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RESUMO 

 

Esta tese é um estudo das novelas gráficas From Hell (2010), Lost Girls (2007) e 

Watchmen (2011), escritas por Alan Moore, a partir de uma reflexão sobre a percepção 

na filosofia de Henri Bergson. Queremos mostrar como ocorrem as operações que 

envolvem composição da narrativa e entender as marcas deixadas pelos movimentos da 

percepção, tais como obscurecer as laterais para destacar um quadro, contrair a duração e 

solidificá-la em momentos descontínuos e justapostos. Desse modo, será possível 

recolocar o problema da visibilidade a partir da participação da memória. Ao invés de 

pensar a imagem em um duplo entre visível e invisível, esta tese propõe recolocar o 

problema da visibilidade na tríade “dispositivo”, “vazio” e “figuração”. A questão assim 

recolocada permitirá entender o tempo da imagem; estabelecer a relação e a diferença 

entre imagem visual e linguagem verbal; e indicar o corpo como ferramenta para entender 

a relação entre leitura e texto. Portanto, os resultados de nossos estudos mostram uma 

utilidade mais geral: entender o movimento da percepção pode viabilizar uma nova 

reflexão sobre literatura e mídias. 

 
 

PALAVRAS-CHAVE: imagem e percepção; Henri Bergson; novela gráfica; quadrinhos; 

Alan Moore. 

 

  



ABSTRACT 

 

This dissertation is a study of graphic novels From Hell (2010), Lost Girls (2007) and 

Watchmen (2011), written by Alan Moore, from the perspective of Henri Bergson’s 

perception philosophy. Our aim is to investigate the operations that involve the graphic 

novel’s construction and understand the marks left by the movements of perception, such 

as as obscuring the sides to highlight a frame, contract the duration and solidify it in 

discontinuous and juxtaposed moments. In this way, it was possible to replace the 

problem of visibility by understanding the active participation of memory in the process. 

Instead of thinking the image in a double between visible and invisible, this thesis 

proposes to reframe the problem of visibility in the triad "device", "void" and "figuration". 

The question thus replaced allows to understand the image’s duration; to establish the 

relationship and the difference between visual image and verbal language; and finally to 

indicate the body as a tool to understand the relationship between reading and text. 

Therefore, the results of our studies show a more general utility: to understand the 

movement of perception might help to create new ways of understanding the relationship 

of media and literature. 

 

KEYWORDS: perception; Henri Bergson; comics; Alan Moore; image. 

 

 

  



RÉSUMÉ 

 

Cette thèse est une étude des bandes dessinées From Hell (2010), Lost Girls (2007) et 

Watchmen (2011), écrits par Alan Moore, à partir d'une réflexion sur la perception dans 

la philosophie de Henri Bergson. Nous voulons montrer comment se produisent les 

opérations impliquant la composition du récit et comprendre les marques laissées par les 

mouvements de perception, comme occulter les côtés pour mettre en évidence une image, 

contracter la durée et solidifier en des moments discontinus et juxtaposés. Ainsi, il sera 

possible de reformuler le problème de visibilité avec la participation mémoire. Au lieu de 

penser l'image dans un double entre visible et invisible, cette thèse propose de 

repositionner le problème de la visibilité dans la triade "dispositif", "vide" et "figuration", 

une jeu . La question ainsi remplacée permettra de comprendre l'heure de l'image; établir 

la relation et la différence entre l'image visuelle et le langage verbal; et indiquer le corps 

comme un outil pour comprendre la relation entre la lecture et le texte. Les résultats de 

nos études montrent donc une utilité plus générale: comprendre le mouvement de la 

perception peut permettre une nouvelle réflexion sur la littérature et les médias. 

 

MOTS-CLÉS: perception; Henri Bergson; bandes dessinées; Alan Moore; image 
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INTRODUÇÃO 

 

Nossa tese consiste na seguinte ideia: a imagem das histórias em quadrinhos 

reflete e se assemelha à imagem da consciência humana. Ela transforma o movimento 

contínuo em estados separados e condensados sobre um substrato incolor e indeterminado 

que as uniria, tal como nossa consciência. Em A evolução Criadora (2005), Henri 

Bergson traz a figura de um colar de pérolas, unidas por um fio transparente, para mostrar 

a justaposição dos estados psicológicos:  

 

Ali onde há uma fluidez de nuanças fugidias que se sobrepõem umas às 
outras, percebe cores nítidas, e por assim dizer sólidas, que se 
justapõem como as pérolas variegadas de um colar: por força então 
haveria de supor um fio, não menos sólido, que manteria as pérolas 
unidas. Mas esse substrato incolor e incessantemente colorido por 
aquilo que o recobre, para nós, em sua indeterminação, será como se 
não existisse. Ora, justamente, percebemos apenas o colorido, isto é, 
estados psicológicos. A bem dizer, esse ‘substrato’ não é urna realidade; 
trata-se, para nossa consciência, de um mero signo destinado a lembra-
la incessantemente do caráter artificial da operação pela qual a atenção 
justapõe um estado a um estado ali onde há uma continuidade que se 
desenrola. (BERGSON, 2005, p. 4). 

 

Há um evidente paralelo entre as pérolas e os quadros, e entre o substrato incolor 

e o fundo branco das histórias em quadrinhos. Se na vida psicológica as transformações 

são contínuas, ainda que a atenção se atenha às mudanças sobressalentes, nos quadrinhos 

também supomos uma intrínseca relação entre as partes, crença que acompanha e permite 

a leitura. Ou seja, ao ler uma história em quadrinhos, algumas partes são destacadas e 

depois reunidas, tanto na sequência da leitura, quanto no conjunto da página. Thierry 

Groensteen, em Système de la bande dessinée (2011) chamou esse primado de 

solidariedade icônica. Em um sentido inverso, apostamos que uma história em quadrinhos 

é uma imagem que finge ser várias, ou seja, ao contrário de fragmentos que se juntam, 

acreditamos em uma imagem técnica que convida o leitor a dividi- la em cenas. Esse 

convite é inexoravelmente aceito durante a leitura, pois ler é discernir. Ao interagir com 

a história em quadrinhos, o leitor não irá apenas decompor como também irá acompanhar 

as contrações e distensões sugeridas por essa imagem, que força diferentes tensões e só 

assim exprime – daí defendemos que a ficção é um certo ritmo. Essa imagem é 

exatamente o todo apresentado, a materialidade que é imediatamente dividida na leitura. 

Onde aparenta haver “nada” – entre ou atrás dos quadros – é imagem também, mas de um 
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lugar “vazio”, ou da continuidade distante e tensionada onde tudo se passaria na íntegra, 

como na vida; na superfície, surgiriam os momentos importantes por uma operação que 

extrairia a duração do tempo, imobilizando os processos em “pérolas” – os quadros. 

A ideia que se extrai a duração do tempo cairia em um paradoxo: é próprio do 

tempo durar, não há jamais instantaneidade. Trata-se, na verdade, da distensão da 

duração, como uma câmera lenta parece frear o tempo, transformando o movimento em 

um sólido. O contrário também é verdadeiro: o movimento acelerado parece um vulto, 

algo permeável e sem dureza. A memória é capaz de contrair longos períodos da história 

em quadros pitorescos: “[é] assim que os milhares de posições sucessivas de um corredor 

se contraem numa única atitude simbólica, que nosso olho percebe, que a arte reproduz, 

e que torna, para todo o mundo, a imagem de um homem que corre”. (BERGSON, 2010, 

p. 245). Assim, a elasticidade temporal (ou das durações) dá mais ou menos a impressão 

de movimento. 

Para perceber, é preciso recortar, reduzir e contrair uma infinidade de estímulos 

ou de tremores – basta pensar na redução de uma paisagem para uma fotografia, por 

exemplo. Também podemos pensar na imagem-movimento de Gilles Deleuze: o cinema 

dá a ver as operações de constituição do movimento, as maneiras pelas quais o movimento 

é reduzido na percepção. Na tela onde o filme é projetado, ou mesmo na tela digita l, 

aparece um conjunto de superfícies, tal como o mundo nos parece. Assim como o cinema, 

a percepção capta a realidade objetiva, mas não sua totalidade. Enfim, se quiséssemos 

separar o que é cinema e o que é realidade em um filme, a câmera e a filmagem dariam 

importantes indicações a respeito. De um modo análogo, acreditamos que o corpo e a vida 

psicológica imprimem suas marcas nas histórias em quadrinhos e, portanto, assumem um 

papel importante em nossa pesquisa.  

Diversas passagens em Matéria e Memória (2010) apontam e sublinham o 

parentesco entre a imagem das histórias em quadrinhos e a consciência:  “[nossa] 

percepção nos oferece uma série de quadros pitorescos, mas descontínuos” (2010, p. 73). 

Os quadros se justapõem e o pictórico revela a divisão e os contornos que estabelecemos 

na matéria, tal como se passa nas histórias em quadrinhos, porque dividir e contornar 

também são operações de nossa consciência. Sem negar a singularidade de um ser ou um 

objeto, Bergson insiste que um ser ou um objeto não pode ser absolutamente separado de 

seu ambiente como se houvesse um limite bem determinado entre um e outro, pois a 

extensão é contínua. Por mais que a divisão da matéria aconteça tão logo na percepção  

consciente e seja difícil pensar na continuidade da matéria, imaginá- la realmente 
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descontínua acabaria em um grande absurdo. Em um desenho, o traço mostra essa 

operação: de súbito se reconhece um corpo, um objeto, mas não se conclui que haja uma 

película separando-o do entorno. Estabelecer arestas e estabilizar sistemas em corpos 

independentes é o que Bergson chama de espacialização, um esquema, um desenho que 

estendemos sob a matéria para utilizá-la.  

Assim, corpos são organizados em contornos, os momentos se tornam estáticos 

e descontínuos, justapostos em um substrato homogêneo. Em um primeiro momento da 

pesquisa, antes dos estudos sobre a filosofia de Henri Bergson, utilizávamos a análise 

para encontrar unidades mínimas. Ainda que esse método seja repudiado em “Introdução 

à Metafísica” (2006) e encontre diversos problemas, evidentes na crise hermenêutica que 

ainda inquieta pesquisas atuais, descobrimos uma via que chega às mesmas conclusões, 

mas que revela uma intuição na estrutura. As unidades mínimas que encontrávamos nas 

histórias em quadrinhos eram justamente “vazio”, “dispositivo” e “figuração”, e cada uma 

parecia apresentar uma natureza própria. O Vazio consistia no fundo, nos arredores dos 

quadros; as Figuras eram as partes que imitavam, figuravam algo; e Dispositivos eram os 

elementos que dispunham, organizavam porções, como o quadro, o balão de fala ou a 

caixa de texto.  

Contudo, se de início tais unidades pareciam óbvias, a tentativa de defini- las 

provocava uma curiosa circulação na qual uma poderia ser a outra. Para mostrar essa 

circularidade, imaginemos então uma tirinha simples, em preto e branco. Ora, se 

dispositivo é o que dispõe, as linhas das figuras (ou elas próprias) também dispõem, assim 

como o vazio dispõe os quadros. Algumas histórias em quadrinhos não usam o contorno 

do quadro, como Lucille, de Ludovic Debeurme (2011); nelas, a cena é realmente disposta 

pelo destaque entre figuras e o fundo homogêneo. Também não se pode dizer que 

dispositivo e vazio não figurem, conforme já indicamos acima: o branco da página figura 

um vazio, o que faz dele próprio uma figura; e o dispositivo figura o limite do tempo e as 

bordas da visibilidade, como um binóculo que margeia aquilo que se observa. Por fim, os 

contornos moldam um vazio e o contorno em si não é um corpo; a linha cria um fora, mas 

também se separa de seu interior – ela é vazia.  

Assim, tende-se mais para o vazio, a eliminar o visível quando a leitura é freada; 

mas se os questionamentos são deixados de lado, a leitura segue e uma vívida 

movimentação acontece. A disposição, no entanto, se insere entre essas duas tendências, 

aparece, mas não encarna uma existência. Quando começamos a agir sobre as linhas 

inertes, o corpo, que já tem organizado diversas movimentações, sente e continua em uma 
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ação nascente, a qual servirá de quadro comum para que lembranças análogas se 

atualizarem. Assim praticamente não vemos as linhas, vemos personagens, ações, 

conversas e emoções.  Se, por um lado, parece injusto taxar as linhas de inertes, uma vez 

que elas não foram desenhadas despretensiosamente, por outro, é de fato o leitor que as 

enriquece com seu movimento e suas lembranças. A visualidade é, portanto, uma atuação, 

um agir. 

Dissemos acima que corpos são organizados em contornos e os momentos são 

congelados e justapostos; essa organização da matéria em nossa percepção, seja no 

cotidiano, seja na criação de uma história em quadrinhos, faz do que percebemos uma 

economia, que provém e se destina no movimento (Mondzain, In: ALLOA, 2015). Assim, 

a imagem não se deixa capturar, ela é na ação. Daí a circularidade, perceptível também 

na imagem verbal. 

Em Lógica dos sentidos (1974), Gilles Deleuze traz as três relações da 

proposição: designação, manifestação e significação. A primeira trata de associações 

individuais da relação da proposição “com imagens particulares que devem ‘representar’ 

o estado de coisas” (1974, p. 13). A segunda refere-se às condições da expressão, 

atreladas àquele que se exprime; já a terceira é a relação da proposição com os conceitos 

gerais. Enfim, ao tentar colocar essas relações em série, ou seja, estabelecer qual viria 

primeiro, Deleuze também encontrou uma circularidade. A manifestação possibilita a 

designação, mas ambas são viabilizadas pela significação. Contudo, uma significação não 

se formaria sem uma designação e a manifestação precisa de designações e significações 

para saber como se realizar.  

Perceber um desenho ocasiona uma proeminente projeção de lembranças 

justamente por sugerir uma existência em sua fixidez, como Bergson afirma em Ensaio 

sobre os dados imediatos da consciência: “[as] artes plásticas obtém um efeito do mesmo 

gênero pela fixidez que de súbito impõem à vida, e que um contágio físico comunica à 

atenção do espectador” (s/d, p. 20). Antes dessa passagem, Bergson explica como um 

poeta provoca sentimentos e emoções com imagens e palavras, uma relação que será 

discutida em nosso terceiro capítulo. 

Contraímos uma infinidade de estímulos em suas nuanças marcantes para 

anteciparmos uma ação possível. Por exemplo: é difícil modificar um objeto que se move 

muito rápido, mas se for possível retardar o mesmo movimento, fica fácil intervir. Se esse 

movimento rápido fosse filmado, para torna-lo mais lento seria preciso alongar o filme; 

assim, um minuto de filme seria esticado para quatro minutos, por exemplo. Contudo, se 
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ficássemos impacientes com a demora dos quatro minutos, outro método deveria ser 

empregado para obter o mesmo efeito útil, isto é, para fazer com que o movimento seja 

compreensível. Nesse um minuto, três trechos de dez segundos seriam recortados (de 1’’ 

a 10’’, de 25’’ a 35’’ e de 50’’ a 60’’); e alongados de modo a ocupar novamente a régua 

dos 60’’. Assim, metade do filme fora abandonado, embora permaneça pressuposto. 

Igualmente, para agirmos é necessário reduzir o ritmo do ambiente, imobilizar o que for 

possível. 

Outro modo de contrair seria transformar os detalhes de um bloco denso em 

arestas translúcidas. Aqui as unidades aparecem, mas agora no movimento da 

consciência: contraímos (ou esvaziamos) as disposições para figurar. Encontrar as 

disposições é já especializar; quando se imobiliza a circunstância da percepção, conforme 

Bergson insistiu para estabelecer uma diferença de grau entre a matéria e a percepção 

pura: “[chamo] de matéria o conjunto das imagens, e de percepção da matéria essas 

mesmas imagens relacionadas à ação possível de uma certa imagem determinada, meu 

corpo”. (2010, p. 17, grifo do autor). Assim, a disposição é capital: quanto mais longe 

estamos de algo, mais seus traços se tornam incertos, mais as cores se enfraquecem; 

quanto mais perto, maiores serão as proporções, mais detalhes aparecerão e mais 

vivacidade as cores terão. Tal será o argumento do primeiro capítulo. 

Enfim, se a imagem das histórias em quadrinhos espelha o ritmo de nossa 

consciência, se as unidades mínimas dos quadrinhos refletem os processos da 

consciência, podemos concluir ainda que essa tríade é, na verdade, efeito da operação que 

torna o movimento visível, conforme explicaremos no terceiro capítulo. A continuidade 

intrínseca dessa imagem, como defendemos acima, preserva em certo ponto a intuição 

que lhe serviu de fonte. Por isso encontramos uma circularidade quando tentamos definir 

ou serializar, porque cada termo é apenas uma parte do todo. 

Grandes estruturalistas, pensadores da linguagem e da hermenêutica chegaram a 

tríades circulares que também giravam em torno de uma intuição ou de um sentido 

profundo. Podemos citar como exemplo a famosa tríade Real, Simbólico e Imaginário de 

Jacques Lacan; o id, ego e superego de Sigmund Freud; Real, Fictício e Imaginário de 

Wolfgang Iser (2013); e o Originário, a Obra e a Arte de Martin Heidegger (2010). Até 

os iconófilos bizantinos usaram essa ferramenta para explicar o ícone transformando o 

mistério de Deus, antes definido por negações, em enigma, de modo a viabilizar o debate 

com operativos; trata-se da Santa Trindade, conforme esclareceu Marie-José Mondzain 

em Imagem, ícone, economia: as fontes bizantinas do imaginário contemporâneo (2013). 
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Mondzain traz importantes colocações sobre economia e esclarece o surgimento de uma 

ideia da imagem da qual somos herdeiros:  

 

Eu quis voltar à intuição que tiveram os Padres da Igreja sobre a 
solidariedade fundamental que liga o destino da imagem artificial, ou 
do ícone, à carne transfigurada da imagem natural e invisível, à nossa 
realidade viva e corporal de seres desejantes, políticos e mortais.  
(MONDZAIN, 2013, p. 15). 

