma gradação 

de tons e cores (figura 140) que não ocorre nas outras HQ’s. A diferenciação das cores 

tem uma importância além do dinamismo que estabelece, pois associam-se aos 

espaços estabelecidos, que são representados por uma paleta de cores cada um. A 

fazenda do avô é expressa por uma variedade de tons de verde, amarelo e laranja, o 

SOUSA, 2010, p. 9 

BEYRUTH, 2015, p. 17 

Figura 139 - Interior da loja na H4 

Figura 140 - Predominância do azul na H1 
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que pode ser visto, por exemplo na figura 141. No espaço sideral, a predominância 

dos tons frios, entre azul e verde, é a característica cromática que constitui esse 

ambiente, exposto na figura 140.  

 

 

A alucinação configura-se um ambiente ao ser retratada numa coloração 

diferente dos dois espaços da oposição já instalada. Por ser a mescla heterogênea 

entre eles, a alucinação representa a complexa união de espaços antagônicos, o que 

é exprimido através das cores rosa, azul, roxo e lilás. Destaca-se a semelhança no 

emprego do tom rosado para representar o momento da alucinação entre a H1 e a 

H3. Na última, Astro percebe que é “bom demais” encontrar seus amigos a bordo de 

sua nave, nesse momento de esclarecimento, nota-se que o fundo do quadro está 

colorido de rosa, marcando a alucinação, juntamente com arabescos, muito usados 

nos quadrinhos como sinalização de tontura. 

 

 

BEYRUTH, 2015, p. 7 

Figura 141 - As cores da fazenda na H1 
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Na H1, as cores azul e rosa são de tal importância que o momento de 

aprofundamento da alucinação é realçado pela alteração dos olhos de magnetar. No 

decorrer da H1, nota-se que a cor dos olhos de magnetar é verde (figura 144), 

entretanto, quando o herói vislumbra o magnetar como um ente falante, seus olhos 

ganham uma coloração azulada (figura 145), como se o espaço sideral ou o magnetar 

estivessem refletidos neles. O magnetar expande-se e a confusão mental é agravada, 

nesse instante, os olhos de Astro tornam-se rosados (figura 146), ainda espelhando 

as cores do espaço que projetam uma luz mestiça de roxo e rosa. 

BEYRUTH, 2015, p. 46 

SOUSA, 2009, p. 31 

Figura 142 - Cor da alucinação na H1 

Figura 143 - Cor da alucinação na H3 
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O “espaço” da alucinação é um lugar de confronto, o que o contraste entre rosa 

e azul explicita (figura 147). O céu visto do asteroide era antes azul, passa para o roxo 

até firmar-se em rosa que se contrapõe ao azul claro da água, que remonta à 

superfície do lago, lugar onde o avô ensinou o movimento de ricochete a Astro. Desse 

modo, o espaço sideral (aqui rosado) e a fazenda (representada pelo líquido azul) 

chocam-se, até que a água não é mais mostrada e o fundo rosa prevalece até o final 

do delírio. 

 

BEYRUTH, 2015, p. 48 

BEYRUTH, 2015, p. 49 

BEYRUTH, 2015, p. 18 

Figura 144 - Olhos verdes de Astro na H1 

Figura 145 - Olhos azulados de Astro na H1 

Figura 146 - Olhos rosados de Astro na H1 
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A oposição dos espaços é um reflexo da oposição dos conceitos instalados em 

cada um. Há uma oposição no nível fundamental entre /vida/ e /morte/, que é 

manifestado no plano da expressão por meio das cores relacionadas. A fazenda é o 

lugar da vida, onde há abundância de seres vivos, animais, plantas, humanos (figura 

141), em contrapartida, o espaço sideral é o lugar da infertilidade, do vazio, em que a 

morte está potencialmente nas pedras pontiagudas e ondas radioativas que pairam 

sobre Astro. No momento em que Astro recupera uma rocha de gelo para conseguir 

água, oxigênio e hidrogênio, constata-se que as cores dos fundos dos quadros se 

relacionam com o conteúdo expresso.  

BEYRUTH, 2015, p. 30 

BEYRUTH, 2015, p. 53 

Figura 147 - Confronto de espaços e cores na H1 

Figura 148 - Relação entre o tom quente e a vida na H1 
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Nos quadros em que Astro mostra-se confiante e proativo, há uma coloração de 

tons mais quentes, uma mistura entre laranja e rosa. Observa-se a correlação entre o 

visual e o verbal na figura 148, pois Astro demonstra sua assertividade através da 

narração em recordatório: “Tenho o que preciso: a ferramenta certa... / ...um jeito de 

capturá-la...”, afirmando, assim, a probabilidade do cumprimento da tarefa, uma vez 

que os itens necessários foram elencados e Astro segurava-os em suas mãos. No 

quarto quadro, o fundo azul associa-se ao perigo da tarefa, concretizado pelas rochas 

no visual e o comentário no recordatório: “...e milhares de toneladas de água sobre a 

minha cabeça” (H1, p. 30).  

 

A intercalação de cores é retomada, dessa vez com a predominância do azul. 

Astro conclui a tarefa e quebra uma rocha para levar os pedaços, o que é mostrado 

no primeiro e segundo quadro da figura 149. O azul relaciona-se à tensão e ao risco 

das ações e isso opõe-se ao relaxamento momentâneo de saber que a tarefa foi 

realizada, visto no terceiro quadro, em que o fundo alaranjado e rosado, juntamente 

com a palavra “perfeito” no recordatório e a ausência das rochas que sobrevoam 

Astro, mostra a confiança do dever cumprido. O último quadro revela a volta da tensão 

com o fundo azulado e percebe-se que Astro diminui o próprio feito: “Bem, consegui 

um pouco de gelo.” (H1, p. 35), tendo em vista que a ocasião ainda era bastante séria, 

já que nesse momento a nave estava paralisada e não havia prospectiva de resgate. 