 

Essas considerações coadunam perfeitamente com a diferença de grau entre 

“ser” e “ser percebido”, estabelecida por Bergson, se entendermos por invisível a 

imensidão da matéria, aquilo que ultrapassa nossa percepção. Se consciência é memória 

e antecipação, essa imagem guarda um passado e uma destinação. Enfim, nosso trabalho 

se restringe a detalhar os processos perceptivos e os termos Dispositivo, Vazio e 

Figuração, os quais serão desdobrados nas leituras de From Hell (2010), Lost Girls (2007) 

e Watchmen (2011) do roteirista Alan Moore e dos desenhistas Eddie Campbell, Melinda 

Gebbie e Dave Gibbons, respectivamente, a fim de minorar essa intuição.  

Com os desenhos em preto e branco de Eddie Campbell, destacam-se os recursos 

da disposição. Pelas linhas que orquestram a fragilidade da vida e uma impiedosa política, 

a leitura de From Hell (2010) se mostra fértil às reflexões sobre dispositivo. Seu mote 

narrativo é o serial killer Jack, O Estripador e uma possível trama por trás dos 

assassinatos.  Assim, os crimes teriam sido encomendados pela rainha Vitória ao médico 

real, Dr. William Gull, a fim de acobertar um caso do príncipe Albert Victor; uma vez 

encarregado da tarefa, Gull planeja fazer uma obra com os assassinatos que seria capaz 

de reordenar e consolidar certas práticas de poder. Na esteira das reflexões sobre 

dispositivo, a constituição desse plano, sua execução e suas consequências oferecem uma 

ampla discussão sobre organização política, social e perceptiva 

Por sua vez, Watchmen (2011) traz a tensão entre a crença nos heróis e a iminente 

guerra nuclear. Os heróis, impedidos de agir pela sociedade que se revolta contra seus 

poderes e sua liberdade de ação (quem vigia os vigilantes?), assistem a sua decadência e 

ao desengano da justiça. Seguindo uma tradição de estilo de super-heróis, os desenhos e 

as cores chapadas de Dave Gibbons atualizam um modo de figurar que ainda hoje 

caracteriza as histórias em quadrinhos: os vigilantes não são mais a imagem simplificada 

da salvação, mas a pobreza da ação. Na tentativa de buscar uma solução efetiva para a 

ameaça nuclear, o super-herói Adrian Veidt elabora um plano para forçar a paz entre EUA 

e Rússia. Em resumo, ele falsifica uma grande ameaça externa de modo a unir as duas 
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potências mundiais em prol de um perigo maior. Sua farsa consistia em teletransportar 

um monstro feito em laboratório para o centro de Nova York, simulando uma invasão 

alienígena. Por fim, a invasão fictícia acontece, proos dois países fazem um acordo entre 

si, o que justificaria as inúmeras mortes causadas pelo teletransporte. Assim, Veidt 

esperava ter agido corretamente e que, apesar das mortes, tudo daria “certo no fim” (2011, 

p. 407). Quando ele pede a Dr. Manhattan que confirme sua postura e o tão esperado final 

feliz, ele responde que nada chega ao fim. Não há mais resposta para perguntas simplis tas. 

Logo, o problema foi mal colocado por Veidt, pois a questão não está em viver ou morrer, 

mas em como viver. 

Por fim, a leitura de Lost Girls (2007) foi produtiva às reflexões sobre vazio, 

contração e intensidade. Em resumo, Lost Girls é uma releitura erótica de três 

personagens da literatura infanto-juvenil, Alice, Wendy e Dorothy – de As aventuras de 

Alice no país das maravilhas (2013) e Alice no País do Espelho (2013), de Lewis Carroll; 

Peter Pan (2012) de James Matthew Barrie; O Mágico de Oz (2000) de Lyman Frank 

Baum, respectivamente. Tanto a releitura quanto o erotismo mostram a transformação e 

a sensação próprias da capacidade humana de contrair, de reduzir o real. Lost Girls é a 

história de três mulheres que se conhecem às vésperas da Primeira Guerra Mundial em 

um hotel na Áustria. Durante sua hospedagem, elas, Alice, Wendy e Dorothy, se 

relacionam em uma intensa partilha dos corpos e de suas histórias, conhecendo e se 

reconhecendo no contato com a outra. No entrelaçamento das narrativas e das 

experiências sexuais, o passado se revela e modifica, os medos se consumem em um lapso 

de liberdade que culmina na fuga antes da invasão alemã. Uma violenta destruição da 

experiência efetiva o desaparecimento do narrador, passando da contração, da integridade 

da experiência para a vacuidade da informação, como descreveu Walter Benjamin (1994). 

Assim se encaminham para as figuras esvaziadas dos super-heróis presentes em 

Watchmen (2011), que emergem e se destroem no cenário pré-guerra nuclear. As cores e 

o traço de Melina Gebbie intensificam o florescimento das sensações que encara seu fim 

na terra do nunca.   
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CAPÍTULO UM: DISPOSITIVO: AS LINHAS EM FROM HELL  

 

Quando Marie-José Mondzain (2013) diferenciou a imagem artificial da imagem 

natural e invisível (cf. p. 13), ela não afirmava uma qualidade translúcida da realidade, 

mas uma imensidão. Em termos mais práticos, Henri Bergson (2010) colocou a questão 

em números: se fôssemos distinguir todas as vibrações emitidas em um segundo de luz 

vermelha, a luz de menor frequência, demoraríamos 250 séculos, o que é evidentemente 

inviável. Para perceber é preciso contrair um sem número de qualidades a ponto de 

transformá- los em esquemas simples: “há na matéria algo além, mas não algo diferente, 

daquilo que é atualmente dado” (BERGSON, 2010, p. 75, grifo do autor). Assim, corpos 

e ambientes complexos são reduzidos a contornos, traços marcantes, a linhas que 

estabelecem limites e profundidades.  

Os desenhos de Eddie Campbell em From Hell1 (2010) exemplificam com 

maestria essa capacidade de reduzir e mostrar. Da enorme carga de informações, os traços 

de Campbell assumem uma intensidade sem apelar para um excesso barroco de detalhes. 

A golpes de nanquim, riscos saem do quadro e deixam marcas do movimento da mão, 

como um diretor de um documentário que prefere a subjetividade à impessoalidade. Em 

outros termos, o autor não higieniza seus desenhos, aquilo que talvez seria tido como erro 

ou descuido acrescenta uma autenticidade, uma intensidade que formas geométricas e 

simétricas dificilmente dariam.  

Com o roteiro de Alan Moore, essa narrativa gráfica cria uma história para o 

serial killer Jack, o Estripador, autor desconhecido de cinco assassinatos cometidos em 

Londres, no ano de 1888. Uma vasta e profunda pesquisa documental permeia From Hell, 

com biografias, mapas antigos de Londres, jornais, laudos policiais, poesias e tratados de 

arquitetura, acompanhada de hipóteses e comentários dos autores organizados em 

apêndice.  

Quadro após quadro, vemos lugares da cidade, pessoas que lutam por alguma 

estabilidade e infalivelmente caem em seus destinos. No prólogo, in ultima res, o inspetor 

Fred Abberline conversa com o sensitivo real Robert Lees 25 anos após os crimes, quando 

                                                 
1 As edições brasileiras que serão utilizadas nas citações diretas foram lançadas pela editora Via Lettera em 

quatro volumes. Temos em mãos as edições de 2005 (vol. 1), 2005 (vol. 2), 2003 (vol. 3) e 2001 (vol. 4). 

A fim de organizar as referências, optamos por usar a edição inglesa, lançada em volume único pela 

Knockabout em 2010, quando se tratar da obra como um todo, assim uma única data basta às normas 

vigentes. Ainda que a edição inglesa ofereça algumas vantagens, sobretudo na qualidade da impressão e no 

letreiramento feito à mão, priorizamos a acessibilidade ao texto. 
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Lees confessa ter inventado suas visões. A conversa acontece em Bournemouth, onde eles 

ganharam casas e pensões para não denunciarem o real ato criminoso; ambos aturam a 

culpa por terem participado das manobras que ocultaram a identidade do assassino. 

Assim, desde o início, é a confirmação imperiosa que segue ao invés de um suspense.  

No capítulo 1, o príncipe Albert Victor e Annie Elizabeth Crook têm uma filha 

sem a permissão da Rainha Vitória. Na tentativa de remediar a situação, a rainha ordena 

que a esposa seja silenciada através do procedimento de lobotomia. Em paralelo, sua 

amiga Mary Kelly e outras três colegas são extorquidas por uma gangue local, Old Nichol, 

e, sem perspectivas de conseguir a quantia exigida, elas escrevem uma carta ao tutor do 

príncipe, Walter Sickert, a fim de chantageá-lo: se ele não entregasse dez libras, Kelly 

divulgaria o caso entre o príncipe Albert e Annie Crook. Sem dinheiro para sustentar a 

chantagem, Sickert conta à mãe de Albert, a princesa Alexandra, que, por sua vez, repassa 

o caso à Rainha Vitória. Assim, a Rainha imediatamente pede ao médico real Dr. William 

Gull que as execute. A sequência das ações parece um singelo desencadeamento fatalista 

em que qualquer ato mais ou menos livre sucumbe à manutenção do poder real.  

Na incumbência de assassinar a amiga de Annie Crook e as outras mulheres 

envolvidas na chantagem, Dr. Gull vê uma oportunidade para criar uma verdadeira obra, 

tão plural e inesgotável quanto um mito. Antes desses eventos, quando criança, Gull tinha 

uma fixação por realizar um grande trabalho, mas que só ele e Deus saberiam como prova 

de uma fidelidade aos planos Dele e não por uma vaidade. 

No diálogo presente na Figura 1, o pai de Gull faz uma série de recomendações 

cristãs, ao que Gull exprime seu desejo por realizar uma grande e árdua tarefa. Como é 

comum nos trabalhos de Alan Moore, toda sequência é carregada de significados, 

referências e movimentos simbólicos: o capítulo 2, onde se encontra essa página, chama -

se “Um estado de trevas”. A página em questão é a terceira do capítulo, quando há 

iluminação suficiente para delinear algumas imagens. A primeira apresenta falas 

desconexas em balões mergulhados no escuro, adiantando os eventos seguintes; a 

segunda volta à sua infância, quando ele navega por um canal com seu pai, dono de uma 

firma de barcaças, iniciando a conversa que terminará na terceira página (Figura 1).  

Como a identidade de Jack, o Estripador é ainda hoje nebulosa e contraditória, 

nada mais coerente que iniciar essa jornada com uma promessa de segredo. Ainda, esse 

começo faz um eco à gênese bíblica, no movimento que vai das trevas à luz, da mistura à 

separação entre o céu e o mar – enfim, do Verbo a tudo que foi criado.  
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Figura 1 – Uma tarefa muito difícil 

 

Fonte: MOORE, 2005, p. 31. 
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No fim do canal, já às claras, o pequeno Gull se dá por satisfeito com seus planos, 

assim como Deus ao terminar sua criação. 

Na leitura, focamos nos quadros, nos balões de fala que se destacam e, 

dependendo do gosto do leitor, nos detalhes oferecidos nas cenas. Muitas vezes, no fluxo 

da leitura, os detalhes não são discernidos, apenas servem de ruído que preenchem o 

ambiente, um murmúrio que intensifica o momento e acaba por concentrar a atenção em 

um certo ponto. No último quadro da Figura 1, as costas de Gull assumem esse lugar de 

destaque, rodeado por aves e nuvens, e à frente um clarão pálido, como um destino 

brilhante que se anuncia. As torres e o barqueiro no lado direito mal aparecem, logo serão 

passados por um barco que já tem sua direção. Ainda, cruzando os quadros, os balões de 

fala em especial criam um caminho para a leitura. Esses lugares de maior atenção limitam 

a pluralidade de designações que uma imagem pode assumir, ancorando o sentido, 

conforme pontuou Thierry Groensteen (2011): “[elle] est un point d’ancrage, un passage 

obligé” (2011, p. 95)2. Roland Barthes (1990) já se preocupava com a ancoragem 

necessária ao jornal, que não traz fotografias sem circunscrevê- las com legendas.  

Mais à frente, na leitura de Lost Girls (2007), iremos nos aprofundar na relação 

entre quadrinhos e texto. De toda forma, fica já estabelecido que serão as obrigações ou 

os direcionamentos das disposições que modularão os olhares, seja por destaque simples, 

como nos primeiros quadros, seja por uma profusão que sulca a imagem de modo mais 

sutil, como no último quadro (Figura 1). Assim, contraste dos primeiros quadros e a 

granulação do último são extremos de concentração, ou seja, são variações de grau. É 

importante ressaltar que atribuir um conceito a cada polo da tendência acabaria por afastar 

as singularidades de situações intermediárias; antes, interessam as técnicas de atenção, os 

veículos e as rimas icônicas que guiam o olhar. Como os personagens centralizam as 

ações e “têm” memória, eles são os veículos mais utilizados, pois eles apresentam, 

majoritariamente, o maior grau de indeterminação na imagem. O leitor sabe que de todos 

os elementos aparentes é do personagem que surgirá a diferença e é nele que se dará o 

teor da história, funcionando como um veículo de mudança. Ele também servirá ao modo 

de um termômetro para as ações circundantes.  

Conforme os quadros são percorridos, a trajetória se acumula. A Figura 1, 

situada do lado direito da dupla página3, antecede o funeral de John Gull, pai de Wiliam 

                                                 
2 “Ela é um ponto de ancoragem, uma passagem obrigatória” (Tradução nossa).  
3 Quando abrimos um livro, duas páginas se mostram de uma vez. Em histórias em quadrinhos, a 

continuidade dessa apresentação é chamada de dupla página. 
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Gull. Por mais que ao virar a página haja um salto temporal e o capítulo ofereça diversas 

situações da carreira de Gull, eles se encadeiam com naturalidade, a despeito dos 

momentos perturbadores subsequentes. Após a Figura 1, ao virar a página, o corpo do 

pai, que falecera de cólera, aparece em primeiro plano e, em segundo plano, está sua mãe 

com o médico conversando sobre negócios, enquanto Gull brinca com as pálpebras do 

pai, abrindo e fechando seus olhos. Cada vez mais, Gull mostra seu gosto por dissecações 

de mortos; seu rosto quase não aparece, são suas mãos que protagonizam as páginas 

seguintes (cf. Figura 3), abrindo ratos, costurando cadáveres, cumprimentando colegas e 

fazendo juramentos na maçonaria, intercalando serenidade nas situações de honrarias e 

frieza diante dos sofrimentos e das pessoas alarmadas com seu modo objetivo de 

proceder. As mãos servem então de rima, de costura mnemônica e seguem a tendência de 

indexar o movimento ao mesmo tempo que encaminha a diferenciação. Elas também 

ajudam a ressaltar que o leitor vê pelos seus olhos, ou, em outros termos, indicam que 

houve uma focalização no personagem. No decorrer, há concentração e transformação, a 

história de Gull assume uma centralidade e seu caráter de criador, aquele que faz, vai se 

concretizando. Ele será autor das mortes, de uma obra e, como afirmará depois do último 

assassinato, do século XX.  

É evidente que não se trata de concordar com o personagem, mas de entender o 

desenvolvimento das ações narrativas que serão direcionadas por esse desejo de criar 

algo, formando um verdadeiro fio condutor. As coincidências nesse sentido não cessam 

de se multiplicar, a exemplo da visita que fazem Gull e James Hinton, médico que se 

tornará seu amigo, às mulheres com distúrbios mentais no Guy’s Hospital. Lá, ele 

examina uma delas tocando sua genitália em uma disposição de parto, ao que ela 

questiona se ele é o marido dela, e insiste em perguntar se ele é o “Jack dela”. As 

anunciações de um futuro que o leitor já espera se sobrepõem e o protagonista assume 

sucessivamente a posição de quem dá luz a seu próprio tempo. 

Já em idade mais avançada, ainda no mesmo capítulo, quase aos setenta anos, 

ele tem uma visão (ou um delírio) de estar em presença de Jahbulon, deus para a 

maçonaria – “Jah” de Javé, deus dos hebreus, “Bul” de Baal, deus dos Cananeus, e “On” 

de Osíris, deus dos egípcios. Essa epifania é configurada em uma interessante imagem, 

que mais tarde será um ponto de referência para outra revelação divina, após os 

assassinatos. 
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Figura 2 – Jahbulon 

 

Fonte: MOORE, 2005, p. 54. 

 

Na Figura 2, há o momento da aparição, ocupando uma página inteira. Se antes 

os quadros e outras disposições davam foco à atenção, produzindo “caminhos de formiga” 
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pela página, a coincidência do quadro com a página produz uma ampliação do foco e uma 

retenção no fluxo da leitura. A modulação de tensões reformula a tática do mise en cadre4, 

pois excede ao jogo de colocar em cena, pressupor um dehors, um fora para produzir uma 

distensão da consciência. A delicada perspectiva dos morros e da casa, situados à frente 

do protagonista, aumenta o deus, sobretudo àqueles se prestam a imaginar as proporções 

dadas nessa página.  

Além do tamanho, o deus forma um losango, cujo centro tende a se precipitar e 

subir para o olhar impassível de Baal (figura central), elevado por seus cornos. A altura e 

os olhares que ampliam o alcance de Jahbulon e seu horizonte, somados à distância que 

mantém de Gull, dispõem uma estupefação. A ausência de quadro mistura o vazio que 

resguardava os quadros com a imensidão do deus. O limite entre fora e dentro (do quadro) 

foi abolido.  

A distensão do quadro freia as ações, já que a disposição do deus cria um foco 

em uma grande área, sobretudo se comparado às regiões de foco da Figura 1. Essa 

disposição envolve a sequência das páginas, pois a distensão impacta na diferença. Caso 

todos os quadros coincidissem com a página, a sensação de lentidão permaneceria, mas 

não serviria como uma ferramenta de ênfase. A ausência da moldura tende a misturar 

aquilo que não é mostrado na página, ou seja, o seu dehors com o nosso fora do campo 

de visão, forçando uma imersão.  

Depois desse evento, a Rainha Vitória chama Dr. Gull, conta sobre o casamento 

entre o príncipe Albert Sikert e Annie Crook e pede a ele que lobotomize a esposa do 

príncipe, que se encontra no Guy’s Hospital. Ao ser levada à sala onde será realizada a 

operação, Annie se contorce, reivindica que chamem seu marido, “sua alteza”, o que é 

entendido pela equipe médica como um surto. Gull tenta acalmá-la, reforçando sua 

suposta insanidade. Ela se apavora com o rosto do médico e pergunta quem ele é. Nesse 

momento há um interessante jogo na página, onde a pergunta é feita no canto inferior da 

página direita e a resposta vem ao virá-la, criando um suspense, o que não aconteceria 

com tanta ênfase se a passagem fosse apenas da página esquerda para a direita. Então, ao 

virar a folha, o rosto de Gull aparece pela primeira vez em From Hell (2010). O médico 

diz seu nome inteiro (Figura 3), pede para anestesiá-la e continua uma conversa com seu 

colega, indiferente à situação de Annie Crook.  

 

                                                 
4 Termo usado por Groensteen (2011) para se referir ao que está posto no quadro, assim como o mise en 

scène, no cinema. 
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Figura 3 – Lobotomia 

 

Fonte: MOORE, 2005, p. 59. 
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Essa é a página que fecha o capítulo, dividida em sete quadros. No primeiro, 

Annie está deitada em primeiro plano, mais ao fundo está Gull em pé, e seu colega já se 

prepara para administrar a anestesia. A partir do segundo, há uma focalização: o ponto de 

vista passa a ser o de Annie que escurece quadro após quadro até chegar ao breu total, 

encerrando o capítulo como ele se iniciou. O regime de luz pode ser visto como algo 

externo, mas a experiência não pode ser considerada sem as condições em que ela 

acontece. As ações se configuram e as expectativas mudam com o grau e a qualidade de 

claridade; a própria cor é dada pela luz que incide. Elencar um matiz padrão como se faz 

com a luz branca não elimina a condição. É interessante observar ainda que se a escuridão 

reduz as possibilidades de ação, a claridade também – um ambiente muito iluminado 

dificulta a visualização ou torna o ambiente estatelado, sem brecha para criatividade. 

Voltando à sequência da narrativa gráfica, após ter recebido a incumbência de 

assassinar as amigas de Annie, Gull sai por Londres com o cocheiro John Netley, o 

mesmo que acompanhava o príncipe, para mostrar igrejas, monumentos ou lugares que 

foram palcos de uma progressiva dominação masculina sobre a mulher, do apolínio sobre 

o dionisíaco, do sol sobre a lua, a fim de explicar suas intenções com a tarefa ordenada 

pela rainha. A obra que o médico pretende fazer se inscreve nessa seara, com o objetivo 

de reforçar os domínios masculinos em um tempo em que sufragistas se manifestam pelos 

direitos das mulheres e ideais socialistas movimentavam manifestações trabalhis tas. 

Dentre as várias histórias, rituais e concepções contadas pelo médico5, a lógica dos 

arquitetos dionisíacos ganha destaque por sua relação com a maçonaria e por sua relação 

com a organização do mapa de Londres. Segundo esses arquitetos, a potência da mulher 

é uma fonte de loucura criativa, um Dionísio que alimentaria Apolo se fosse aprisionado. 

Depois do longo passeio, eles estendem um mapa da cidade e marcam os lugares 

visitados; todos acabam por formar uma estrela de cinco pontas, um padrão que teria um 

efeito sobre aqueles vivem em Londres, reverberando como uma literatura de pedra.  

Essas teorias que o personagem nos apresenta continuam uma concepção de 

Alan Moore sobre magia, uma série de disposições que afetaria a mente, erigindo 

realidades e, por mais fantasiosa que seja, encaminha as ações como se ela fosse verdade. 

Em sua biografia sobre sua carreira de escritor, roteirista, músico e desenhista, ele 

comenta um trecho desse capítulo quando Gull explica a Netley o que são deuses:  

 

                                                 
5 Cf. From Hell (2010),cap. 4. 
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There was a scene where the charater Dr. Gull remarks to this coachman 
that Earls Court was formerly the site of a well, sacred to the Sun God 
Belinos. I made Dr. Gull say, ‘The one place which gods and demons 
inarguably exist is in the human mind where they are real in all their 
grandeur and monstrosity.’ Having written that, I realized it was true, 
and I was going to have to reorganize my entire life around that 
statement.6 (Moore, In: MILLIDGE, 2011, p. 248). 

 

A estranha compreensão da realidade de deuses e demônios dada na fala de um 

personagem, criada por ele mesmo, levou Alan Moore não apenas a repensar toda sua 

vida, mas também a rever sua ideia de magia, levando-o a estudar ocultistas como Austin 

Osman Spare, Aleister Crowley e John Dee, além de experimentar diversos rituais. 

Depois de uma intensa pesquisa, Moore amadureceu seu ponto de vista equiparando 

magia à possibilidade de fazer ou compor arte e ao poder que essa arte tem de criar. Por 

fim, ele conclui que “magic is art, whether that’d be writing, music, sculpture, or any 

other form, is literally magic.” (2011, p. 250)7.  

Assim, para o autor, magia é um conjunto de artifícios, essencialmente artísticos 

que, no encontro criativo entre obra e leitor, extrapola aquilo que já estava dado e cria um 

novo sistema de ações e crenças. Nesse sentido, a magia não passa de uma tecnologia. É 

uma ideia simples e potente. Seria mesmo que dizer: as ficções criam realidades. Umberto 

Eco (1994) levanta uma teoria em Seis passeios pelos bosques da ficção que o anti-

semitismo surgiu de uma sequência de boatos sobre Irmandade Rosa-Cruz, desdobrados 

em folhetins, manifestos especulativos e intrigas políticas, que, por mais fictícias e 

injuriosas que fossem, alimentaram uma esfera especulativa e endossaram uma crença 

nazista. Vemos aqui a potência de demônios e deuses, ficções, como falara Moore.  

Todo o embate entre razão e loucura, Apolo e Dionísio apresentado e exaltado 

pelo personagem não passa de uma parte de uma mitologia do sistema heterossexua l, 

símbolos que levam à violência, à interdição do corpo e de um horizonte social, não só 

das mulheres, como de todos. Desse modo, Beatriz Preciado (2014) explica que esse 

sistema é uma produção: “[o] processo de criação da diferença sexual é uma operação 

tecnológica de redução que consiste em extrair determinadas partes do corpo e isolá- las 

                                                 
6 “Havia uma cena em que o personagem Dr. Gull comenta a seu cocheiro que Earls Court fora outrora o 

lugar de um poço, santificado para o Deus Sol Belinos. Eu fiz Gull dizer, ‘O único lu gar que deuses e 

demônios sem dúvida existem é na mente humana, onde eles são reais em toda sua grandeza e 

monstruosidade’. Tendo escrito isso, compreendi que era verdade, e eu teria que reorganizar toda minha 

vida entorno dessa sentença.” (Tradução nossa). 
7 “Magia em sua primeira forma é referida como ‘a arte’. Acredito que  isso é completamente literal, acredito 

que magia é arte e que arte, seja escrita, música, escultura ou qualquer outra forma, é literalmente magia.” 

(Tradução nossa). 



27 

 

para fazer delas significantes sexuais” (2014, p. 26). Nesse sistema, mulheres e homens 

seriam então metonímias constantemente reafirmadas, produzidas e reproduzidas desde a 

determinação pré-natal do sexo. É uma inscrição nas superfícies anatômicas, ao mesmo 

tempo performativa e corporal. Aqui, o termo inscrição nos serve perfeitamente: esculpe, 

inclui, escreve, contorna a própria matéria. Um mapeamento que urbaniza a geografia. 

Encontramos a linha em comum, a linha em si, tanto no sistema sexo/gênero, quanto na 

arquitetura, que ordenam e qualificam as práticas: “arquitetura é política. É ela que 

organiza as práticas e as qualifica: públicas ou privadas, institucionais ou domésticas, 

sociais ou íntimas” (PRECIADO, 2014, p. 31). 

Para ratificar os argumentos acima, basta pensar na força retórica das 

vestimentas que esculpem, informam e implicam determinadas performances (saia ou 

calça, sandália de salto alto ou tênis, por exemplo). O corpo será necessariamente 

modelado, pois ele é uma contínua feitura: desenvolvimento ósseo e muscular; a 

economia de pelos e cabelos; a dinâmica gestual; e o controle hormonal (influenc iado 

pelo humor e pela alimentação) são exemplos das inevitáveis transformações que criam 

e recriam o corpo. A vestimenta continua essa complexa arquitetura que esculpe os 

caracteres.  

Para Henri Bergson (2011), desenvolver esquemas está na constituição da 

inteligência: é por termos um corpo organizado que conseguimos decompor o movimento 

e recompô-lo, conhecendo suas linhas internas. Para andar é necessário articular diversos 

músculos, equilibrar o peso do corpo e controlar a queda, um sair e voltar para o chão que 

permite um deslocamento. Mas, uma vez aprendida a complexidade das tensões 

musculares, a solidariedade do movimento organizado em um esquema motor passa a ser 

simples, tanto que, em certo ponto, dispensa a consciência. Tal é essa solidariedade que 

a parte passa a conter o todo, basta iniciar para desencadear toda a sequência, como uma 

nota de uma música conhecida que já anuncia a seguinte.  Sentimos e tão logo começamos 

a desempenhar ou a desenhar uma complexidade de movimentos. A sensação que começa 

a esboçar a continuidade dos movimentos, esquematizados no corpo, servem de quadro 

comum para lembranças se atualizarem. Ou seja, o organismo, com as tensões musculares 

e articulações, dá o meio de analisar, o próprio corpo oferece o esquema, base para a 

inteligência. Por aí entrevemos qual peso pode ter o portar-se como homem ou como 

mulher. 

Portanto, é natural que se crie sistematizações, mas a sistematização não é a 

natureza. É nesse sentido que teorias da diferença, voltadas para as minorias, discriminam 
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as operações sistematizadoras e questionam a ideia de natureza, sobretudo de uma certa 

natureza. Enquanto se diz que a mulher é submissa, essas teorias comentam: é natural que 

a mulher seja submissa se isto está na própria constituição do ser-mulher. Ser mulher é se 

submeter a operação homem menos falo, como defendeu Sigmund Freud (1997)8, ser o 

segundo sexo (lembremos de Simone de Beauvoir), ser, enfim, a costela de Adão. A 

mulher que não é submissa passa a ser machona, vulgarmente qualificada como “do 

caralho”. Ainda que o adjetivo “machona” venha como um elogio, ele inscreve a 

transgressão no mesmo plano do sistema, que reabsorve, retroalimenta a figura masculina, 

a desenha e circunscreve. Se o sexo é uma dosagem hormonal e uma proporção 

anatômica, ele não passa de uma tendência, de variações de um mesmo sistema, a espécie. 

Toda uma pluralidade é achatada em dois polos, duas misturas que são tomadas como 

unidades puras. Nessa sistemática, o “erro” ou o “desvio” a constitui, são fricções que 

ajudam a polir a norma ou a remanejá-la. 

A sistematização incorpora as transformações, torna a percepção mais rápida e 

prática – alguns signos do presente bastam para convidar lembranças análogas a se 

atualizarem; contudo, elas deverão perder muito de seus detalhes para se encaixar na 

situação atual, se remodelando nas organizações já estruturadas. Enfim, Bergson 

resumira: “perceber acaba não sendo mais do que uma ocasião de lembrar” (2011, p. 69). 

A praticidade da percepção tem esse ônus, de se afastar do presente, do que é atualmente 

dado. Por um momento, essa praticidade da percepção parece ter um parentesco com a 

ideia de Martin Heidegger de que o homem é um formador de mundo por ter uma 

abertura, mas que sempre o vê de fora9. Porém, mesmo que as experiências passadas 

sejam mais úteis que os dados imediatos da percepção, o ser humano não está trancafiado 

em suas memórias ou em seu modo de perceber o mundo. Aquilo que o liga ao atual serve 

de meio para vivenciar outras percepções e a continuidade do tempo – é a intuição.  

A percepção segundo Bergson também se difere do elogio de Giorgio Agamben 

(2012) à linguagem, a qual estaria em um despertar racional e mediaria, a partir de então, 

todo contato com o mundo: “[no] nome, o homem liga-se à infância, para sempre 

                                                 
8 Trata-se do Complexo de castração e Inveja do pênis: “[estamos] autorizados a falar num complexo de 

castração também nas mulheres. As crianças de ambos os sexos formam a teoria de que, originalmente, a 

mulher também tinha um pênis, que foi perdido pela castração. Muitas vezes, a convicção finalmente 

adquirida de que as mulheres não têm pênis algum deixa no indivíduo do sexo masculino um desprezo 

duradouro pelo sexo oposto” (1997, p. 73, em nota acrescentada em 1920). 
9 Assim enuncia Giorgio Agamben (2013): “A Litchtung é verdadeiramente, neste sentido, um locus a non 

lucendo: a abertura que está em jogo nela é essencialmente a abertura a um fechamento e aquele que observa 

no aberto vê apenas um fechamento, apenas um não ver” (2013, p. 113). 
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amarrado a uma abertura que transcende todo destino específico e toda vocação genética” 

(2012, p. 91). É possível investir um esforço contra essa tendência e nisso consiste o 

método intuitivo. Mais adiante retornaremos a essa questão com mais profundidade; por 

ora convém apenas assinalar que as sistematizações, próprias da inteligência, são ações 

para dominar a matéria (BERGSON, 2005), um ato que faz da matéria em um conjunto 

de faces, em uma crosta exterior, um desenho que permite utilizá-la. Se uma pessoa 

movimenta sua mão, é possível traçar uma linha para descrever o movimento e apontar 

um lugar por onde a mão passou; contudo, nem a linha nem a posição substituem o 

movimento, um ponto de parada é uma operação da inteligência para reduzir e retirar algo 

de útil, como elaborar um simples esquema para fazer um movimento semelhante. Um 

ponto de parada é uma parada e o movimento não se deteve ali. Portanto, o movimento é 

indivisível; divisível é o esquema que se atribui, que se estende abaixo da matéria. Assim, 

não é a matéria que está nos contornos, é o esquema que está na matéria. 

Esse procedimento não só está na base da inteligência como está no cerne dos 

planos do Dr. Gull. Logo no início do passeio, Gull pergunta a Netley se ele conhece bem 

Londres e ele responde que conhece como a palma de sua mão, ao que ele replica: “Ah, 

ah! Tão suja quanto, mas Londres tem mais facetas. É também símbolo, história e mito” 

(2005, p. 88). Por mais que o médico conte inúmeras histórias e curiosidades sobre a 

cidade, ele não pensa em profundidades, mas em facetas, em sua exteriorização. A 

arquitetura, como assinalamos acima, organiza os fluxos em diversos âmbitos, tal qual 

faz linha com o olhar, com o movimento do corpo, afinal, toda sensação é acompanhada 

de movimento, mesmo que apenas nascente. Assim, a pretensão do médico é realizar uma 

“magia social” (2005, p. 112), uma obra que possa ser contemplada sob diversas 

perspectivas e que modifique as práticas de um modo sutil e incisivo. Na Figura 4, Gull 

explica como ele entende essa dinâmica. 

Ao passarem por Herne Hill, Gull conta a história de Herne, um homem de 

chifres que tomou o lugar da deusa Diana. No primeiro quadro, ele argumenta que os 

símbolos comandam ações e pensamentos, fazem emergir imagens na mente desperta. De 

fato, a sugestão de desenhos faz com que lembranças emerjam no presente. As 

esquematizações podem se enrijecer em símbolos e figuras, como ideias gerais. Essa é a 

tendência da inteligência, que vai formando ideias gerais para facilitar e agilizar as ações 

e as relações cotidianas. Nesse sentido, podemos concordar com o personagem se 

supormos uma maturidade, muito embora essas ideias gerais jamais alcancem uma 

perfeição que permitiria ligar a experiência à generalidade.  



30 

 

Figura 4 – Herne Hill 

 

Fonte: MOORE, 2007, p. 106. 
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Daí que não se passa de um a outro sem que ocorra perdas ou transformações – 

ou a experiência é reduzida e polida pelo conceito, ou o conceito deve se transformar 

quando não se destruir para se entender a experiência. Por isso, ver a mente como uma 

coleção de figuras é reduzir a inteligência a um esquema estático que, por isso, não 

poderia agir. A necessidade e o uso de figuração simbólica se insiram nos esforços para 

estabilizar e apreender, ou seja, há uma forte tendência em generalizar a experiênc ia. 

Contudo, vale reforçar que, apesar de pensarmos em cores padronizadas, em formas 

estáticas e na divisão matemática do tempo e do espaço, essas operações acontecem no 

tempo, da divergência entre durações. Aqui se mostra o momento crucial: é justamente 

na relação da experiência com a figura que acontece a transformação (ou a magia, nos 

termos do personagem), quando se reduz a lembrança para encaixá-la na figura. 

Passando por diferentes escalas, essa operação produz tanto os contornos dos 

objetos, quanto os contornos de um conhecimento ou de um conceito. Não negamos que 

um ser se diferencia de outro, que existem múltiplos objetos, mas “a separação entre a 

coisa e seu ambiente não pode ser absolutamente definida; passa-se por gradações 

insensíveis, de um a outro” (BERGSON, 2011, p. 246). Os diferentes estilos de desenho 

provam que não há um limite preciso, tal como se pensa usualmente. E assim não se 

passaria com as ciências e filosofias? A delimitação é uma utilidade, uma utilização para 

coordenar nossos movimentos com os objetos que nos cercam, para organizar o trânsito 

em uma cidade, para legislar, estabelecer instituições, propriedades e valores. Nesse 

sentido, o estilo é político. 