BEYRUTH, 2015, p. 35 

Figura 149 - Relação entre o tom frio e a morte na H1 
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Ressalta-se que as cores frias, como o azul, são comumente associadas ao 

relaxamento; na H1, há uma inversão do sentido socialmente consolidado da cor azul. 

A aglomeração de rochas sobre a cabeça do Astro e a fragmentação da pedra que ele 

captura, somado à gradação de tonalidade, criam uma descontinuidade relativa ao 

azul, o que por sua vez gera o efeito de tensão.  

 

4.4 As formas da solidão 

Nesta seção analisam-se os requadros, as linhas de contornos que contêm os 

quadros, a partir das categorias eidética e topológica, buscando as relações 

semissimbólicas entre as formas dos quadros e suas posições no layout da página, 

como também examinam-se as posições das imagens no interior dos quadros em 

relação com as imagens dos quadros vizinhos. Com isso, observam-se a página e a 

página dupla como unidades significativas, posto que a leitura tem início na visada da 

revista e do livro abertos, do conjunto dos quadros nas duas páginas, para depois 

esquadrinhar-se em segmentos específicos. 

A relevância do layout e da consideração da página dupla na construção do 

sentido é indicada por Groensteen ao afirmar que o quadro inferior direito da página 

esquerda ganha menos atenção do que o quadro inferior direito da página direita no 

momento da leitura. O fim da página direita tem uma capacidade de percepção maior 

porque está alinhada ao instante de virar a página (GROENSTEEN, 2015, p. 46). Isso 

é mostrado na página em que as cores concretizam a oposição /vida/ vs. /morte/ do 

nível fundamental (figura 149). Há um aproveitamento do quadro que tende a ser 

menos observado, realçado pelas cores contrastantes. Desse modo, o momento de 

repouso de Astro é destacado, forçando um tempo de leitura maior desse quadro do 

que seria habitual, ou seja, o momento mais lento do conteúdo é refletido num 

momento mais lento da leitura.  

Abordam-se os requadros e os enquadramentos a partir da categoria topológica, 

relacionando o posicionamento dos requadros e das imagens com os efeitos de 

sentido obtidos. Nos textos-base, percebem-se poucas disposições irregulares dos 

quadros, todavia, podem-se conectar umas escolhas de layout com o que é 

comunicado no conteúdo. Na H3, na página que abre a história, notam-se os três 

quadros na tira inicial, cujo encolhimento vertical dos requadros contrasta com o 

quadro grande do meio da página. O trio de quadros pequenos narra o desespero de 

Astro, que em sequência mostra a gradação do sentimento, efeito que não seria 
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atingido em um quadro solitário ou que seria menos impactante numa dupla de 

quadros. 

 

Atenta-se para o emprego dos enquadramentos fechados nos primeiros quadros 

que centram o rosto de Astro para enfatizar o momento emotivo do personagem. Por 

sua vez, o quadro grande tem Astro centralizado em plano de figura inteira com os 

braços estendidos para os lados. O gesto de Astro e a exposição do interior da nave 

(graças ao quadro de dimensão maior) apresentam o entorno sem ninguém. McCloud 

acentua que “os leitores darão importância aos personagens e objetos posicionados 

no centro…” (MCCLOUD, 2008, p. 24, grifo do autor). Dessa maneira, Astro é a 

imagem ressaltada nos quadros analisados, mas o fato de empregar um quadro maior 

e incluir nele o espaço da nave coloca o ambiente em relevo. 

Volta-se à figura do movimento de saída na H4. Se o enquadramento não tivesse 

captado a porta da loja de Denervil não se teria a representação do movimento de 

saída e sim o de afastamento. Por isso, o enquadramento é um instrumento de 

destaque, moldando a ação narrada e dando-lhe maior relevância. Na H4, quando 

Astro se aproxima do monstro pela segunda vez, a centralização está no espaço a ser 

percorrido, o que assinala a importância dada ao movimento (que será interrompido 

pelo deslize de Astro).  

SOUSA, 2009, p. 28 

Figura 150 - Usos dos requadros na H3 
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Muitas das vezes o formato do quadro tem uma relação tão direta com o seu 

posicionamento que não se pode examinar um separado do outro.  Na H1, observa-

se essa ligação na figura 153, em que Astro corre aflito tentando sair do caminho da 

descarga radioativa vindoura. Considerando como três tiras de dois quadros cada, 

percebe-se que na primeira o quadro inicial é mais estreito que o subsequente, a tira 

intermediária possui dois quadros da mesma dimensão e a terceira tem o primeiro 

quadro mais largo do que o segundo. Há uma inversão no posicionamento e no 

tamanho dos quadros. A terceira tira espelha a primeira, considerando os requadros. 

SOUSA, 2010, p. 9 

BEYRUTH, 2015, p. 18 

SOUSA, 2010, p. 9 

Figura 151 - O enquadramento de movimento na H4 

Figura 152 - Ênfase dada ao movimento pelo enquadramento 

Figura 153 - Reflexão da posição dos quadros 
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Empregando a nomenclatura de planos usada por Barbieri (2017, p. 115), 

examinam-se os enquadramentos. Verifica-se que eles alternam-se, o primeiro quadro 

mostra o corpo inteiro de Astro, o segundo centraliza a parte superior de seu tronco 

num enquadramento em primeiro plano, o terceiro quadro retorna ao emprego de um 

enquadramento de figura inteira, o quarto emoldura somente o rosto de Astro num 

primeiríssimo plano, o quinto expõe Astro da cintura para cima e o último quadro 

ostenta o olho esquerdo de Astro. Essa alternância dos enquadramentos relaciona-se 

à oposição /abertura/ vs. /fechamento/, que se intercala ora fechando o plano, ora 

abrindo, para então fechar novamente. O resultado é um estranhamento causado pela 

expressão que se associa à situação narrada em que Astro está sob grande estresse. 

Ademais, o fechamento do plano, de figura inteira ao detalhe, marca a crescente 

ansiedade do momento. 

Na H1, quando a mente de Astro começa a deteriorar-se, ele crê ter um intruso 

na nave e monta uma armadilha para prendê-lo. Essa ação é mostrada com um 

tratamento diferenciado do layout. O quadro central indica a tarefa terminada e os 

quadros que o circundam exibem o transcurso da ação. Como o centro é o ponto de 

destaque, a conclusão do trabalho é enfatizada num plano médio que mostra Astro e 

a armadilha pronta; já os quadros verticais e horizontais acentuam o aspecto durativo 

da atividade com planos próximos. Assim, a oposição da expressão /central/ vs. 

/periférico/ percebida na configuração da página relaciona-se à oposição do conteúdo 

/terminativo/ vs. /durativo/.  

 

BEYRUTH, 2015, p. 45 

Figura 154 - Relação entre os requadros e a ação expressa 
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Na H3, explora-se o posicionamento e o formato dos quadros, provocando um 

efeito de sufocamento. A solidão é representada pelo estreitamento do quadro do 

meio, juntamente com o sombreamento. A diminuição de uma unidade relacionada ao 

espaço metalinguístico correlaciona-se ao espaço tópico, resultando num efeito de 

solidão. 

 

Dando-se uma maior atenção às formas dos quadros na H1, analisam-se os 

quadros da figura 155. Na página em que a rotina de sobrevivência de Astro é descrita, 

observa-se que, algumas vezes, a forma do requadro condiz com a postura de Astro. 

O herói desperta e levanta o tronco, o quadro é vertical que valoriza o enquadramento 

SOUSA, 2009, p. 31 

BEYRUTH, 2015, p. 38 

Figura 155 - Relação entre os requadros e o efeito de solidão na H3 

Figura 156 - Relação entre requadros e imagens 
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de meio primeiro plano. No segundo quadro, Astro olha para uma torneira e um copo, 

e no terceiro, ele faz flexões. A horizontalidade dos quadros acompanha tanto a 

direção do olhar de Astro como o alinhamento de suas costas com seus braços. Nos 

dois últimos quadros, o enquadramento captura todo o corpo de Astro, assim os 

quadros verticais retratam melhor as ações narradas. Como diz Barbieri: “A escolha 

do planejamento gráfico está ligada, pois, também à escolha do tipo de 

enquadramento a privilegiar...” (BARBIERI, 2017, p. 133) 

Nos quadros horizontais em que Astro assume uma postura corporal num ângulo 

diagonal (por exemplo, quarto e sexto quadros), vê-se a oposição /ortogonal/ vs. 

/diagonal/ nas imagens de Astro relacionadas aos requadros retangulares que as 

englobam, ocasionando um efeito de constrição, o que se relaciona ao espaço sideral 

de onde Astro não pode sair. Nota-se também a oposição /vertical/ vs. /horizontal/ nos 

requadros, em que os horizontais relatam tarefas de atividade física ou mental (como 

as flexões ou a verificação da água) e os verticais marcam momentos de relaxamento 

(como a meditação e o instante de inércia ao acordar).  

Convenciona-se relacionar a horizontalidade ao repouso e a verticalidade à 

ação, desse modo, constata-se uma inversão na H1 do que está consolidado 

socialmente. O elemento que possibilita essa inversão é o enquadramento nos 

quadros horizontais, que posiciona o Astro muito próximo à linha superior do requadro, 

até mesmo ultrapassando-a, como é visto nos quarto, sexto e sétimo quadros; isso 

cria um efeito de opressão, associado às atividades realizadas. Nos quadros verticais, 

sobra espaço entre o Astro e a linha superior do requadro, o que gera um efeito de 

relaxamento. 

Na sequência, as páginas são refeitas em série com tamanhos cada vez 

menores, causando um efeito de passagem de tempo, em que os dias se repetem de 

maneira acelerada e reiterada, causando não só um efeito de rotina, mas também um 

efeito de constrição do espaço. A realização do movimento de reunião (englobamento 

em relação direcional) dos quadros, aspectualiza tanto o tempo como o espaço, 

alongando o tempo para uma dimensão infinita (os momentos de solidão nunca 

acabam) e diminuindo o espaço para uma proporção ínfima (o espaço da solidão 

comprime-o).  
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Abordam-se as formas dos requadros a partir da categoria eidética. No início da 

H1, repara-se que na fazenda prevalecem os quadros alargados horizontalmente, em 

que a representação do ambiente tem uma grande importância. O primeiro quadro da 

H1 ocupa a página inteira e não contém margens (figura 158). McCloud chama essa 

expansão de quadro de sangramento: “porque ela já não fica contida pela borda do 

quadrinho, podendo, bem… ‘sangrar’ para o nosso mundo”. (MCCLOUD, 2009, p. 

162-163, grifo do autor). Desse modo, a primeira página da H1 causa uma primeira 

impressão de grandeza da fazenda, um espaço tão vasto que as margens não podem 

contê-lo. 

BEYRUTH, 2015, p. 40-41 

BEYRUTH, 2015, p. 7 

Figura 157 - Reunião dos quadros 

Figura 158 - Primeira página da H1 
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Outro exemplo de quadro de sangramento na H1 está na figura 159 (adiante), 

em que o quadro expandido ocupa a parte superior de duas páginas, não tendo 

margens laterais, mas com linhas de contorno horizontais que os dividem da margem 

superior e dos quadros menores abaixo. O que ocorre é que sua horizontalidade sem 

limites definidos (a não ser os do próprio papel) serve para expressar a grandiosidade 

do salto de Astro, já que o enquadramento enfatiza o caminho transposto. Pela 

nomenclatura estipulada por McCloud (2008, p. 15), observa-se que, nessas páginas, 

a sequência das ações é pormenorizada nos quadros inferiores em transições ação a 

ação e momento a momento, as primeiras são notadas na página da esquerda e as 

demais são predominantes na página da direita. Mancini e Coutinho (2019, p. 153-

154) associam esses dois tipos de transição à desaceleração da narrativa, o que no 

caso mencionado, resulta em um aumento do suspense, já que a conclusão da ação 

somente é vista duas páginas à frente. 