Estilo é a ferramenta, o modo, a característica, a distinção e os gêneros que se 

constituem no trânsito entre aparecer e parecer, na relação de superfícies, de facetas. Na 

Figura 4, há diferentes técnicas de desenho e o uso de dois instrumentos pelo menos, 

caneta e pincel. A ponta e a rigidez da caneta tende a conferir precisão, como acontece na 

casa, presente no segundo quadro. Na hachura feita no casaco de Netley, ao contrário, há 

uma textura constituída por riscos mais retos e outros trêmulos, provocando a 

característica frisada do tecido, em oposição ao preenchimento uniforme e liso das vestes 

de Gull. O desenho feito à caneta tende a ser mais estático; a poça d’água, feita com 

pincel, ganha mais movimento, não apenas por supormos que a roda da carruagem a 

espalha, mas também pela qualidade da tinta e pela grossura do pincel. No segundo 

quadro, o reflexo da carruagem na água e a hachura perto da ponte também usam a 

imprecisão para dar mais movimento. Há, como na Figura 1, um jogo de foco que imita 

a visão central e visão periférica, criando um centro definido rodeado por impressões de 
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movimento. Essa estratégia cria uma vala, forçando um caminho para a leitura, conforme 

explicado anteriormente.  

Nos três quadros, aparece a carruagem sob diferentes ângulos e distâncias, 

criando a posição do leitor, uma projeção comum a todo quadro, ao modo de um narrador. 

Em A narrativa cinematográfica (2009), François Jost e André Gaudreault distinguem 

narração de mostração; a primeira teria uma instância enunciadora, linear, como há na 

narrativa verbal, e a outra não, como acontece no teatro, onde os atores falam por si 

mesmos e podem atuar simultaneamente. Já no cinema, os diversos elementos que o 

integram são veiculados pelo filme, o que diferencia essencialmente a mostração fílmica 

da cênica, além do movimento da câmera a dirigir o olhar. Nota-se que cada mídia é um 

meio distinto e cada uma reclama um nome para ressaltar suas peculiaridades. Desse 

debate, é interessante observar a imprescindível criação de um foco, que não se resolve 

em termos de simultaneidade e linearidade. O cinema e o teatro não dependem de uma 

consecução linear? Na leitura de um diálogo, por exemplo, quando um fala, o resto é 

apagado subitamente? Enfim, toda mídia, toda obra depende da percepção; ela deve, 

portanto, pressupor e criar uma centralização, organizar eixos perceptivos, mesmo que a 

intenção seja violentar a percepção cotidiana.  

Nesse sentido, o levantamento histórico feito por Jonathan Crary (2012), em 

Técnicas do observador: visão e modernidade no século XIX, é valioso. A história 

hegemônica da representação visual aponta a ruptura moderna no século XIX, 

impulsionada por impressionistas ou pós-impressionistas, como causa criadora de um 

novo modelo de representação, a experimentação modernista, que se destacaria de uma 

corrente realista, comum nas representações populares. Crary observa que a ruptura 

moderna não explica um processo maior que “subsistiu” a essas transformações e 

continua a impulsionar os desenvolvimentos tecnológicos da última década. A 

modernização da visão teria início então por volta de 1820, já motivada pela câmara 

escura nos séculos XVII e XVIII, com a invenção de aparatos ópticos, como o 

estereoscópio, que intervém nas relações paradigmáticas de saber e poder, e passa a 

modificar complexos atravessamentos políticos, filosóficos, científicos e estéticos que 

constituem o próprio observador, ao mesmo tempo que ele os modifica.  

 

Tais dispositivos ópticos, de maneira significativa, são pontos de 
interseção nos quais os discursos filosóficos, científicos e estéticos 
imbricam-se a técnicas mecânicas, exigências institucionais e forças 
socioeconômicas. Mais do que objeto material ou parte integrante de 
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uma história da tecnologia, cada um deles pode ser entendido pela 
maneira como está inserido em uma montagem muito maior de 
acontecimentos e poderes. (CRARY, 2012, p. 17). 

 

A escolha pelo termo observador é justificada pela atividade que envolve essa 

ação, ao contrário da passividade que “espectador” traz consigo. Há um acompanhamento 

motor, um “conformar-se a” implicado na observação que frisa a constituição histórica 

da visão, uma transformação em conjunto, heterogênea e prática defendida por Crary, 

útil às considerações desenvolvidas neste trabalho. Elas ajudam a entender diferentes 

relações que as técnicas assumem, como elas estabelecem jogos com o observador. A 

criação de um foco realista, ou da ideia do que seja realista se modifica junto a esses 

arranjos de forças apontados por Crary. Até as sugestões do que seja irreal são moduladas 

nesses cruzamentos. A constituição de um foco objetivo, na tentativa de apagar o que 

seria o narrador, se inscreve nesse movimento em que os aparelhos ópticos tirariam a 

subjetividade.  

Nos quadrinhos, a observação é modulada pela projeção que o desenho cria, 

colocando o leitor “próximo” ou “longe” da cena. Portanto, o que é mostrado estabelece 

o lugar virtual do observador. Às sensações luminosas da visão, outras são associadas, 

compondo noções de distância com o movimento corporal e identificando texturas com 

impressões táteis, por exemplo. A sensação pode ser intensificada ou abstraída em ideias 

gerais; a tendência para uma ou para tem inúmeras causas, como a objetividade do 

desenho ou a disposição emocional do leitor. É interessante observar quais recursos foram 

empregados para provocar determinadas sensações: a composição minimalista da Figura 

1, que se opõe aos detalhes da Figura 3, pode intensificar a sensação de simplicidade que 

se associa à infância. Seria conveniente distinguir duas camadas, uma sensorial e outra 

objetivada, se fosse possível determinar quando uma termina e a outra começa; é mais 

útil pensar em termos de tendências: certos elementos tendem a intensificar as sensações 

e outros a generalização. 

Os traços em From Hell mostram, mas com certa hesitação, uma falta de ânimo 

que se esvai progressivamente, a única agitação é o terror causado pelos assassinatos, pelo 

oportunismo da imprensa e pela curiosidade voyeur da população. A falta de vivacidade 

carrega uma melancolia que fica entre um saber que se concretiza e uma recusa do devir. 

Por vezes, os rostos quase desaparecem, dão poucos indicativos de uma feição ou de um 

humor. As individualidades inertes e irrelevantes parecem ser engolidas pela marcha 

implacável dos acontecimentos.  
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Figura 5 – Camadas 

 

Fonte: MOORE, 2007, p. 130. 
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Além dos eventos da narrativa, a distribuição dos quadros corrobora 

enfaticamente para causar essa qualidade do ritmo. As variações respeitam a grade de 

nove quadros presente na Figura 6, seguindo uma tediosa e intransigente regra. O segundo 

quadro da Figura 5 exemplifica o envolvimento atroz do meio. Essa página participa de 

uma sequência que faz um paralelo entre a rotina de Polly Nicholls e William Gull, no 

último dia de vida dela. 

Esse paralelo começa pelo sono: enquanto ela dorme sentada em um banco com 

outras pessoas por alguns centavos, o médico passa a noite em sua confortável cama. Sem 

ter onde se arrumar, ela se penteia na rua e espera um certo horário para encontrar algum 

cliente nos arredores. As condições em que ela se prostitui são igualmente precárias. Em 

contrapartida, Gull mora em uma casa grande, com criadas que lhe servem o café da 

manhã (primeiro quadro da Figura 5) e a felicidade que estampa em seu rosto ao sair de 

casa é quase juvenil. Pelo modo agradável e bem-humorado que começa o seu dia, só é 

possível concluir que algo muito bom o empolga – esse é o dia em que sua jornada 

começará.  

Embora as duas técnicas, uma com aquarela e outra com nanquim, mantenham 

o estilo de Eddie Campbell, elas provocam diferentes atmosferas, uma espécie de tom da 

tendência sensorial. A claridade marcante contribui com a leveza das cenas feitas em 

aquarela, junto ao conforto e às expressões faciais do personagem. Ainda, a diluição das 

margens e dos traços insinua um ambiente menos sólido, a ponto de se confundir com 

uma esfera onírica, reforçada pela característica aquosa da aquarela, de certa 

transparência. Já no quadro do meio, a tinta densa que desenha os tijolos e o tracejado 

estéril da porta escondem Polly que quase se perde no cenário. O tom escuro e a proporção 

da personagem em relação ao tamanho da porta e do muro, que continua indefinidamente, 

convergem para uma aridez que a repele: a mistura que se dá de início, como um 

amontoado de sujeira, se decompõe solidões. As janelas fechadas, a postura de Polly, o 

movimento quase nulo, salvo por um gato que não se inclina a interagir, ratificam a dura 

disposição do abandono. 

Mesmo que esses quadros não fossem analisados, é possível (e provável) que o 

observador sentisse essa ambiência. Bergson afirma que o nosso presente é sensório -

motor, ou seja, que o passado se contrai em sensação (sensório) e se inclina para o futuro 

na ação (motor), que, na indeterminação, se reparte em diversas possibilidades; ela pode 

esperar, se abrindo à escolha. Lembranças análogas se aproximam da ação que o corpo 
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oferece, como duas linhas férreas que se aproximam para se coincidir10, para serem 

condensadas junto com uma diversidade de estímulos em sensação. A memória, assim 

como a matéria, é indivisa; então como explicar que uma imagem destacada nos apareça 

à consciência? No movimento da atualização, a memória inteira se aproxima para se fazer 

presente, mas apenas uma parcela se encaixa, o que a obriga a se dividir. A associação 

começa, portanto, em um movimento de decomposição da memória, que é convidada pela 

própria dissociação da ação na ramificação nervosa. Isto é, o próprio corpo serve de 

modelo de análise.  

Se por um lado o mecanismo motor tem uma ordem rigorosa e funciona 

invariavelmente, o mesmo não se passa com a sensação. Bergson já assinalara que a 

“sensação é instável, ela pode adquirir as nuances mais variadas” (2010, p. 187). Em 

certas situações, acontece de um leve incômodo a requisitar progressivamente a atenção  

e muitas vezes passam marginais, imprimindo apenas uma tonalidade ao foco da 

consciência. Em A evolução criadora (2005), Bergson explica que há vários estados se 

desenvolvendo, alguns ficam de fundo, embora a nossa atenção tende a destacar apenas 

um primeiro plano: 

 

A aparente descontinuidade da vida psicológica prende-se, portanto, ao 
fato de que nossa atenção se fixa nela por uma série de atos 
descontínuos: ali, onde há apenas um suave declive, cremos perceber, 
ao seguirmos a linha quebrada de nossos atos de atenção, os degraus de 
uma escada. É verdade que nossa vida psicológica é cheia de 
imprevistos. Mil incidentes surgem, que parecem destoar daquilo que 
os precede e não se vincular àquilo que os segue. Mas a descontinuidade 
com que aparecem destaca-se sobre a continuidade de um fundo no qual 
se desenham e ao qual devem os próprios intervalos que os separam: 
são os címbalos retumbando de longe em longe na sinfonia. 
(BERGSON, 2005, p. 3). 

 

Seja a sensação estranha de um lugar, seja a memória confusa que começa a se 

atualizar, o caráter da atmosfera está na condensação de algo que está por ser dividido, 

discernido. Tal observação se torna interessante sob a diferença entre narrar e mostrar 

para Jost e Gaudreault: a multiplicidade da imagem visual se aproxima da imagem verbal 

na medida em que essa se acumula e mais tarde virá a se dividir também. Não são as 

palavras que são lidas, mas frases. Talvez aqui de fato haja um meio de dissolver a 

                                                 
10 Essa metáfora é de Henri Bergson (2010): “os trilhos se ligam por uma curva, de modo que se passa 

insensivelmente de uma via a outra” (2010, p. 261). 
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hermenêutica, como intentou Hans Ulrich Gumbrecht11, sem cair na armadilha de buscar 

um meio de analisar que saia da análise: a afinação, a stimmung acusa a continuidade das 

sensações. Como bem resumiu Deleuze, o “Ser, ou o Tempo, é uma multiplicidade; mas, 

precisamente, ele não é ‘múltiplo’, ele é Uno, conforme seu tipo de multiplicidade” (2012, 

p. 75).  

Podemos lançar a seguinte questão às cenas da Figura 5: qual é a afinação ou 

qual é a atmosfera de cada quadro? Ou, ainda, qual seria a afinação da página inteira. Nos 

momentos aquarelados, as margens que se dissolvem sem serem cortadas pelo quadro 

oferecendo uma abertura para criar, uma folga de um devir oportuno. No terceiro 

momento, quando Gull veste sua cartola diante da porta aberta, seu olhar mira algo 

distante e a cena se desmancha mais ou menos nessa direção; dá para sentir uma 

disposição arejada, o que o cerca é suave e sua ação se estende sobre uma abertura. Não 

é apenas uma possibilidade, é uma virtualidade ampla que se desvela para cima (primeiro 

quadro) e para baixo (terceiro quadro) ao mesmo tempo que espreme o momento do meio, 

um bloco sólido, que comprime o devir – fadado a se repetir, sem abertura, reduzido a um 

fluxo linear, a uma via única. Seu olhar fecha seu horizonte, a virtualidade parece estar 

demasiadamente comprimida, achatada, uma situação na qual se diria: não há muito a se 

fazer. É realmente uma miséria.  

Ao coincidir com os dois personagens naquelas situações, por um instante que 

seja, o leitor os conheceria de dentro e não mais de fora, como propôs Bergson (2006) 

com o método intuitivo. Conhecer de dentro é possuir o absoluto, aquilo que “é 

incomensurável com qualquer outra coisa” (2006, p. 184). O absoluto, diferente do que 

se possa parecer, é algo simples, íntegro e singular. A afinação seria, nesse sentido, a 

tentativa de coincidir com o personagem que daria o sentimento indivisível de sê-lo. Daí 

surgiria a integridade ao invés de se conhecer por comparações e aspectos que substituem 

a singularidade por generalidades e empobrecem o Ser ou o Tempo. Dizer que Polly é 

uma prostituta, pobre, alcóolatra, de 30 a 40 anos, não dá a conhecê-la, apenas a cobre 

com estereótipos. Contudo, é possível ir além dos aspectos e se aproximar da sua 

descrença diante da miséria e da ameaça de morte feita pela gangue Old Nichol. Essa 

                                                 
11 Enquanto explicava a stimmung, Gumbrecht se aproxima muito do método intuitivo ao citar Toni 

Morrison: “ganhadora do Nobel de Literatura, [ela] descreveu uma vez esse fenômeno através do paradoxo 

exato de ‘ser tocado, como que de dentro’” (2014, p. 13). Seria algo como sentir o outro? Nessa hipótese, 

se a sensação é um misto de reação corporal e memória, isto é, o passado  recente (e, logo, de dentro), essa 

afirmação é perfeita e nada paradoxal para a filosofia bergsoniana. A sentença parece um paradoxo por uma 

confusão entre extenso e inextenso: um não vem depois do outro, separados, mas juntos.  
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ameaça levou ela e suas amigas a chantagearem o tutor do príncipe Albert, o que acabou 

por desencadear a ordem dada a Gull. Sem saber, uma ameaça de morte desencadeou a 

outra.  

Esse exercício, sobretudo quando se trata de um problema científico, requer um 

grande esforço contra os hábitos da percepção e contra algumas tendências da 

inteligência, como a de generalizar a experiência, ao mesmo tempo que requer também 

uma vasta pesquisa sobre os diversos conhecimentos a respeito. Em outros termos, é 

necessário envolver-se em uma longa e profunda “camaradagem”:  

 

Não se trata simplesmente de assimilar os fatos marcantes; é preciso 
acumular e fundir uma massa tão grande de fatos quanto for suficiente 
para que nos asseguremos, nesta fusão, de neutralizar umas pelas outras 
todas as ideias preconcebidas ou prematuras que os observadores 
poderiam ter colocado, malgrado seu, no fundo de suas observações. 
Somente assim se destaca a materialidade bruta dos fatos conhecidos. 
(BERGSON, 2006, p. 234).  

 

Quando o problema é ficcional ou diegético, o exercício é a própria leitura 

atenciosa, que dá importância às nuanças e tenta se colocar nos acontecimentos que se 

sucedem. Assim, acreditamos que a afinação ou a stimmung pode ser um movimento 

intuitivo de continuidade, o movimento envolvido pela atmosfera das condições da 

experiência. Proceder desse modo, contudo, em nada contribuiria para a prática 

hermenêutica dos estudos literários, já que narrar uma experiência íntegra é dar um 

conhecimento de fora, generalizado. Por um lado, as análises literárias oferecem 

traduções da forma, uma sobrevida ao texto, como disse Walter Benjamin (2013) em “A 

tarefa do tradutor”, atividade que poderia ser questionada em dois sentidos: ressaltar 

aspectos não é já empobrecer e, portanto, reduzir, senão aniquilar a vida da composição 

literária? Ou, ao contrário, a pesquisa literária não deveria servir à experiência, seja 

pessoal ou partilhada, como aconteceria em leituras dramatizadas, em saraus ou na 

própria escrita literária? A leitura intuitiva permite pensar com e não sobre algo, tal como 

fizeram Bergson com a biologia, em Evolução criadora (2005), e Deleuze com o cinema, 

em Cinema 1: imagem-movimento (1985) e A imagem-tempo (2005).  