 

Dessa vez, de acordo com a categoria topológica, a posição do quadro de 

sangramento força uma leitura de cima para baixo. Lê-se a parte superior para depois 

seguir num movimento habitual dos quadrinhos ocidentais da esquerda para direita. 

Com isso, há uma partição em três segmentos: uma do quadro expandido, outra 

localizada na parte inferior à esquerda e a terceira na parte inferior à direita. Percebe-

se que o quadro alargado provocou uma alteração na orientação da leitura, questão 

que será abordada mais adiante ao tratar de fluxo de leitura. 

BEYRUTH, 2015, p. 32-33 

Figura 159 - Quadro expandido na H1 
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 Retoma-se a categoria eidética para observar que os empregos de requadro 

num formato vertical ou horizontal alargado diferem dos retângulos mais 

convencionais usados nos textos-base. Além disso, na H1 constata-se o uso de 

requadros diagonais, exemplo que segue as páginas mencionadas anteriormente. 

Após o encaixe do guincho na rocha de gelo, Astro aciona um aparelho que retrai uma 

corda e puxa a pedra. Os quadros com linhas de contorno diagonais mostram o 

momento dessa retração e do pulo de Astro para longe da rocha que se despedaçará. 

 

Para Groensteen (2015, p. 50), a mudança do formato dos requadros pode 

ocasionar um efeito de deslocamento. O caso da figura 160 expressa o curso de uma 

ação de alta velocidade, indicado pela linhas de movimento no lado esquerdo do 

primeiro quadro, em ambos os lados do quadro do meio e nos traços em volta do 

corpo de Astro no terceiro quadro. Barbieri (2017, p. 140) afirma que especialmente 

os quadros diagonais causam um efeito de dinamicidade. Apesar disso, os requadros 

(principalmente o superior e o inferior) mantêm algumas de suas bordas 

perpendiculares aos limites da página. As linhas de contorno que se conectam às 

margens seguem a ortogonalidade padrão, disso advém a oposição /diagonal/ vs. 

/ortogonal/, que se refere, respectivamente, à movimentação ocasional de Astro e à 

estaticidade interminável da nave. As linhas de contorno mais próximas ao centro da 

BEYRUTH, 2015, p. 34 

Figura 160 - Requadros diagonais na H1 
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página ligam-se à dinamicidade dos movimentos de Astro, enquanto que as linhas 

externas se relacionam ao confinamento futuro. 

Os requadros têm funções de rodear o quadro, isolá-lo como uma unidade, 

orientar a leitura e impor-lhe um ritmo, dentre outras (GROENSTEEN, 2015, p. 49-65). 

Essas funções podem gerar efeitos de sentido, como visto. Mas e quando não há 

requadros nos quadros? Há diversas ocorrências desse tipo nos textos-base, 

entretanto somente é usado na H1 nos quadros de sangramento, em que também não 

há margens da página. 

 Observa-se, na figura 160 da H2, que Astro está entre dois espaços. Ainda 

localizado no asteroide, já que ele dialoga com o ermitão, mas também no espaço da 

fazenda, porque vivencia o ambiente pelos seus sentidos. Pela razão de Astro situar-

se em dois espaços ao mesmo tempo, há limitações parciais do requadro e a ausência 

de especificação de cor ou forma no fundo. Reitera-se o que Mancini e Alt afirmam: “A 

própria ausência do requadro pode marcar um espaço ilimitado ou uma 

atemporalidade, o que cria possibilidades várias de leitura de preenchimento do 

conteúdo” (MANCINI; ALT, 2014, p. 103). Nesse caso, o requadro incompleto assinala 

um não espaço; ao não apresentar um ambiente, caracteriza-se o protagonista como 

suspenso no espaço, ora num ora noutro, por isso em nenhum. 

 

Exemplifica-se, na H4, um quadro sem contorno que possui uma onomatopeia 

ilustrada. A inexistência de requadro realça o emprego da onomatopeia, que 

representa um som tão grande que ocupa todo o espaço, estendendo-se de tal 

maneira que não se encerra no requadro. Uma expansão relacionada ao som é 

retratada por uma relação com o espaço metalinguístico; a ocupação do quadro inteiro 

cria um efeito de potência do volume do som.  

SOUSA, 1995, p. 46 

Figura 161 - Requadro incompleto na H2 
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Tendo analisado os formatos e as posições dos quadros, esclarecem-se as 

relações entre as imagens de acordo com a categoria topológica. Na figura 163, 

percebem-se jogos de angulação e de enquadramento. Astro vê o asteroide e 

impressiona-se, o que é mostrado num enquadramento distante para sugerir o 

tamanho imenso do asteroide. Em seguida, Astro acompanha com os olhos a trajetória 

do asteroide, nos segundo, terceiro e quarto quadros, considerando que se trata de 

uma página dupla, o enquadramento não se altera muito, mantendo a centralização 

no espaço entre o asteroide e Astro, o que enfatiza a perigosa proximidade entre eles. 

Nos últimos quadros, o enquadramento apreende somente a cabeça de Astro, 

deixando o restante do espaço do quadro para a previsão da colisão.  

 

Nota-se que, além do fechamento do enquadramento, há uma rotação da visão 

que o narratário tem da situação; junto com o enquadramento, muda-se o ângulo, que 

segue horizontal, alterando-se um pouco a altura dele. Esse segundo, na verdade, 

BEYRUTH, 2015, p.24-25 

SOUSA, 2010, p. 10 

Figura 162 - Onomatopeia na H4 

Figura 163 - Jogo de ângulos na H1 
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muda mais que o primeiro, trazendo grande dinamicidade à cena. Primeiramente, vê-

se Astro de costas, volta-se para a sua esquerda, depois para sua direita e de novo 

para suas costas. A princípio, pode parecer uma torção de 360 graus, afinal retorna-

se ao ponto de origem, as costas de Astro. Entretanto, a angulação gira 180 graus e 

o corpo de Astro move-se em 180 graus, pois ele assiste ao asteroide. Nessa página 

dupla, observam-se a verticalidade dos requadros, a horizontalidade dos ângulos e a 

diagonalidade do asteroide em relação às suas reproduções no quadros 

subsequentes, que forma um sinal de interseção. 

Para analisar a figura seguinte, aplica-se o conceito de fluxo de leitura, que 

McCloud explica como um guia ao leitor e relaciona-o ao “arranjo dos quadrinhos em 

uma página ou tela e o arranjo dos elementos dentro de um quadrinho” (MCCLOUD, 

2008, p. 37) As formas e as posições das imagens podem servir como setas que 

indicam o caminho de leitura. A situação da figura é a seguinte: durante a alucinação, 

Astro avista Ritinha e corre atrás dela. Tratando a página como dupla, pois os quadros 

são inteiriços da esquerda para a direita, o fluxo de leitura parte do primeiro quadro 

acompanhando o movimento da pedra até Ritinha, no segundo quadro, de Astro até 

Ritinha num movimento horizontal por toda sua extensão, no terceiro, de Astro até 

Ritinha, em que a distância entre eles é menor e, no último, de Astro no extremo da 

página esquerda até Ritinha centralizada no lado direito. Nesse movimento, o narrador 

escolta Astro enquanto ele se aproxima de Ritinha.  

BEYRUTH, 2015, p. 54-55 

Figura 164 - Fluxo de leitura na H1 
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Faz-se essa leitura por causa do fluxo indicado pelas linhas de movimento da 

pedra, pela postura do corpo de Astro e pela sua mão estendida que guia o olhar do 

narratário na direção de Ritinha, completando a leitura de cada quadro antes de 

encaminhar-se para o seguinte. Há uma segunda possibilidade que leva em conta o 

enquadramento, que começa em plano médio até chegar em plano primeiríssimo. Se 

se considerar as páginas separadamente, observa-se que o corpo de Astro no 

segundo quadro está à esquerda, no terceiro está centralizado e no quarto quadro 

está à direita. O destaque no movimento corporal de aproximação de Astro (tanto de 

Ritinha quanto do narratário) pode desviar o fluxo de leitura para que a página da 

esquerda seja lida primeiramente, mas também a mão de Astro no quadro final ainda 

induz a vista para Ritinha, o que causaria uma leitura de baixo para cima. Então o que 

antes era a aproximação dos dois, torna-se a aproximação de Astro à Ritinha e o 

afastamento de Ritinha de Astro. Ambas as leituras só são possíveis devido à unidade 

cromática que a página dupla exibe, o fundo cor de rosa acrescentado das linhas 

horizontais longas dos requadros possibilitam essa observação. 

 

Mais um exemplo de diagonalidade é mostrado na figura 165. Como no exemplo 

anterior, na página da esquerda, a imagem de Astro começa mais à esquerda, 

BEYRUTH, 2015, p. 66-67 

Figura 165 - Jogo de enquadramento na H1 
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centraliza-se no quadro do meio e chega ao extremo da direita. Também como na 

figura antecedente, o enquadramento, do plano geral ao primeiro plano, é o 

responsável por provocar um efeito de aproximação de Astro, pois quanto mais 

afastado do magnetar, mais próximo do narratário Astro parece estar. Na página da 

direita, acontece uma inversão, o corpo de Astro é visto de costas e o enquadramento 

passa de meio primeiro plano ao plano geral. O efeito alcançado é de afastamento 

tanto do magnetar como do narratário, um distanciamento do perigo conhecido e uma 

aproximação ao perigo desconhecido da amplitude do espaço sideral. 

 

O último exemplo mostra Astro errante, sem rumo, visualizando o rosto do avô 

nas estrelas longínquas. Todos os quadros estão em enquadramento muito fechado, 

em detalhe, o que faz com que se perceba com nitidez a diagonalidade das imagens 

de Astro em relação uma com a outra, como também das imagens do avô entre si. O 

rosto de Astro ocupa grande parte do primeiro quadro, sobressaindo-se em relação 

ao rosto do avô, no segundo quadro, há um equilíbrio maior, mas ainda Astro tem 

destaque, no terceiro e último quadros, isso se inverte, o avô parece ocupar a maior 

BEYRUTH, 2015, p. 71 

Figura 166 - Invasão do rosto do avô na H1 
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parte dos quadros, criando um efeito de invasão. Ao mesmo tempo em que o rosto do 

avô de Astro alarga-se, a luz das estrelas diminui, uma expansão e uma condensação 

em imagens que se misturam. 

 

4.5 Manutenção ou subversão dos espaços 

Os textos-base não exploram o espaço metalinguístico como a H1, devido às 

coerções materiais às quais são ligados. O texto variante desenvolveu o plano da 

expressão e o plano do conteúdo empregando as técnicas dos quadrinhos para criar 

um espaço que refletisse o estado emocional do personagem principal. 

As mudanças de enquadramento e ângulo participam dos quadrinhos de ação, 

como magnetar. A dinamicidade nos quadrinhos com essa temática é essencial e faz 

parte de sua composição. As linhas e os movimentos de direções descendentes e 

ascendentes criam os efeitos de sentido de velocidade e, empregados em conjunto, 

como no movimento do ricochete, concretizam-se como interrupções e retomadas de 

movimentos. O movimento em ziguezague apresenta direções opostas, o que 

corresponde à tentativa de Astro de estar em dois lugares, alternando suas 

prioridades. 

A diagonalidade igualmente é verificada nos requadros e nas posições das 

imagens, conferindo-lhes não só efeito de movimento, mas também de inconstância 

mental. Inclusive, abrange as cores, já que a oposição cromática ressalta as 

diferenças dos espaços e gradação de lucidez mental, assim a diagonalidade no plano 

da expressão remete à descontinuidade do plano do conteúdo. Como Barbieri 

ressalta: “A diagonal é, em geral, instável para nossa percepção.” (BARBIERI, 2017, 

p. 122). Por isso, seu uso gera um estranhamento que pode estar associado a um teor 

emocional contido no conteúdo, como é o caso da H1. 