Não pretendemos propor uma virada metodológica, até porque os apontamentos 

e questionamentos acima nada têm de novo – Bergson apresenta o método intuitivo no 

ensaio “Introdução à Metafísica” pela primeira vez em 1903 na Revue de Métaphysique 

et de Morale –, apesar de nos parecer muito útil para recolocar problemas 
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contemporâneos. Empreendemos as breves reflexões acima para situar nosso trabalho na 

área acadêmica na qual se encontra. Trabalhos como Apocalípticos e integrados de 

Umberto Eco, Desvendando os quadrinhos de Scott McCloud (2005), Os quadrinhos, de 

Antonio Cagnin, A explosão criativa dos quadrinhos, de Moacy Cirne, Os quadrinhos e 

a arte sequencial, de Will Eisner (2010), Système de la bande dessinée de Thierry 

Groensteen (2011) passam por uma mesma prática de estabelecer elementos ou unidades 

(página, dupla página, tira, quadro, hiperquadro, multiquadro, vinheta) ou de descrever 

efeitos de tempo e movimento, de linearidade e simultaneidade. As unidades ajudam a 

dividir, nomear e a estabelecer relações, úteis para descrever certas situações, como o 

movimento provocado pelo hiperquadro (o conjunto da página) ou por um multiquadro 

(conjunto de páginas), termos de Benoit Peeters e retomados por Thierry Groensteen 

(2011), e que não seria possível descrevê-lo em um só quadro. Um caso famoso é o 

capítulo V, “Terrível simetria” de Watchmen (2011), de Alan Moore e Dave Gibbons, 

que produz uma simetria entre a primeira e a última página, a segunda e a penúltima, até 

chegar nas páginas centrais, aludindo ao Teste de Rorschach e ao anti-herói Rorschach 

que protagoniza esse capítulo. Descrever os efeitos e estabelecer unidades é um meio de 

explorar as potências dos quadrinhos, capaz de revelar camadas não percebidas ou não 

discernidas. Contudo, há nessas leituras e nesses parâmetros um circuito entre produto e 

produção, por assim dizer, que encobre uma questão, a qual assume o centro desta 

investigação. 

Em resumo, a mídia tem disposições que provocam movimentos; no caso das 

histórias em quadrinhos, esses movimentos correspondem à leitura. Na Figura 1, por 

exemplo, acompanhamos a travessia de Gull e seu pai por um canal enquanto conversam; 

prontamente nos instalamos na leitura. Esse movimento não acontece porque o artista 

desenha como percebe? A resposta só pode ser afirmativa: percebemos o que desenhamos 

porque desenhamos como percebemos. Há certamente transformações nesse “circuito” 

como, por vias diferentes, Gilles Deleuze e Jonathan Crary mostraram no deslocamento 

da percepção provocado por novos dispositivos técnicos. Mesmo assim, algo permanece 

em um ponto cego: das pinturas rupestres aos dias hoje, atravessando as mudanças 

provocadas pelos dispositivos técnicos e pelas mídias, encontramos a tendência a 

solidificar o real, isto é, de substituir o movimento por um esquema, ou por um desenho. 

O excesso de estímulos, o amplo uso do vídeo em eletrônicos e a intensa troca de dados 

pela internet colocam a velocidade e a instantaneidade em evidência ao que, por uma 

simples antipatia, marginaliza uma preocupação com a solidificação. Entretanto, existe 
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uma evolução entre o dispositivo do desenho e as disposições das tecnologias mais 

avançadas que, se for ocultada por uma historiografia ou pela ânsia de criar uma 

novíssima compreensão dos acontecimentos atuais, mais se distanciará dos verdadeiros 

problemas. Não é possível elaborar a evolução dos dispositivos aqui, mas bastam algumas 

observações para mostrar que há uma continuidade das transformações, que há um 

processo em vez de cortes.  

Da ressonância magnética ao holograma, do touch screen ao reconhecimento de 

movimento, a tecnologia está voltada para o visível e para o movimento do corpo, ou 

melhor, para a articulação do visível com o acompanhamento motor. O aprimoramento 

dos efeitos digitais das décadas de 70 e 80 para os atuais displays de smartphone não 

eliminam a técnica, apenas harmonizam e higienizam as disposições da aparência. A 

suavização não apaga as marcas, apenas as escondem, assim como a mudança da tecla 

para o toque em uma tela sensível não elimina o mecanismo. O gráfico deve ser 

ergonômico e os dispositivos devem se inserir em meio às ações. Sejam os dispositivos 

de Michel Foucault ou os de Jonathan Crary, eles apenas têm eficácia na medida em que 

se articulam com o corpo e as práticas humanas. O que há nesses dispositivos e nos 

dispositivos das histórias em quadrinhos é, além da solidificação, a relação criada pela 

descontinuidade que a percepção opera. Há lógica e física nessa operação: não é à toa 

que um desenho se pareça com alguma coisa, que a arquitetura organize as vivências e 

que as tecnologias redimensionem as percepções. Porém, existe uma qualidade de nossa 

duração que parece ser deixada de lado justamente por estar impregnada nas operações. 

Essa qualidade tanto é real que um desenho não é visual ou visível para um animal, por 

exemplo, ele apenas percebe um papel. Por essa razão que nos afastamos das semióticas 

das histórias em quadrinhos, pois as unidades e as classificações continuam essas 

operações, quando necessitamos pensar no sentido contrário desse processo. 

Marie-José Modzain sintetizou o problema da seguinte forma:  

 

As operações imaginantes são inseparáveis dos gestos que produzem os 
signos que, por essa razão, permitem os processos de identificação e a 
separação sem as quais não haveria sujeito. A definição da imagem é, 
portanto, inseparável da definição do sujeito. Então, à questão se há 
uma ciência da imagem, a resposta é a mesma daquela que pergunta se 
há uma ciência do sujeito. Sua fundação recíproca nos convida a 
desconfiar que uma imagem não é um objeto e, portanto, que, se ela 
pode, sob certas referências, ser considerada como um objeto, isso não 
se dá jamais sem consequência para o sujeito. (MONDZAIN, 2013, p. 
39).  
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Assim, cabe ainda perguntar o que da imagem acusa os gestos e as operações 

imaginantes. E a imagem das histórias em quadrinhos é um caso muito favorável a essa 

questão por evidenciar a imobilização do movimento, caracterizada pela justaposição dos 

quadros e pela repetição de alguns elementos. Na Figura 6, ainda que as personagens 

apareçam diversas vezes, o leitor não se confunde com uma multiplicação das 

personagens, as aparições se encadeiam em uma continuidade. Essa disposição também 

é utilizada na fala ou na escrita, quando o sujeito é retomado diversas vezes em uma 

sequência discursiva, ainda que implicitamente. Por exemplo: “Maria foi ao seu escritório 

pela manhã. Ao abrir a porta, ela notou que havia um recado, assinado por Carlos. Ela 

ficou preocupada, pois sabia que...”  Destaca-se, portanto, uma relação entre continuidade 

e descontinuidade. 

Na Figura 6, Polly acabou de ser ameaçada pela gangue Old Nichol e partilha a 

notícia com suas amigas, já que a ameaça se estende a elas também. Para piorar a situação, 

Polly se aterroriza com um pesadelo que lhe parece um mal presságio. Logo, a página 

cria um bloco de tempo, com uma determinada duração, na qual não há oito “Pollys”, 

mas apenas uma que conversa com Mary Kelly, Annie Chapman e Liz Stride. Por 

conseguinte, se há uma Polly, como podem existir diversos momentos? A pergunta 

também se aplica à vida real: como alguém pode saltar de um instante a outro? Bergson 

(2010) insiste nessa questão: o movimento e o tempo são contínuos, ao reduzir o 

movimento, ele é fragmentado e o processo é transformado em estados.  

Essa é a mesma operação que reduz a matéria em objetos destacados e permite 

a formação de palavras, que, assim como os quadros, são separadas por espaços em 

branco, ou seja, descontínuas. Dispositivo é, então, a descontinuidade ao mesmo tempo 

que impele uma outra continuidade, a relação, tal como define Foucault na entrevista “Le 

jeu de Foucault”: “ce que je voudrais repérer dans le dispositif, c'est justement la nature 

du lien qui peut exister entre ces éléments hétérogènes” (1994, p. 299).  

À divisão da duração, é estabelecido outro vínculo, nos termos de Bergson, 

“exterior e sobreposto” (2010, p. 214), uma divisão que deverá ser recomposta, formando 

uma segunda continuidade. É desse processo que surge uma narrativa, uma língua, uma 

cidade, um território ou uma política. Em sentido mais abrangente, a primeira 

continuidade poderia ser entendida por natureza e a segunda por cultura, que imprime um 

certo ritmo, aquele necessário à decomposição.  
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Figura 6 – Ameaças da gangue Old Nichol 

 

Fonte: MOORE, 2007, p. 74. 
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Aqui se revela a vantagem tecnológica em tornar os dispositivos cada vez mais 

insensíveis: confundindo-se com a natureza, a cultura dissolveria suas disposições para 

maximizar seus fluxos. Ou multiplica disposições para gerar novos fluxos. 

A diferença entre natureza e cultura é pensada em paralelo à percepção: a 

percepção em estado “puro” tem uma diferença de grau entre a matéria, pois a percepção  

pura é apenas extensa, como um ponto inserido entre diversos pontos que se movimentam 

reciprocamente; nesse ponto, contudo, há uma indeterminação, na qual o movimento 

devolvido não poderia ser calculado do movimento recebido, momento em que a memória 

intervém inserindo a subjetividade. Assim, a indeterminação cria um certo ritmo. Do 

mesmo modo, a cultura é a natureza em relação a um ser ou a um grupo de seres e dessa 

relação serão desenvolvidos sistemas, diferenciando essa natureza. Nesses termos, há 

uma relação entre a metafísica e a biopolítica, entre a filosofia de Henri Bergson e a de 

Michel Foucault.  

Acreditamos ainda que uma reflexão sobre a cultura que a destaque 

completamente da natureza apenas é capaz de colocar os problemas de modo estático, tal 

como fez Heidegger com a ideia de “mundo” (a pedra seria “sem mundo”, o animal seria 

pobre de mundo e o homem fazedor de mundo). Cultura é uma relação e uma produção 

de natureza. É nesse âmbito que as mídias devem ser pensadas, na diferenciação da 

natureza pela percepção, pelo envolvimento da memória. Por isso, isolar a cultura da 

natureza traz consequências à liberdade e à criação, pois assim ela seria um sistema 

fechado. Seria o mesmo que nos confinar ao falso problema entre Real e Possível 

(BERGSON, 2006). Quando a realidade é pensada em oposição à possibilidade, o real 

torna-se o possível concretizado e futuro seria calculável a partir do atual. Entretanto, a 

colocação desse problema confunde o que é mais e o que é menos: há mais na ideia de 

possível do que na ideia de real, pois o possível é o real mais uma projeção feita assim 

que o real se efetiva – o que faz a possibilidade ser posterior à realidade. Logo, pensar o 

futuro como um possível a ser realizado é eliminar a criação em uma realidade fechada, 

onde tudo está dado.  

É necessário encontrar seus pontos de fuga e tentar olhar de fora, como fez 

Foucault. Buscar a verdade do sexo entre as repressões, desenvolver categorias para 

desfazê-las, não abre o caminho para uma liberdade sexual, mas participa do dispositivo 

da sexualidade em sua produção tagarela, dentro das estratégias de saber e poder:  

 



44 

 

E devemos pensar que um dia, talvez, numa outra economia dos corpos 
e dos prazeres, já não se compreenderá muito bem de que maneira os 
ardis da sexualidade e do poder que sustêm seu dispositivo conseguiram 
submeter-nos a essa austera monarquia do sexo, a ponto de votar-nos à 
tarefa infinita de forçar seu segredo e de extorquir a essa sombra as 
confissões mais verdadeiras.  
Ironia deste dispositivo: é preciso acreditarmos que nisso está nossa 
“liberação”. (FOULCAULT, 1988, p. 149). 

 

Distanciar-se da semiótica das histórias em quadrinhos em um primeiro 

momento é um exercício do mesmo tipo, que se justifica então na tentativa de olhar para 

além e aquém do jogo ficcional do qual ela participa de dentro. Tanto participa de dentro 

que toda história em quadrinhos é vista como um conjunto de imagens. As imagens não 

seriam as figuras, personagens e objetos que não estão ali? Essas figuras são lembranças 

atualizadas e não a imagem. Quando Thierry Groensteen (2011) afirma a existência de 

uma solidariedade icônica nas histórias em quadrinhos, essa solidariedade já é segunda 

aos ícones. Para dar um passo a mais é preciso sair da diegese, do jogo que as linhas nos 

impelem a jogar; é preciso, portanto, olhar atrás do fingimento: a história em quadrinhos 

é uma imagem que finge ser várias. Essa imagem imita a consciência que vai condensando 

um processo em estados ou, para usar a Figura 6, transformar uma conversa de bar em 

momentos.  

Há duas linhas argumentativas para sustentar essa definição. A primeira usa os 

termos de Matéria e memória (2010), onde imagem é sinônimo de matéria. Portanto, é 

uma matéria que finge ser várias, um papel que finge ser lugares, pessoas e assim por 

diante. A segunda se apoia da divisibilidade que a ideia comum de imagem implica. Se 

imagem é aquilo que é visível, tudo no quadrinho é visível, embora sua disposição obrigue 

o leitor a subtrair certas partes para que possa ver outras. Em outros termos, o entorno dos 

quadros e as próprias molduras devem ser omitidos para que as figuram apareçam; se o 

olhar se deter na página como um todo, a leitura não acontecerá. Seria possível ainda 

encarar a imagem como uma aparência, o que se mostra, contudo há que se distinguir os 

aparecimentos reais dos falsos. Assim, uma história em quadrinhos é uma composição de 

imagens falsas, criadas uma a uma. Se em sua confecção as imagens foram 

consecutivamente justapostas, trata-se de um conjunto de peças, e não de algo único que 

será dividido. Mas como explicar que o livro não se faz na leitura, ele vem pronto em 

bloco? Que as figuras mostram algo que não está ali? Não são as linhas que nos impelem 

a pensar naquelas “existências”? Insistimos nesse ponto por acreditarmos que sua 

singularidade está na provocação que a estabilidade e a simultaneidade oferecem ao leitor. 
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Consequentemente, ao nosso ver, uma história em quadrinhos só pode ser uma antes de 

ser várias. 

O estudioso que deixa de lado tais questões só poderá encarar os quadrinhos 

como um amontoado de peças a serem descritas. Efetivamente é assim que ocorre, a 

pesquisa atual dessa mídia se presta a enumerar elementos e a descrever as relações entre 

as partes, de um modo cada vez mais sofisticado. Ainda que a imagem seja pensada como 

aquilo que é visto no momento, perguntaríamos se o quadrinho depende da leitura para 

existir. Essa imagem não seria então a própria leitura? Onde ela começa e onde termina? 

De qualquer forma, a matéria livro, jornal ou até a tela de um computador ou celular seria 

negligenciada. O fato que dividimos antes de pensar na unidade apenas confirma que 

perceber é agir.  

 Eis um argumento fundamental em Matéria e Memória (2010): seguindo aos 

estímulos recolhidos, o acompanhamento motor que começa a se desenhar em nosso 

corpo dá as ações a serem escolhidas, executadas ou podem ainda aguardar o momento 

para serem realizadas. Perceber é saber servir-se da matéria. Definir os contornos é já 

organizar e orientar os movimentos corporais, é já utilizar. Daí concluímos que os 

desenhos são escrituras de esquemas sensório-motores.  

Aqui está um ponto chave, que deve ser revisto para avançarmos um passo a 

mais. Mais uma vez: perceber é utilizar, estabelecer os pontos da ação possível, estender 

sob a matéria uma rede que oferece a medida de promessas e ameaças sobre o corpo e das 

ações que ele dispõe. Os movimentos corporais se articulam a essa rede; essa rede é já a 

organização corporal, ela é o esquema sensório-motor. O esquema subsiste à matéria pois 

envolve uma contração da memória, tanto que pode ser desenhado em um papel. 

Deslocado da matéria a qual servia, o desenho passa a ser um estranho conhecido; ao 

percebe-lo, estabelecendo seus contornos, a ação se coordena, mas não pode mais se 

efetivar como antes, sua disposição permitirá que lembranças análogas se atualizem, 

perdendo muito de seus detalhes para se moldar ao que está dado. Assim temos a 

representação, atualizamos uma virtualidade para dar vida à leitura. Por essa razão que 

distinguimos imagem de representação, para falar da imagem forjada. Sem essa distinção, 

a imagem escapa de qualquer pergunta ontológica, como constatou Emmanuel Alloa na 

introdução da coletânea Pensar a imagem (2015), organizada por ele: “somos 

perpetuamente superexpostos às imagens, interagimos com elas, mas se alguém nos 

pedisse para explicar o que é a imagem, teríamos dificuldades de fornecer uma resposta” 
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(2015, p. 7). Extensa como as outras, a imagem forjada provoca intensidades 

(inextensivas) das quais não se consegue separar ou dizer algo a respeito. 

Essa capacidade de deslocar o esquema sensório-motor só é viável porque o 

movimento é contraído, imobilizado e esvaziado. Assim é possível representar o mundo: 

 

Eu a converteria [a imagem presente ou a realidade objetiva] em 
representação se pudesse isolá-la, se pudesse sobretudo isolar seu 
invólucro. A representação está efetivamente aí, mas sempre virtual, 
neutralizada, no momento em que passaria ao ato, pela obrigação de 
prolongar-se e de perder-se em outra coisa. O que é preciso para obter 
essa conversão não é iluminar o objeto, mas ao contrário obscurecer 
certos lados dele, diminuí-lo da maior parte de si mesmo, de modo que 
o resíduo, em vez de permanecer inserido no ambiente como uma coisa, 
destaque-se como um quadro. (BERGSON, 2010, p. 33-34, grifo do 
autor). 

 

Portanto, a representação é um momento da percepção. A tendência de 

solidificar, de estabilizar, está no isolamento do invólucro. Quando afirmamos que as 

mídias e os dispositivos técnicos se inserem na ação do corpo, afirmávamos que eles se 

coordenam com esse momento da percepção. A percepção pura, a reação do corpo à 

matéria externa, é extensiva; quando a memória intervém, o resquício dessa ação que iria 

se efetivar é a representação, o que viabiliza a confecção da mídia. Se o modo como o ser 

se relaciona com a natureza produzirá sua diferenciação – o que chamamos anteriormente 

de cultura –, a mídia é uma consequência da nossa percepção, uma diferenciação da 

natureza, desenvolvida no deslocamento do esquema sensório-motor. E isso se aplica 

tanto à pintura rupestre quanto ao holograma, em alguma medida. Nesses termos, a mídia 

é cultural. 

Como explicar então os dispositivos técnicos? Se as histórias em quadrinhos são 

feitas à mão, o cinema surge de uma operação realizada pela câmera no íntimo do real. 

Walter Benjamin (1994), em “A obra de arte na era da reprodutibilidade técnica”, 

comparou essa ação a de um cirurgião que abre o corpo e penetra nas vísceras. Em um 

outro oposto estaria o mágico, ou curandeiro, que se aproxima com as mãos ao mesmo 

tempo que mantém distância com sua autoridade, sem intervir no corpo que cura. A ele 

se equivale o pintor, que guarda uma distância natural entre ele e a realidade, tal como o 

desenhista faz. A montagem do tempo ainda diferencia o cinema do teatro por criar uma 

ilusão de segunda ordem, feita na imagem segunda (o filme); no teatro, a ilusão está em 

presença, criada na observação sem mediações – uma ilusão de primeira ordem. Dessas 

considerações, é importante ressaltar que a encenação faz do corpo e o conjunto do palco 
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uma mediação. Se a técnica do cinema produz uma descontinuidade mais radical, isso 

não nega as outras descontinuidades. Em Acossado (1960) de Jean-Luc Godard, por 

exemplo, o desencontro da fala de Michel Poiccard com as imagens entrecortadas de 

Patricia no carro forçam a educação de nossos sentidos a reorganizar, a abandonar uma 

solidariedade das ações para estabelecermos uma outra relação. A ordem da extensão ou 

do espaço não opera mais para soltar no tempo um outro bloco de movimentos (daí surge 

a imagem-tempo de Gilles Deleuze). 

A ordem da extensão se dissolve na ordem do inextenso, como acontece no 

sonho, não eliminaria o esquema sensório-motor, apenas o trapaceia e o força a 

estabelecer novas disposições. Para dispor o tempo, o cinegrafista precisou penetrar no 

real; essa operação cria a impressão da realidade pura, algo que passará a ser exigido do 

observador: “o aparelho impregna tão profundamente o real que o que aparece como 

realidade ‘pura’, sem o corpo estranho da máquina, é de fato o resultado de um 

procedimento puramente técnico” (BENJAMIN, 1994, p. 186, grifo do autor). Como já 

foi afirmado acima com Crary, os dispositivos técnicos alteram o que se entende por real 

e, por conseguinte, a relação com a realidade.  

Há um ponto de contato entre essas considerações e From Hell (2010) 

certamente tétrico: a obra de Gull. A dissecação das vítimas não apenas caracteriza esse 

crime seriado, como desencadeou horror e reações que ainda hoje reverberam – 

atualmente, existem diversos passeios guiados em Whitechapel, Londres, para visitar os 

locais onde os corpos foram encontrados, acompanhados por um guia que remonta as 

condições e hipóteses dos assassinatos.  

Gull esperava alterar a relação com a realidade operando no real, na 

materialidade dos corpos. Cada vez que dissecava um corpo, o médico tinha 

alucinações12. Na primeira vez, viu apenas uma luz; na segunda vez, viu um homem em 

uma sala com uma televisão ligada; na quarta, um prédio que seria construído mais de um 

século depois naquele local, na praça Mitre; e, na quinta e última, ele se vê dentro de um 

grande escritório. Ao invés dominação sexista, Gull assiste à dominação das luzes e do 

tempo.  

 

 

 

                                                 
12 Como o terceiro assassinato não foi seguido por dissecação, a alucinação não ocorreu. 
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Figura 7 – A face do tempo 

 

Fonte: MOORE, 2005, p. 54. 
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Na Figura 7, o eco de rostos e dos tempos que antecedem (e procedem, se 

pensarmos no tempo futuro) o segundo assassinato reverberam uma cadeia de ações 

enquanto o homem da televisão continua a sorrir, com mais definição que os corpos 

presentes. Se nos quadrinhos é do personagem que se espera a maior fonte de ação, em 

nosso cotidiano é na tela que se deposita essa espera. O rosto muitas vezes oferece um 

indício do fluxo do tempo individual, isto é, das memórias que se atualizam. Da face da 

tela, o tempo escorre, as imagens podem se movimentar evitando um vazio, um interva lo  

desinteressante que desprenderia o observador. Seja por um sistema de rolagem, como 

usam as redes sociais, seja pela agitação do vídeo narrativo13, essas imagens se inserem 

na disposição sensório-motora de modo a criar um longo circuito, acostumando o 

observador a ser embalado como se o liberasse de agir, mas já não há muito o que fazer, 

a tela é já a ação e o horizonte. O vídeo, sobretudo aqueles que propõem uma interação 

maior com o corpo, não buscam apenas inserir-se cada vez melhor às nossas ações, mas 

à nossa indeterminação do querer. Nesse sentido, talvez, retomando a citação acima de 

Michel Foucault, o médico apenas assistiu às luzes da nossa secreta monarquia do sexo. 

Ao fim da última estripação, quando Gull se vê em um escritório de um tempo 

futuro (Figura 8); para ele, a iluminação artificial é arrebatadora, celestial, e a tecnologia 

o subjuga, contudo, são olhares entorpecidos daqueles que ali trabalham que mais lhe 

incomodam. As pessoas parecem sem vitalidade, indiferentes, sem capacidade para se 

maravilhar. Ao lado deles, ele diz que se sente sozinho. A apatia à história sangrenta que 

os precede, e consequentemente àquilo que realmente são, provoca no médico fúria e 

terror. Na Figura 8, assim como na Figura 7, as figuras do século XX têm maior nitidez e 

clareza que aquelas do século anterior, um aparente paradoxo entre definição e 

desinteresse. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
13 Toda tela exibe um vídeo, seja no menu, na exibição de uma fotografia ou de um videoclipe, por exemplo . 

Assim, usamos o termo “vídeo narrativo” para distinguir o que vulgarmente se chama de vídeo, como 

filmagens e animações, do restante.  
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Figura 8 – Luzes do século XX 

 

Fonte: MOORE, 2003, p. 85. 
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Em From Hell, o vídeo é um breve coadjuvante, um emblema das 

transformações do século XX, que participa das diversas modulações do tempo, que são, 

ao nosso ver, a questão central dessa narrativa gráfica. No capítulo 2, “Um estado de 

trevas”, Gull caminha com seu amigo James Hinton por Whitechapel e entram na Igreja 

de Cristo Spitalfields. Lá, Gull conta sobre o arquiteto que projetou a igreja, Nicholas 

Hawksmoor. O arquiteto dispôs as pedras e os pilares para modular sombras em seu 

interior, fez passagens onde os sons não ecoavam e câmaras que realçavam qualquer 

sussurro. Hawksmoor teve grande influência dos arquitetos dionisíacos, que, nas palavras 

do personagem, “[emprestando] proporções do Templo de Deus, o corpo humano, eles 

buscavam a unidade com a Natureza e seu caráter imortal” (MOORE, 2007, p. 42). A 

técnica faria a arquitetura da igreja funcionar na extensão do ser humano, alongando sua 

perspectiva para um infinito, como uma harmonização entre a disposição humana e a da 

natureza. Ao ouvir sobre tais conjunções entre corpo, arquitetura e natureza, James Hinton 

conta sobre uma teoria desenvolvida por seu filho, Howard Hinton, sobre o tempo. 

Howard defendia que as eras coexistem na eternidade e estabelecem padrões rumo a uma 

convergência; James exemplifica com os seguintes intervalos temporais: um evento 

extraordinário acontece em 1788, um século depois ocorre outros eventos relacionados, 

assim também se sucederia meio século mais tarde, depois 25 anos, 12, dirigindo-se para 

um determinado ponto.  

No último capítulo, “A ascensão da gaivota” – gull, gaivota em inglês – Gull 

percorre por vários momentos antes de morrer, aproximadamente nos anos que James usa 

de exemplo, e interage com eventos que aterrorizaram suas épocas. Em 1788, Renwick 

Williams, conhecido como o Monstro, cortou diversas mulheres em Londres; em 1888, 

Jack, O Estripador assassina cinco mulheres e as estripa; em 1938, o caso do Retalhador 

de Halifax, quando diversas mulheres se retalharam; e, por fim, em 1963, Ian Brandy e 

Myra Hindley, conhecidos como Assassinos das Charnecas, matam várias crianças em 

Yorkshire. Esses casos realmente aconteceram e Howard Hinton de fato desenvolveu a 

teoria sobre a quarta dimensão, caracterizando a preocupação dos autores em articular 

diversos fatores históricos. O uso de arquivos, laudos policiais, biografias e mapas é uma 

marca dos roteiros de Alan Moore, aficionado em encontrar padrões e em forçar os limites 

da ficção no desenvolvimento de um universo próprio. From Hell é sua narrativa gráfica 

em que a pesquisa ganha maior destaque, pois a história de Jack, O estripador é também 

o conto de uma fixação coletiva por assassinatos, pelo terror e pela descoberta da autoria.  
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Inserindo-se em um imenso amontoado de especulações, quase todas as páginas 

são acompanhadas por comentários em apêndice, onde o autor informa suas fontes e 

discrimina o que de fato aconteceu, o que foi inferido e o que foi inventado. No fim, há 

outro apêndice, “A dança dos apanhadores de gaivotas”, contando sobre sua pesquisa e 

sobre as inúmeras teorias criadas sobre o caso. Sua conclusão não poderia ser outra: diante 

da multiplicação de provas falsas somada ao sensacionalismo de jornais e ficções, Jack 

se torna uma superposição de identidades e especulações. Gull não é apenas “gaivota”, é 

também “tolo”, “crédulo”, e curiosamente gull-catcher, apanhador de gaivota, conota 

“trapaceiro”. 

O incessante falatório e as teorias que se amontoam multiplicam as facetas. O 

personagem e o homem do futuro trocam olhares (Figura 7) no silêncio da estupefação. 

O que mais fariam senão multiplicar as superfícies, impelindo-os infinitamente ao 

exterior de suas existências? Eles estão presos no tempo da imagem, nos momentos das 

superfícies. No instante antes de morrer, no capítulo 14, o último, após ter percorrido 

tempos e lugares, Gull ascende para o céu, quando as imagens são substituídas por um 

clarão. A página fica branca, com duas enunciações sem a circunscrição de balões: Gull 

acredita ter se tornado Deus, mas não conclui o pensamento “e então eu...” (MOORE, 

2001, p. 74). Na página ao lado, o primeiro quadro está em branco e, aos poucos, a 

focalização sai de sua perspectiva para assumir outra, impessoal, no asilo de Islington, 

onde seu corpo se encontra sem vida. Ao dificultar o apagamento das provas ante à 

balbúrdia da imprensa e da população, os mesmos poderes que viabilizaram os crimes de 

William Gull providenciaram sua eliminação. Robert Anderson, funcionário de cargo 

importante na Scotland Yard, usou a fraternidade maçônica para lobotomizar e apagar a 

identidade de Gull no asilo de Islington, onde ficou até o dia de sua morte. 

Em contraponto à página em branco, quando Gull acredita ter se tornado Deus, 

a aparição divina na Figura 2 provoca uma abertura apenas para cima, com o resguardo 

de um semi-quadro embaixo que contorna a formulação diegética, reforçada pela 

paginação no canto inferior, à esquerda. O “tornar-se Deus” conhece apenas a 

materialidade da folha como limite, nem a numeração da página aparece. É interessante 

notar que a estrutura de nove quadros, número associado à gestação, apenas se dissolve 

no momento divino, revelação que apagaria todas as disposições. Antes, na página 

anterior, ele vislumbra Marie Kelly, quem teria sido sua última vítima, em um campo 

rodeada por crianças, provando que ele confundiu o alvo de seu atentado. Marie o 

reconhece, mas ele não entende a situação, apenas sente medo de sua “terrível ferocidade” 
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(MOORE, 2001, p. 73). Assim ela o espanta, mandando-o para o inferno. Na página em 

branco, os enunciados ainda marcam um tempo que se dissolve nas reticências. Aqui se 

revela um desdobramento de uma questão levantada anteriormente. 

Ao defender que a história em quadrinhos é uma imagem, apontamos o espaço 

entre os quadros como um denunciador do verdadeiro problema. Uma página, com alguns 

quadros, só pode ser várias imagens quando esse espaço intermediário é suprimido. Esse 

espaço está atualmente dado junto com os quadros, é visível, mas não é percebido. Se o 

percebemos, interrompemos a leitura. Assim que agimos sobre a página, nós a dividimos. 

O que se passa então com a página em branco? O dispositivo só se mostra quando ocorre 

uma heterogeneidade entre figuração e tempo – ou apenas uma heterogeneidade temporal. 

Ora, quando eles se fundem, é o invisível que aparece, livre de dispositivos, exceto aquele 

que a folha nos impõe. Portanto, o fingimento reside em provocar uma heterogeneidade. 

Nesse sentido, a materialidade da mídia viria para operar essa primeira 

descontinuidade, a primeira disposição, que já estabelece uma relação com seu meio. O 

ready-made de Marcel Duchamp brinca justamente com essa relação ao deslocar o objeto 

de seu “habitat natural”, o qual participa dos contornos de suas partes, modelando sua 

utilização – de uso, de compra ou de contemplação. Descontinuidade não é um fato, mas 

uma relação estranha, uma outra continuidade.  

Quando o aparelho de filmagem opera no íntimo do real, quando um assassino 

intervém violentamente nos corpos, as continuidades são transformadas e 

consequentemente a crença que se tem delas. Na Figura 9, vemos o jornalista “Sr. Best” 

pensando sobre o primeiro assassinato, o de Polly Nicholls. Ao invés de fazer apenas uma 

reportagem padrão sobre o caso, ele vê uma chance de aumentar as vendas do jornal.  

Assim, ele se recorda de um caso ocorrido em 1788, um século antes, famoso 

pelo modo como foi tratado. Renwick Williams, o mesmo que Gull “visita” em sua última 

epifania, cortava mulheres por Londres com uma faca; os jornais na época lhe deram a 

alcunha de “Monstro”, provocando um grande alvoroço. Daí o jornalista percebe a 

importância do nome nesse processo, capaz de reunir especulações, medos e incertezas 

que, aos poucos, criam uma imagem. Essa imagem passa a circular e a participar das 

ações cotidianas, se insere no seio das preocupações e habita pela cidade. É literalmente 

uma operação no real. Há, portanto, um redirecionamento das ações, uma criação de 

fluxos, como Jack, O Estripador ainda provoca nas ficções e nas reflexões sobre serial 

killers, por exemplo. A realidade desses personagens está então na movimentação que 

causam, tal como explicou Alan Moore em sua ideia de magia.  
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Figura 9 – A imagem da notícia 

 

Fonte: MOORE, 2005, p. 41.   
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Assim, os jornais participam intensamente na formação de imagens que povoam 

o cotidiano e criam relações com e na realidade.  

Ainda sobre as relações, é interessante notar a influência do cinema na 

movimentação dessa página. Na Figura 9, no último “quadro”, os galhos da árvore passam 

atrás e na frente dos quadros, invadindo as outras cenas. A ponta da Igreja de Cristo de 

Spitalfields, a mesma visitada por Gull e James Hinton, também se coloca sobre a outra 

cena, ganhando volume para frente. 

Quando é observada, a cena abaixo se achata, criando um jogo entre as 

materialidades e o tempo. Os momentos não precisam mais se articular pela justaposição; 

pela lógica do movimento, eles podem se sobrepor, as imagens se organizam pelo tempo, 

como no filme de Godard. A sobreposição de momentos é intensificada pelo balão de fala 

redondo, sem o afunilado que o vincularia a seu emissor. O vocativo realçado pela 

pergunta “Annie?” revela um espaço ausente na página, ou seja, quem faz a pergunta está 

fora do campo visual. Essa é uma situação comum quando se está compenetrado e alguém 

chama, interferindo no regime de atenção. É o que acontece aqui. Ao virar a página, Annie 

Chapman observa a igreja até ser interpelada por Amelia Palmer. Mesmo esse artifíc io 

que se aproxima da imagem-tempo de Deleuze, as cenas precisam provocar 

representações no movimento da leitura. No capítulo 8, “O amor é o bastante”, há uma 

sequência (Figura 10) de vários momentos desconexos que envolve Cathy Eddowes, uma 

prostituta que trabalha na mesma região que Marie Kelly, Polly Nicholls, Annie Chapman 

e Liz Stride.  

Ela e o companheiro estavam colhendo lúpulo, um trabalho temporário em Kent, 

quando uma outra trabalhadora comenta sobre a recompensa pela identidade do assassino 

de Whitechapel. Semanas antes, Walter Sickert, o tutor do Príncipe Albert Victor, quem 

Kelly e as amigas chantagearam, foi ao bar onde elas costumam beber a procura dela para 

contar sobre a decisão da Rainha Vitória. Como ela não estava por lá, Sickert conversa 

com Cathy Eddowes em busca de notícias e conta que ela e suas amigas correm perigo. 

Assim, Eddowes decide voltar para Londres na esperança de descobrir a identidade do 

assassino através de Sickert e pegar a recompensa. Na página em questão (Figura 10), há 

situações antes e depois de seu retorno a Londres; nenhuma das cenas é estranha ou 

extraordinária, mas não costuram uma lógica.  

Em uma leitura rápida, as informações “chegou a Londres”, “teve problemas 

com um homem” e “cai na rua, provavelmente bêbada” bastam para virar a página. 
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Contudo, ao se atentar nas cenas, não há um nexo que, de qualquer forma, pode ser 

negligenciado no andamento da leitura. No apêndice, Alan Moore comenta:  

 

A sequência fragmentada nestas páginas é uma contração nublada pelo 
álcool dos eventos-chave relacionados ao retorno de Cathy Eddowes de 
Kent para Londres, sua separação de John Kelly e sua subsequente 
prisão por embriaguez enquanto de posse de uma cautela de penhores 
que lhe dava o nome de Jane Kelly. Os detalhes são apresentados de 
acordo com o relatado na maior parte da literatura do Estripador, 
inclusive Jack The Ripper A-Z e JTR The Uncensored Facts de Begg. 
(MOORE, 2005, p. 131). 