A parada narrativa ocasionada pelos danos na nave influencia na representação 

do espaço, posto que o enclausuramento de Astro leva-o ao desequilíbrio mental. 

Portela e Tomasi (2012) abrangem a relação entre o espaço e o fluxo narrativo, 

questionando se sempre que a narrativa é interrompida, há retenção do espaço e do 

tempo. Os autores concluem que as correlações entre a ruptura narrativa e o 

fechamento espacial, como também o avanço da narrativa e a abertura espacial não 

são sempre adequadas (PORTELA; TOMASI, 2012, p. 25-26). 

Seguindo parcialmente o modelo, percebe-se que na H1 o espaço sideral é 

representado com limites, de modo descontínuo, coincidindo com os obstáculos 
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narrativos, que estão diretamente ligados ao espaço em questão, pois são entendidos 

na H1 como constituintes dele (por exemplo, a radiação e os asteroides). O 

fechamento espacial mostra-se, em especial, no movimento de reunião dos quadros 

(ilustrado na figura 157). Nesse exemplo, como já observado, há um efeito de 

constrição do espaço, desse modo, expressa-se uma concordância com as 

correlações entre interrupção da narrativa e fechamento do espaço. 

Considerando a relação entre a H1, a H2 e a H3, houve uma manutenção da 

oposição do espaço sideral ao ambiente familiar. No entanto, há uma subversão da 

H1 ao representar a fazenda como um ambiente de vida e contentamento e o espaço 

sideral como um lugar de morte e solidão, posto que, na H2, o último é transformado 

em um espaço de alegria e coragem, e na H3, a casa é o lugar da reclusão e da 

frustração. 

Na H1, a escolha de juntar o tema da solidão com técnicas para lograr um ritmo 

acelerado resulta numa associação da solidão com o movimento célere, negando a 

visão comum de melancolia e meditação; invés disso, marca a solidão como um 

resultado da rotina frenética que não deixa espaço para o contato social. 
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Considerações finais 

A estilização da H1 resulta da autonomia de Beyruth em reformar o personagem 

de Mauricio de Sousa, aprofundando algumas características, como a solidão que a 

profissão de astronauta suscita. Esse personagem levanta questões sobre como a 

solidão é discursivizada na sociedade moderna. 

Em um artigo da área de psicologia, Tatit e Rosa abordam a solidão, 

relacionando-a ao deslocamento sem destino ou à busca de um objeto atrás do outro 

(existentes no mercado e na mídia). Distinguem a solidão da segregação, pois que a 

solidão é um sentimento que pode estar atrelado a diversas facetas, como o 

individualismo, o narcisismo, a fuga do desprazer, entre outros. Por fim, definem uma 

forma da solidão: 

 

Entendemos que a solidão pode ser ética uma vez que parece 
encarnar um conflito que, elucidado, contém crítica a uma sociedade 
homogeneizada, que valoriza a coesão de grupo, a harmonia, a felicidade, ao 
mesmo tempo em que incita a autossuficiência, a autonomia e a 
independência. (ROSA; TATIT, 2012, p. 456) 

 

As autoras discutem a solidão a partir de imigrantes, assim, o deslocamento 

físico e social são apresentados como ponto relevante para o entendimento da 

solidão. Elas observaram que o discurso de autossuficiência estava presente nos 

relatos dos pacientes que justificavam sua errância pelo desprendimento com o outro. 

Levanta-se a questão da solidão como origem da errância e como resultado dela. 

A solidão pode ser desejada e impulsionar um deslocamento infindável, e assim 

pensa-se sobre o movimento contínuo do sujeito que faz dele um ponto transitório, 

instável e desenraizado. Ela também pode ser o resultado de uma separação prévia, 

imposta pelo outro ou por si mesmo. De qualquer modo, a solidão passa por um 

sentimento de não pertencimento, que pressupõe o desejo de encontro e de 

comunhão. 

Pode-se pensar no sujeito afetado pela solidão como o sujeito que quer a 

conjunção com o outro, mas não pode (ou pensa não poder), por vários motivos, seja 

pela impossibilidade física ou geográfica, seja pela rejeição do outro, ou até mesmo 

por uma imposição social que aparta um grupo do outro. Percebe-se com Astronauta 

que o solitário mostra-se como um sujeito virtual que surge a partir de um PN prévio 

de privação, no caso de Astro, especificamente um programa de renúncia. Essa 

disjunção com seu objeto faz dele um sujeito de espera, que deseja a volta do objeto 
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perdido. No que tange à solidão, a modalidade do /querer/ está sempre em pauta, em 

detrimento da modalidade do /dever/.  

Por meio dos textos analisados, nota-se que Astro é um sujeito em constante 

busca de aventura e de mistério, o que causa um deslocamento interminável, em 

detrimento de laços afetivos estáveis, posto que o rompimento de seu relacionamento 

com Ritinha aconteceu em resposta a suas longas e frequentes viagens. Na H1, há 

um confronto imposto pela ausência do outro que deflagra a falta de si mesmo. 

No primeiro capítulo, expôs-se um resumo da história das HQ’s no mercado 

brasileiro, abordando a influência dos quadrinhos norte-americanos na produção 

brasileira e a importância dos romances gráficos como possível ponto de renovação 

que revigoraria o mercado no Brasil. Igualmente, tratou-se da distinção entre romance 

gráfico e história em quadrinhos em sentido restrito, trazendo o conceito de 

hipergênero em que quadrinhos (ou história em quadrinhos no sentido amplo) é um 

termo “guarda-chuva” que abarca diversos gêneros discursivos. 