 

A “contração nublada pelo álcool” não é explícita e a separação de seu 

companheiro, John Kelly, sequer é possível de ser inferida na página. John, que pode ser 

vagamente identificado pelo boné, aparece no sexto e no sétimo quadros demonstrando 

afeto nos diálogos com Cathy e, portanto, aponta para conclusões em sentido contrário à 

separação. Certamente, essa página não é bem-sucedida em provocar representações, tal 

como acontece nos exemplos dados anteriormente. Nesse caso, convergem as principa is 

questões levantadas neste capítulo. 

Isoladas, as cenas cumprem sua função. Os desenhos, enquanto esquemas 

sensório-motores deslocados, convidam o movimento do corpo, servindo de quadro 

comum para as lembranças se atualizarem; assim, pessoas e casas aparecem nos quadros, 

as linhas produzem uma heterogeneidade entre figuras e tempos. Contudo, a 

representação da página, conforme o roteirista indica no apêndice, não se efetiva: o tempo 

da visibilidade falha. Esse tempo é o do movimento da percepção. A velocidade 

provocada por uma mídia se atém a esse tempo, seja para coincidir com ele ou para 

trapaceá-lo, como fazem alguns videoclipes que sobrecarregam a imagem com 

movimentos. A velocidade se atém, portanto, à capacidade de imobilizar da percepção. 

Ou, ainda, ao ritmo de nossa consciência. Para produzir um movimento rápido, por 

exemplo, deve-se evitar que ele se desenhe ao observador; seu desenho é justamente o 

borrão. 
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Figura 10 – Amnésia 

 

Fonte: MOORE, 2005, p. 95. 
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Em From Hell saímos das trevas para a iluminação extrema, que apaga os 

contornos. Seriam as operações no real capazes de eliminar algumas imagens? O que o 

regime de luz mostra e o que oculta? A magia do visível é menos um truque de ótica que 

uma modulação de interesse e do tempo da percepção. Assim, as facetas passam a ser 

outras e toda uma continuidade é reformulada. Essa continuidade não é a da matéria, da 

natureza, mas a dos momentos selecionados, dos desinteresses suprimidos, como os 

quadros em uma página. Essa noção tem uma interessante ligação com o nome da obra, 

From Hell.  

Antes do último assassinato, Netley não suporta mais a situação, pois os 

assassinatos estão estampados por toda parte ele já não sabe onde está.  Gull o tranquiliza 

e diz: “[nós] estamos na mais extrema e absoluta região da mente humana, um mundo 

crepuscular inconsciente. Um abismo radiante onde os homens encontram a si mesmos. 

Inferno, Netley. Nós estamos no inferno”14 (2003, p. 35). Na edição inglesa (cf. nota 14), 

“a dim sub-conscious underworld” cria uma oposição com “radiant abyss” que não é 

realçada na tradução para o português (“crepuscular” e “abismo radiante”). Dim, que tanto 

pode ser obscuro, indistinto, obscurecer, quanto a abreviação para dimensão, estabelece 

esse submundo onde a falta ou o excesso de luz não dão as condições para ver claramente. 

O inferno é justamente a continuidade de luzes que já não permite enxergar, apenas reagir, 

sem destino, liberdade ou criação.  

                                                 
14 Na edição inglesa: “We’re in most extreme and utter region of the human mind, a dim sub -conscious 

underworld. A radiant abyss where men meet themselves… Hell, Netley, we’re in Hell” (2010, cap. 9, p. 

31). 
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CAPÍTULO DOIS: FIGURAÇÃO: RITMO E VISIBILIDADE EM 

WATCHMEN 

 

Diante de uma possível terceira guerra mundial, a narrativa gráfica Watchmen 

(2011) se estende sobre um relógio que começa por marcar doze minutos para meia-noite. 

Nesse decorrer do tempo, a própria urgência dos eventos criou o auge e a decadência da 

figura do herói. Ao final de cada capítulo, o ponteiro dos minutos avança mais um pouco, 

enquanto um espesso sangue escorre lentamente até quase cobrir a página inteira no 

décimo segundo e último capítulo. Embora os relógios se multipliquem ao longo de 

Watchmen, a única referência direta é a manchete de um jornal deixado em cima de uma 

mesa, no primeiro capítulo: “[o] relógio do juízo final marca cinco para meia-noite, 

alertam especialistas” (2011, p. 24). Mesmo se o jornal passar despercebido, tudo parece 

convergir para o mesmo nó: o fim ou a salvação. 

De início, os eventos que se projetam para um problema local, senão para uma 

inconveniente nostalgia, passam progressivamente a um quadro maior. Assim, a sutil 

indicação apocalíptica encontrará eco mais à frente, no terceiro capítulo, quando um 

jornaleiro tece sua opinião sobre ameaças nucleares e tensões políticas: “[a] gente devia 

bombardear logo a Rússia e ver como é que fica” (2011, p. 75, grifo dos autores).  

Ainda nessa página (Figura 11), junto ao monólogo do jornaleiro, um 

funcionário da cidade de Nova York fixa o aviso de abrigo nuclear do outro lado da rua, 

reforçando as movimentações causadas pela ameaça nuclear. Pouco a pouco, o plano se 

abre a cada quadro, se distanciando da placa amarela, até mostrar o locutor ao lado de um 

jovem absorto na leitura de uma revista intitulada “Tales of the Black Freighter”, ou 

“Contos do Cargueiro Negro”, de onde provém as caixas de texto em forma de papel 

desgastado. Nessas caixas de texto, o narrador-personagem da revista conta seu pesadelo 

até o momento em que acorda, revelando uma situação pior. Sua embarcação fora atacada 

por uma nau pirata e o restante da tripulação estava morta. Assim, a página tece pelo 

menos três movimentos que se entrelaçam e apontam para outro, sem imagem, perceptível 

apenas pela sensação vaga e desagradável de que algo está por vir.  

Essa técnica, comum nos roteiros de Alan Moore, é central em Watchmen, pois, 

além da referência aos super-heróis das histórias em quadrinhos em geral, essa narrativa 

gráfica também se ocupa das transformações tecnológicas, políticas e midiáticas.  
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Figura 11 – Perigo nuclear 

 

Fonte: MOORE; GIBBONS. Watchmen. 2013, p. 75. 
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Ao articularem uma multiplicidade de ações simultâneas, os quadros e as páginas 

produzem o turbilhão de estímulos que povoa a vida urbana. Quando há uma sequência 

simples, com apenas um movimento em evidência, tão logo se diz que cada quadro traz 

imagens, momentos dessa ação que se desenrola. Contudo, a diversidade de ações 

problematiza a unidade da imagem. Em nosso primeiro capítulo, as divisões (ou os 

dispositivos) foram levadas ao extremo: se imagem é a aparência contornada, a própria 

página é uma imagem que finge ser várias. Portanto, dividir é a primeira sugestão que 

uma história em quadrinhos faz. Mais à frente, explicaremos o que é imagem, 

representação e figuração a partir das leituras de Watchmen (2011). 

O primeiro capítulo começa com uma calçada ensanguentada (Figura 12), um 

distintivo com um smile (um rosto amarelo e preto, desenhado apenas com dois olhos e 

uma boca), e trechos do diário de Rorschach, um dos heróis de Watchmen. A cada quadro, 

o foco se distancia para quase coincidir com o ponto de vista de um homem que olha a 

rua do alto de uma janela quebrada. Nesse meio tempo, alguém lava o sangue e um 

homem passa por cima segurando uma placa, na qual se lê “O fim está próximo”. A 

construção da página se parece com a Figura 11, tanto pela trajetória do foco quanto pelo 

entrelaçamento de diversos movimentos.  

Em seu diário, Rorschach diz que viu o rosto da cidade e ela tem medo dele. 

Enquanto o sangue escorre para o bueiro, há o seguinte trecho: “as ruas são sarjetas 

dilatadas e essas sarjetas estão cheias de sangue. Quando os bueiros finalmente 

transbordarem, todos os ratos irão se afogar” (2011, p. 7). Assim, ele assistiria ao declínio 

do alto até o fim, até o momento em que os responsáveis por aquela “sujeira” pediriam 

socorro, o que ele negaria, uma vez que estariam colhendo os efeitos de suas escolhas. 

Nessa figuração da cidade, o estar acima é uma espacialização das posturas morais, pois, 

na qualidade de homem honrado e vigilante mascarado, ele seria melhor. Para ele o 

mundo está “na beira do abismo, contemplando os liberais, intelectuais e sedutores de 

fala macia que ardem no inferno... e de repente, ninguém mais sabe o que dizer” (2011, 

p. 7), nota que é ironicamente seguida pelo homem na janela: “Hmm. É uma queda e 

tanto”. A intensidade lamuriosa do diário se neutraliza então com a brevidade do homem, 

o detetive responsável por investigar o homicídio. A coincidência da descrição de 

Rorschach com a calçada e o bueiro cheios de sangue, com a ascensão do foco e com a 

ironia do o último comentário funde as disparidades em um mesmo bloco.  
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Figura 12 - O fim está próximo 

 

Fonte: MOORE; GIBBONS. Watchmen. 2013, p. 8. 
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Há, portanto, uma sutil diferença entre as duas páginas descritas acima. Na 

primeira (Figura 11), a simultaneidade dos eventos desdobra uma multiplicidade, 

enquanto que na segunda (Figura 12) há uma junção, uma adição. A ironia da segunda 

página é ainda maior quando se sabe que o homem que passa segurando a placa é o 

Rorschach, ou seja, ele mesmo está no fundo do abismo, compondo o vertiginoso  

caleidoscópio da cidade. A vítima do homicídio é Edward Blake, um dos vigilantes 

mascarados que assumia o codinome de Comediante, como Rorschach irá descobrir em 

sua investigação. Embora sua identidade fosse secreta, Rorschach encontra um 

compartimento secreto no armário onde estava o uniforme, associando então o 

Comediante a Blake. Curiosamente, ao se deparar com o uniforme, ele o retira do armário 

e o dispõe no chão, remontando o corpo do falecido dono. Há também, no compartimento, 

uma fotografia emoldurada de um grupo de heróis mascarados – são os Homens-Minuto, 

como Hollis Mason irá contar em sua autobiografia.  

Ao final de cada capítulo, há um “anexo”, figurando uma outra mídia. Nos 

primeiros três capítulos, é a autobiografia de Hollis Manson que aparece, sempre 

apresentada com um aviso “preso com um clipe”, informando que a reprodução foi 

permitida pelo autor. Intitulada “Sob o capuz”, a autobiografia conta quais foram as 

possíveis razões que o levaram a se tornar um aventureiro mascarado. Aos doze anos, 

quando Manson e seus pais se mudaram da fazenda, em Montana, para Nova York, sua 

noção de violência, crueldade e covardia mudou consideravelmente no choque entre 

realidade urbana e a noção de moral que seu avô sisudo e religioso lhe ensinara durante 

sua infância. Seu parâmetro moral e seus valores, que certamente encontrariam 

divergências onde quer que estivesse, foram realçados pelo elogio ao campo e a 

condenação da cidade, constantes no discurso do ancião. Assim, não tardou para que o 

jovem Mason sentisse um forte impacto: “[quando] o hiato entre a realidade e o mundo 

que meu avô me apresentou como justo e bom ficava grande e depressivo demais para 

suportar, eu me recolhia à minha outra grande paixão: as ficções e aventuras das revistas 

pulp” (2011, p. 36).  

Na sequência, ele ainda conta que nessas revistas havia uma moralidade 

prevalecente, nas quais o bem e o mal eram claros e imutáveis. O universo fantástico de 

pessoas muito habilidosas com uma moralidade perfeitamente funcional levou Hollis 

Manson a entrar na academia de polícia e, mais tarde, a se fantasiar e enfrentar o crime. 

Enfim, ele assume que o gosto pela aventura e a necessidade de fazer o bem 

impulsionaram sua iniciativa heroica. O arremate final foi o lançamento dos gibis de 
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super-heróis. Assim, não tardou para que pessoas mascaradas saíssem nas ruas. Por fim, 

ele e os outros justiceiros mascarados, a convite do Capitão Metrópole, se reúnem para 

formar os Homens-Minuto, um grupo que se manteve por dez anos graças à organização 

do agente Laurence Schexnayder e à publicidade empreendida por ele.  

Cada detalhe que o personagem acrescenta a sua história e à história de seu 

grupo, mais a moral pitoresca se complica. Um deles, Justiça Encapuzada, apoiava o 

Terceiro Reich de Hitler e outro, Capitão Metrópole, tinha posicionamentos racistas. 

Comediante quebra uma costela de Sally Júpiter em uma tentativa de estupro. O 

emaranhado de problemas mostra que justiça simplista só poderia funcionar em uma 

situação recortada de um contínuo, animada por caráteres imutáveis, como se houvesse 

um vilão absolutamente mau contra um herói impecavelmente bom.  

Anos depois, quando outro grupo tenta se unir, mais uma vez a convite do 

Capitão Metrópole, para combater males da sociedade, o Comediante retruca mostrando 

a restrição da abordagem adotada. Ao seu ver, os problemas enumerados naquela reunião 

são tratados com leviandade e não abarcam um cenário maior, a guerra nuclear. A lucidez 

de seus comentários junto ao modo como se expressa, ridicularizando os esforços e a 

proposta de um modo geral, destroem a razão daquele encontro e levam todos a se 

dispersarem.  

Essa ocasião ressurge quando Adrian Veidt a recorda durante o enterro do 

Comediante. Assim, outros colegas, também movidos pelo funeral, se lembram de 

situações marcantes, dando a conhecer esse personagem por meio de flashbacks. A 

lembrança surge por uma semelhança, tal como acontece na volta ao tempo presente. Na 

Figura 13, há esse retorno, marcado pela postura de Dr. Manhattan. Se é a disposição 

cerebral, como já foi dito anteriormente, indicando a ação apenas nascente, que oferece o 

quadro comum para situações análogas se atualizarem, esse recurso se mostra simples e 

revelador, pois são as disposições que viabilizam o lembrar. Esse recurso, que garante 

uma suavidade à passagem temporal, potencializa o peso das lembranças que atravessam 

o enterro. 

O capítulo em questão é o segundo e traz os maiores conflitos morais desta 

narrativa gráfica. A lembrança que se encerra na Figura 13, por exemplo, se passa no fim 

da guerra do Vietnã. Uma vietnamita, que engravidou ao ter um caso com o Comediante, 

vai cobrar a responsabilidade antes que ele volte para os Estados Unidos. Em resposta, 

ele diz que não assumirá responsabilidade alguma, ao que ela reage cortando seu rosto 

com uma garrafa quebrada. Furioso, Comediante a insulta e atira em seu peito.  
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Figura 13 – Dr. Manhattan e o Comediante 

 

Fonte: MOORE; GIBBONS. Watchmen. 2013, p. 307. 
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Em seguida, pede socorro médico para resolver o corte em seu rosto 

demonstrando completa apatia pela mulher. Enquanto ele saca a arma, aponta para o alvo 

e puxa o gatilho, Dr. Manhattan diz para ele não atirar. Chocado com o que acabara de 

presenciar, ele questiona o Comediante na tentativa de torná-lo consciente de seu ato. 

Para sua surpresa, ele não só confirma seu ato como frisa a chance que ele teve de 

interromper de várias formas e não fez nada. De fato, Dr. Manhattan, após ser 

desintegrado em um acidente no centro de pesquisas, passou a ter uma influência irrestrita 

sobre a matéria, sendo capaz de antever o futuro, de teletransportar, de explodir ou de 

reconstruir o que quer que seja. Se o Comediante banaliza a vida a tal ponto e sobrepõe 

seu interesse ao dos outros, o Dr. Manhattan se alheia daquilo que acontece ao seu redor.  

Oito anos antes do assassinato de Edward Blake, o Comediante, fora aprovada a 

Lei Keene, que proibiu a ação de justiceiros mascarados. A iniciativa foi tomada após a 

greve da polícia e as constantes revoltas populares, pedindo a exclusividade da ação 

policial. De todos, apenas Blake e Dr. Manhattan foram empregados pelo governo; quanto 

ao restante, eles se viram na obrigação de se reinserirem nas atividades correntes da 

sociedade. Assim o fizeram, com exceção de Rorschach, que continuou a atuar como 

justiceiro na ilegalidade. Quando ele se encontra com os antigos colegas de vigilânc ia 

autônoma, os semblantes carregam ou a áurea de um orgulho, ou o pesar nostálgico de 

algo mal resolvido. Desse modo, a morte de Blake acaba por revolver um passado que 

muitas vezes fora ativamente empurrado para a inconsciência pela atividade cotidiana. 

Nosso interesse em trazer detalhes dos eventos mostrados em Watchmen (2011) 

e debater algumas questões, sobretudo a postura moral dos personagens, reside no 

seguinte argumento: tais detalhes não são essenciais na caracterização dos personagens, 

eles são a causa da caracterização. A própria figura se realiza na duração, ao contrário do 

que se pensa da aparência, como se ela fosse instantânea. O que dá a impressão de 

instantaneidade é o estereótipo, uma construção social feita ao longo do tempo, usada 

para criar um diálogo com o leitor. Assim ressalta Paulo Ramos: “[os] rótulos são 

utilizados para facilitar o processo de identificação da figura representada, de modo a 

tornar mais acessível a narrativa para o leitor” (2009, p. 125). Assumir que a figuração é 

temporal reforça a afirmação de Yomota – o mangá é uma expressão diferente das 

histórias em quadrinhos. A técnica japonesa produz uma intensidade e uma figuração 

completamente distinta.  

Não é por acaso que a forma atlética predomina nos heróis, por exemplo. Se o 

jornaleiro da Figura 11 tivesse o porte físico de Blake, ou se o Dr. Manhattan tivesse o 
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porte do garoto que lê o gibi, a impressão que o leitor teria seria completamente diferente. 