No capítulo 2, abordaram-se os níveis fundamental e narrativo dos textos 

analisados. Observou-se que, nas quatro histórias, a oposição fundamental mínima é 

/vida/ vs. /morte/, sendo este segundo termo o que é posto como disfórico. Nas H2, 

H3 e H4, estabelecem-se as relações com a morte, no nível narrativo, através do não 

cumprimento dos programas, isto é, dos fracassos nas missões; além disso, na H1 

também há relação com a conjunção desejada com o objeto magnetar, já que define-

se por ser uma fase da morte de uma estrela. Nas quatro histórias do corpus, a vida 

associa-se às aventuras, às descobertas e às vitórias em lutas; nas H1, H2 e H3, 

relaciona-se também à comunhão familiar e à harmonia com a natureza. No nível 

narrativo, pode-se ver a realização dos programas, ou seja, as missões concluídas, 

como representação da vida. 

Ademais da oposição mínima, percebe-se, na H1, uma sobreposição de 

/natureza/ vs. /cultura/ no nível fundamental que se desenvolve no nível narrativo 

através dos valores instalados nos objetos (de um lado o magnetar como 

conhecimento científico e do outro a família como conhecimento empírico). No 

capítulo 3, verificou-se tal oposição no nível discursivo através da figurativização da 

alimentação, da solidão e do trabalho. Enquanto que a vida se atrela à natureza, a 

morte liga-se à cultura e suas representações na vida contemporânea, como a 

tecnologia e o trabalho. Essa oposição entre natureza e cultura ocorre nos demais 
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textos, no entanto, no nível superficial, de modo que nos níveis mais profundos não 

ocorre uma sobreposição que adense a narrativa. 

Observa-se que Astronauta é um sujeito solitário que almeja dois objetos, que 

convive com sua incapacidade de aceitar um só. Sem entregar-se por inteiro a 

nenhum, ele segue em novas missões, mas indagando e desejando uma vida 

alternativa. 

Na H2, Astro questiona-se sobre a orientação que deu a sua vida, mas ao fim, 

aceita o “mal” de cada escolha e volta ao trabalho de desbravar o espaço sideral com 

maior entusiasmo. Há uma inconstância que se desvela no tratamento do espaço, ora 

o espaço sideral é “árido” e “solitário”, ora um lugar de descoberta e satisfação. Na 

H1, há uma alteração desse tratamento. Primeiramente, o espaço sideral é o ambiente 

da aventura e do aprendizado, para então tornar-se um lugar aprisionador. Essa 

inversão demonstra a autonomia de Beyruth em estilizar o personagem e sua história 

para propor uma nova leitura. 

Na H1, vê-se que, após ter sua performance interrompida, Astro inicia uma busca 

a um outro objeto para unir-se ao valor conhecimento. Na H3, após Astro sofrer com 

alucinações enquanto estava em órbita na sua nave, ele chega à Terra para sofrer 

com a visão de seu amor perdido. Astronauta é um sujeito que quer entrar em 

equilíbrio, entretanto, decepciona-se em ambas as partes. 

No capítulo 3, analisaram-se as projeções sintáticas de pessoa, tempo e espaço, 

em que as debreagens enunciativas são um recurso recorrente da linguagem dos 

quadrinhos para gerar efeitos de aproximação e de presentificação e a embreagem 

enunciva de pessoa na H1 representa a instabilidade de Astro. As tematizações e as 

figurativizações concretizam os valores instaurados nos níveis semionarrativos. No 

nível discursivo, a vida é representada pelo procedimento de aspectualização do 

espaço da fazenda, que mostra um ambiente harmonioso e de comunhão (nas H1 e 

H2), pela felicidade de Astro em explorar novos lugares (nas H2 e H1) e em estar com 

seus amigos (na H3) e familiares (na H2). A morte é retratada por meio dos temas da 

solidão (nas H1, H2 e H3), da loucura (nas H3 e H1), da cultura, enquanto 

configuração discursiva, que se vincula à aceitação social (na H4) e à ciência (H1, H2 

e H3), também através da aspectualização do espaço sideral, posto como um lugar 

de perigo e isolamento.  

Na H1, percebe-se uma ênfase na solidão como um tema que concretiza a 

morte, termo do nível fundamental, e o conhecimento científico, objeto-valor do nível 
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narrativo. No nível discursivo, a morte é concretizada pela ausência do outro, pela 

falta de comunicação, pelo isolamento físico e pelo ambiente vasto e descontínuo em 

que Astro se encontra.  

Nos textos-base, não se explora tanto o termo fundamental /morte/, uma vez que 

o enunciatário previsto é infantil, assim, a narrativa é mais concisa, com menos 

programas, e os temas convergem para o fantástico e o lúdico. Já o enunciatário ideal 

da H1 é um adulto ou um adolescente com conhecimento de mundo mais amplo, o 

que resulta num texto com a narrativa mais intrincada que se desdobra em diversos 

programas, com tematizações e figurativizações que requerem maior capacidade de 

abstração. 

No capítulo 4, analisaram-se, especificamente, a categoria do espaço e os 

recursos metalinguísticos que compõem os quadrinhos. O espaço enunciativo é 

figurativizado pelo espaço sideral e relacionado à morte e à solidão, sendo um lugar 

de infertilidade (na H2), de loucura (na H3) e de rejeição (na H4). O texto variante 

retoma tais características, assim, o lugar de onde Astro narra é um ambiente disfórico, 

de desequilíbrio. Os movimentos de ziguezague representam essa inconstância, há 

uma alternância de direção que se associa às mudanças de objetivo de Astro, que ora 

quer a família, ora quer o trabalho. 

O espaço metalinguístico da H1 é empregado de modo que a periculosidade e a 

solidão estejam expressas nele, e não somente por ele. As cores são empregadas em 

correspondência ao plano do conteúdo, associando os tons frios à morte e os tons 

quentes à vida; para a alucinação, há uma mescla dos tons usados que resultam nas 

cores rosa e roxa. Percebe-se que o monocromatismo da cor azul gera um efeito de 

imensidão relacionado ao espaço sideral, o que se contrapõe à constante intercalação 

de cores nos textos-base. 

Os requadros desempenham um papel de importância na representação da 

solidão, já que o emprego dos componentes da linguagem dos quadrinhos podem 

produzir diversos efeitos de sentido. Os formatos expandidos dos requadros (quadros 

de sangramento) criam efeito de grandeza ou de invasão, que, associados ao espaço 

sideral e ao magnetar, respectivamente, trazem o efeito de pequenez ligado ao Astro. 

A solidão surge como uma desestabilização, que modifica o espaço, algumas vezes 

ampliando-o, noutras restringindo-o. A diminuição de quadros vincula-se ao efeito de 

abreviação do tempo, mas também ao efeito de redução do espaço. Há a observação 

da disposição de linhas verticais e horizontais que se opõem e trazem um efeito de 
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constrição. A solidão é expressa pela inconstância do espaço; desse modo, o aspecto 

descontínuo é percebido tanto no conteúdo, por exemplo, pela instabilidade mental do 

personagem, quanto na expressão, através das cores, das formas e dos 

posicionamentos dos quadros e das imagens. 

A descontinuidade observada nos espaços postos na H1 é uma marca desse 

desequilíbrio do personagem que não logra se ajustar ao caminho do meio. Não só o 

plano da expressão e a aspectualização do espaço assinalam a descontinuidade na 

H1. Ela é verificada na categoria de pessoa por meio das invasões dos pensamentos 

do interlocutor no recordatório, lugar convencionalmente destinado ao narrador, e na 

antítese existente no sintagma “esqueleto dentro de um ovo” que mostra a 

complexidade do personagem que conserva em si dois termos opostos, ligados pela 

relação com a vida e suas etapas: o nascimento, início da vida, e a morte, fim da vida. 

(FIORIN, 2016b, p. 120).  

As ações de Astro são cíclicas, um retorno interminável, expresso na H1 pela 

manutenção de seu vínculo com sua missão. Quando Astro avisa que quer ir para 

casa antes de voltar a sua missão, há ênfase na palavra “antes”, que lhe é dada pela 

posição final e pelo suspense criado com as reticências e as onomatopeia de tosse 

que intercalavam a sua fala. Desse modo, há uma ruptura somente momentânea com 

o espaço disfórico e o personagem mantém sua caracterização de um solitário 

viajante espacial que quer pertencer a dois mundos, mas não se junge definitivamente 

a nenhum. Assim, ele permanece em estado de espera, aceitando e conformando-se 

com sua posição entre os mundos, e por isso solitária. 

Com este trabalho, demonstrou-se que a solidão pode ser representada de 

diversas maneiras, pelos processos de tematização e figurativização, pelas projeções 

sintáticas, pela aspectualização do espaço, pelas suspensões dos programas 

narrativos, pelos arranjos modais dos sujeitos, pela afiliação à morte, como termo 

fundamental disfórico. Constatou-se, nos textos analisados, que estes elementos 

foram empregados para estabelecer a solidão como um sentimento negativo, que 

ocasiona o desequilíbrio. Em outros textos, existirão outras representações que 

devem ser estudadas. 

A solidão pode ser compreendida como a ênfase no eu e a exclusão do outro; o 

que por vezes é mostrado de forma euforizada como autoconhecimento, inclusive 

ligada à espiritualidade, noutras vezes é valorada disforicamente, relacionada à 

depressão e à morte. A visão de que a solidão é um mal moderno é crescente e está 
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presente nos meios jornalísticos e científicos. Rosa e Tatit apontam Cacioppo (2010) 

como um representante do discurso científico, mais especificamente o médico, que 

vem tratando a solidão como uma patologia (ROSA; TATIT, 2012, p. 450). As autoras 

refutam a ideia de que a solidão é uma doença a ser exterminada e postulam a noção 

de solidão como um sintoma que emerge para sinalizar uma contradição individual, 

talvez originada na incoerência da demanda social de ser “autossuficiente e sociável”. 

(ROSA; TATIT, 2012, p. 451). 

Neste trabalho, pleiteia-se a noção de que a solidão é um sentimento humano e 

que a valoração positiva ou negativa está relacionada ao discurso em que a temática 

está introduzida. Nos dias atuais, tantas causas podem ser apontadas para a solidão: 

o uso excessivo de meios eletrônicos, a superficialidade das relações interpessoais, 

as questões da violência, a distância física (que o isolamento social decorrente da 

pandemia de 2020 trouxe à tona), etc. Mas a maneira de tratar o assunto é o que 

confessa o posicionamento ideológico por trás do discurso. 

No personagem de Astronauta, principalmente na versão de Beyruth, a solidão 

prende-se ao eixo disfórico, mas sem torná-la o antissujeito, o mal a ser eliminado. 

Ela é trabalhada de modo que seja o fator que possibilita a compreensão das próprias 

contradições do sujeito. 

O percurso gerativo de sentido como método de análise permitiu identificar as 

diferenças entre os textos do corpus, fazendo com que se atingisse uma regularidade 

na forma de representação da solidão. A análise semiótica viabilizou a observação 

dos elementos de cada nível separadamente e a relação que mantêm entre si, como 

também possibilitou revelar os efeitos de sentido obtidos a partir dos recursos do plano 

da expressão. Assim sendo, esta pesquisa propôs-se a estimular os estudos 

relacionados às representações discursivas da solidão, buscando entender como ela 

é discursivizada. 

A semiótica mostra como as paixões e os afetos são objetos de estudo para 

melhor compreender o mundo e a sociedade. Por que relegar a solidão? Será que o 

imperativo de socialização e aceitação social não só nos impede de expressar a nossa 

própria solidão, mas também acanha a discussão acadêmica tendo-a como ponto 

central? A solidão participa das relações sociais, é problematizada nos textos artísticos 

e midiáticos. Como algo indissociável do humano, ela certamente é pertinente aos 

estudos linguísticos. 
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