Dr. Manhattan, ou Jonathan Osterman, tinha afeição por atividades intelectuais desde 

novo, o que fazia dele um nerd. Contudo, se ele fosse magro e baixo, a impressão de 

onipotência que ele causa seria substituída por uma estranheza e a ideia de bem 

provavelmente não seria dada de imediato. Não se trata de verdades, mas de tipos e 

ideologias construídas culturalmente.  

Nessa seara, a noção de herói destaca um termo fundamental para a figuração: o 

moral. Vale lembrar que moral, no masculino, designa, segundo Houaiss, a “disposição 

de espírito que uma pessoa apresenta para agir com maior ou menor vigor diante de 

circunstâncias difíceis” (2001, p. 1958), diferentemente de moral no feminino, que 

implica em um conjunto de valores, de algo estático. Portanto, se o herói é aquele que 

movimenta a narrativa, aquele que é responsável pelo transporte de um estado, geralmente 

a restituir uma certa situação que é de algum modo positiva, é o próprio moral que provê 

sua figuração. Em a Odisseia, por exemplo, Ulisses e Penélope atuam constantemente e 

têm uma centralidade na epopeia, mas como Ulisses transporta um estado; como é ele que 

desenha o movimento, sua função é a do herói. 

Inclusive, os termos clássicos da narrativa também podem ser pensados nessa 

mesma ótica da ação e da iniciativa: a personagem se constitui como um centro dotado 

de um grau de liberdade, o narrador é a consciência da narrativa e o cenário é o conjunto 

de aparências sem iniciativas próprias. Quando o cenário toma alguma iniciativa, passa a 

ser um personagem, como acontece em Alice no País das Maravilhas (2013). No Saguão, 

após a queda de Alice pela toca, surge uma garrafa com uma etiqueta escrito “beba-me” 

e mais tarde um bolo escrito “coma-me” com groselhas, aparentando não a ação de 

alguém, mas uma modificação do lugar que acontecerá outras vezes, indicando uma 

autonomia do ambiente. Outra situação mais significativa é saída de Alice da casa do 

Coelho Branco. Por ter crescido muito dentro da casa do Coelho, a protagonista se viu 

impossibilitada de sair, situação que foi resolvida por uma chuva de seixos que se 

transformavam em bolinhos ao caírem no chão e lhe proporcionaram a desejada redução 

de tamanho. Assim, o próprio lugar, quando não se transforma por completo, intervém 

incisivamente nas aventuras que se sucedem – a atividade do País das Maravilhas permite 

que o lugar seja encarado como um personagem. 

 O mesmo vale para animais: se o animal não transportar um estado, ele passa a 

ser cenário. Milou, ao contrário, se caracteriza como personagem pela iniciativa que toma 

nas aventuras de Tintin, do quadrinista belga Hergé. Inversamente, se vários seres formam 
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um conjunto e têm uma ação branda, como ocorre com o coro de uma tragédia ou com 

uma multidão de ação massificada, eles se aproximam de um cenário. 

Nesse sentido, Dr. Manhattan seria um personagem? Quando era jovem, 

Jonathan Osterman era aficionado com relógios e se preparava para ser relojoeiro como 

seu pai. Em uma certa manhã, quando seu pai toma conhecimento da bomba atômica 

lançada em Hiroshima, ele se convence que sua profissão logo seria antiquada. Assim, 

agitado pela notícia, ele joga fora as engrenagens do relógio que Jonathan estava  

remontando e faz com que filho estude física. Mais tarde, em 1959, ao conhecer Janey 

Slater, sua futura namorada, ela se surpreende com a idade dele, que parece ser muito 

jovem para um pesquisador. Em resposta, Jonathan comenta: “meu pai meio que me 

empurrou pra essa área. Isso me acontece muito... outras pessoas parecem tomar as 

decisões por mim” (2011, p. 113, grifo dos autores). Naquele ano, ele sofre o acidente 

que o desmaterializa. No ano seguinte, o Pentágono passa a usá-lo como arma e 

desenvolve um marketing incisivo para promove-lo. Daí vem o codinome “Dr. 

Manhattan”, que deveria despertar imagens terríveis “nos inimigos da América” (2011, 

p. 120). Enfim, embora Jonathan controle as estruturas atômicas com o seu pensamento, 

ele não consegue direcionar os caminhos de sua vida, nem se vê capaz de julgar o que 

vem lhe acontecendo. Ao se lembrar de uma de suas primeiras ações como “combatente 

do crime”, ele diz não entender a moralidade de seus atos.  

Se suas decisões têm pouco alcance, suas variações emocionais, ao contrário, 

têm uma grande influência sobre sua vida. A reorganização de sua constituição material 

impactou a todos, principalmente quando passou a servir o exército estadunidense; sua 

presença assustava e mesmo aqueles que lhe eram mais próximos ficavam 

desconfortáveis. Assim, suas alegrias foram se restringindo a descobertas físicas e a vida 

em geral perdia sua importância. Passados 26 anos de seu acidente, Rorschach vai avisá -

lo sobre o assassinato de Blake, o que não lhe causa impacto. Em sua defesa, ele explica: 

“[um] corpo vivo e um morto contém o mesmo número de partículas. Estruturalmente 

não há diferença discernível. Vida e morte são abstrações não quantificáveis. Por que eu 

deveria me importar?” (2011, p. 27, grifo dos autores). Ironicamente, por ter sido 

desintegrado, Jonathan se tornou uma vida sem corpo e, por isso mesmo, uma vida 

indestrutível. Uma semana depois de ter definido a vida como uma abstração não 

quantificável, ele é informado durante uma entrevista que diversas pessoas com quem ele 

conviveu morreram de câncer e agora Janey Slater, que já não era mais sua namorada , 

estava com câncer pulmonar. A notícia causou um grande impacto nele. Após se alterar 
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e teletransportar as pessoas que estavam no estúdio de gravação para a área externa, ele 

decide ir para Marte deixando seus compromissos com o governo estadunidense. Assim, 

a indiferença dele em diversas situações não era uma regra, na verdade o choque da 

notícia o fez tomar a primeira grande decisão de sua vida. 

Dez dias depois de seu exílio, Dr. Manhattan volta para conversar com Laurie 

Juspeczyk, sua segunda namorada. Logo no início da conversa, ela pergunta o motivo da 

surpresa na entrevista se ele já sabia o que ia acontecer. Em resposta, ele diz que tudo é 

predeterminado, até suas reações. Ao final de Watchmen (2011), ele descobre que o 

adoecimento de pessoas que lhe eram próximas, o assassinato de Blake e o evento que 

marca o fim da narrativa foram provocados por um outro combatente do crime, Adrian 

Veidt. Ou seja, apesar de sua capacidade de transladar pelo tempo, ele foi incapaz de 

entender o que acontecia ao seu redor. 

Em resumo, Adrian, ao se dar conta que Blake, naquela reunião com Capitão 

Metrópole, tinha razão ao ridicularizar a postura deles diante dos problemas que o país 

enfrentava e da ameaça nuclear, foi buscar uma solução, pois não adiantaria se ocupar de 

questões localizadas enquanto o mundo poderia ser extinto em uma guerra nuclear. 

Pensando a respeito, concluiu que a união dos governos só aconteceria se surgisse um 

problema ou um perigo maior. Assim, criou uma invasão alienígena com um grupo de 

cientistas, artistas plásticos e escritores. Sob o pretexto de confeccionar um monstro para 

um filme, a equipe produziu um ser gigante e estranho que seria teletransportado para 

Nova York, falseando então um ataque extraterrestre. Por fim, a composição de seu plano 

foi arquitetada com tamanha inteligência que Dr. Manhattan não pode perceber.  

Na explicação de Manhattan, a peculiar movimentação atômica necessária para 

teletransportar a criatura provocou uma interferência de grande proporção, perturbando a 

continuidade temporal. Desse modo, ele só pode prever a interferência e o consequente 

número de mortos causados pelo teletransporte, viabilizado por uma tecnologia ainda em 

fase rudimentar. Essa falha física também fora prevista pelas pesquisas científicas 

empreendidas por Adrian, a fim de reproduzir aquilo que Manhattan fazia naturalmente, 

e, assim, foi oportunamente usada para enfatizar a invasão fictícia. A seu ver, era melhor 

provocar a morte de metade da população de Nova York que deixar o legado humano se 

extinguir em um ataque nuclear. Se a enorme perturbação molecular nublava sua 

capacidade de conhecer o futuro, diversos eventos e várias pessoas ao seu redor 

indicavam o plano de Adrian Veidt. Afinal, foram Rorschach e Coruja que descobriram 

o esquema de Veidt pesquisando por vias comuns, sem superpoderes.  
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Assim, por falta de empatia, Dr. Manhattan não buscou entender os eventos que 

o cercavam e não conseguiu deduzir a grande anomalia que tanto preocupava seus 

colegas. Logo, em uma perspectiva narratológica, sua participação certamente o qualifica 

como personagem, mas não como herói – essa posição é ocupada por Rorschach que faz 

o transporte de estados em primeiro plano. Essa conclusão decorre menos de uma moral 

que de uma passividade, ou de um interesse ensimesmado, embora a moral esteja 

intimamente ligada à empatia.  

Até aqui, foi dito que a figura se constitui na duração; que a personagem se 

caracteriza por suas iniciativas, pelo seu grau de liberdade; e que o herói é a personagem 

que faz o transporte de um estado. Do mesmo modo, o grau de liberdade também 

caracterizará o cenário, mas dessa vez pela ausência de iniciativa. Narrativas insólitas 

confirmam nossa hipótese: não importa se é um objeto, um animal ou um ser imaginado, 

se fala ou não, é o grau de liberdade que irá determinar se é um personagem ou não; o 

mesmo se aplica à determinação do herói. Já o narrador, com um pouco mais de 

complexidade, é a última instância que liga o passado ao presente e insere o futuro, como 

uma consciência, a rede que conecta e dá a ver. É, portanto, a economia de ações, mais 

ou menos espontâneas, que oferecerá o desenho geral da narratologia. 

Se imaginarmos inúmeros centros de força, recebendo e enviando energia, 

concluiríamos que essas transferências, essas movimentações aconteceriam então de 

modo proporcional e calculável, previsível e sem nada a acrescentar, irradiando por todos 

os lados, em todas as direções. No entanto, se um centro pudesse escolher quando e como 

devolver o movimento, haveria nesse conjunto calculável uma zona de indeterminação. 

Os outros centros, inertes em si mesmos, recebem e devolvem tão logo; portanto, para 

não devolver imediatamente, é preciso fazer esperar.  

Assim acontece com os seres vivos. Nos organismos mais simples, a ação quase 

não se pode fazer esperar, tanto que os prolongamentos sensíveis são os mesmos que irão 

reagir:  

 

No caso de um organismo rudimentar, será preciso, é verdade, um 
contato imediato do objeto de interesse para que o estímulo se produza, 
e nesse caso a reação não se pode fazer esperar. É assim que, nas 
espécies inferiores, o tocar é passivo e ativo ao mesmo tempo; serve 
para reconhecer uma presa e capturá-la, para perceber o perigo e 
procurar evitá-lo. Os prolongamentos variados dos protozoários, os 
ambulacros dos equinodermas são órgãos de movimento assim como 
de percepção tátil; o aparelho urticante dos celenterados é um 
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instrumento de percepção assim como um meio de defesa. (BERGSON, 
2010, p. 28). 

 

Conforme o organismo se desenvolve, os estímulos recebidos estarão em relação 

com um número cada vez maior de aparelhos motores, o que torna a reação cada vez mais 

incerta e a hesitação cada vez maior. Assim, com a reação mais complexa, o animal pode 

se relacionar com objetos e seres mais longínquos e, consequentemente, se preparar para 

um futuro mais distante. Portanto, há uma relação rigorosa entre a distância dos estímulos 

perceptíveis e a zona de indeterminação, ao tempo de hesitação para a ação que se seguirá, 

ou, nas palavras de Bergson: “a percepção dispõe do espaço na exata proporção em que 

a ação dispõe do tempo” (2010, p. 29, grifo do autor). Contudo, como é possível fazer 

com que a ação espere?  Com a zona de indeterminação, a memória deve aparecer. É 

assim que o passado é contraído em sensação e se inclina para a ação possível; daí o 

presente ser sensório-motor. Esse elo é a própria consciência, conforme pensa o senso 

comum, já que ter consciência é trazer para o presente, é iluminar algo da ação para se 

antecipar o que virá em seguida.  

O crescimento da zona de indeterminação – e, consequentemente, o grau de 

liberdade que o ser dispõe – marca as diferentes consciências, do organismo mais simples 

ao mais complexo, cada qual com seu fluir do tempo: 

 

Esse pretenso tempo homogêneo (...) é um ídolo da linguagem, uma 
ficção cuja origem é fácil encontrar. Em realidade, não há um ritmo 
único de duração; é possível imaginar muitos ritmos diferentes, os 
quais, mais lentos ou mais rápidos, mediriam o grau de tensão ou de 
relaxamento das consciências, e deste modo fixariam seus respectivos 
lugares na série dos seres. (BERGSON, 2010, p. 243). 

 

Logo, ler as classificações da narrativa pelos diferentes graus de liberdade 

equivale a estabelecer os diferentes ritmos de duração. O que se identifica por personagem 

é o ritmo da inteligência, própria do ser humano. A grosso modo, de acordo com A 

evolução criadora (2005), evoluir é diferenciar-se; primeiro há memória-duração que se 

divide entre matéria e vida; a vida se divide entre reino vegetal e animal, e esse último 

entre instinto e inteligência. A divisão não se prolonga em purezas, há assim uma aura de 

inteligência no instinto e um traço de instinto na inteligência. Dessas distinções interessa -

nos aqui seu reflexo na narrativa, que ao nosso ver é uma economia de ações mais ou 

menos intensas.  
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Se a duração do ser fosse a mesma de seu ambiente, não haveria como distingui-

la, são os múltiplos ritmos de duração permitem organizar em “cenário” e movimento. 

Portanto, a figuração não se faz na duração, mas nas diferenças entre as durações. A 

percepção de um instante, sem a contribuição da memória, se aproximaria de uma 

disposição, e não uma figuração. Ao sermos surpreendidos por algum movimento brusco, 

é a disposição que marcará a reação, posteriormente, a figura só se formará com um 

esforço da memória. Para aquele que não leu Watchmen, a imagem de Dr. Manhattan 

aparece de um jeito na Figura 13 e se transforma na medida em que narramos algumas 

passagens. Figura é acumulação, é contração. Outro exemplo é Rorschach, que no início 

da narrativa não tem sua identidade revelada. O homem sem máscara, Walter Kovacs, 

anda pelas ruas de Nova York sem ser reconhecido inclusive pelo leitor. Sua presença 

parece ser mais cenográfica que a do jornaleiro e do rapaz com seu gibi.  

Contudo, as linhas inertes do desenho parecem roubar a duração da figura. Do 

mesmo modo que a leitura produz um movimento que só estava indicado na página, as 

linhas também apenas indicam a figura. Já vimos na leitura de From Hell (2010) que a 

duração é contínua e indivisível, ela só se mostra por uma contração, uma redução que 

extrai a duração e o movimento, de modo a justapor instantes, ou quadros. O mesmo não 

se passaria com a figura? O desenho se explica pela habilidade de coordenar conjuntos 

motores à representação que se tem do mundo. Falta entender o que é representação para 

Bergson. 

A percepção não é um conhecimento puro nem uma contemplação, ela está 

inteiramente voltada para a ação, para o que é útil. É ao começar a utilizar o estímulo que 

se dá representação. Algumas considerações sobre a matéria podem abreviar o caminho 

dessa reflexão, trabalhada nos outros capítulos. Em primeiro lugar, a matéria é contínua : 

do ser para o ambiente, ou do objeto para o ambiente, passa-se por graus insensíveis de 

um para o outro. A imagem aumentada do limite entre um e outro mostraria 

progressivamente a indeterminação de um contorno antes bem definido. Portanto, não é 

possível afirmar que há contornos absolutamente definidos, toda determinação de 

fronteira é uma aproximação, assim como é o limiar entre dois países, um desenho feito 

sob a continuidade da extensão geográfica. Adalberto Müller (2012) indica a fronteira, 

vivida de perto, como um complexo borrão, uma linha imaginária: “[de] um lado e de 

outro, idiomas diferentes perdem, às vezes, o contorno definido e se misturam; certas 

expressões cruzam a linha imaginária das línguas; o mesmo acontece com os gestos, com 
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as ondas sonoras das rádios, enfim, com as culturas” (2012, p. 7). O mesmo pode ser dito 

de um limite físico, borrado pelas irradiações enérgicas ou térmicas. 

Enfim, se a matéria é contínua, porque a representação se forma em um 

determinado lugar? Esse lugar é exatamente onde se deteria a ação. Por isso as infinitas 

qualidades da matéria parecem se reduzir a superfícies. É verdade que para perceber é 

preciso saber se servir da matéria, o que exige um aprendizado e uma composição de 

aparelhos motores coordenados aos estímulos, tal como acontece com o ser humano, se 

exercitando desde bebê. Enquanto tateia e treina os movimentos que se organizam com 

os objetos que o cercam, a repetição se acumula em hábito. Uma vez aprendido, basta vir 

o primeiro estímulo para que o restante seja desempenhado automaticamente, como uma 

nota na música se inclina sobre a outra. A experiência cotidiana confirma esse 

desempenho do hábito: a pessoa, quando está em um ambiente conhecido, seus 

movimentos são contínuos, mas se visita uma cidade pela primeira vez, os movimentos 

são descontínuos, pois cada situação diferente requer uma escolha. 

Assim, a situação nova não oferece o estímulo para os esquemas motores já 

montados, é necessário que o cérebro dê o plano das ações possíveis. Essas ações são 

apenas nascentes e delineiam seu prolongamento útil do mesmo modo que a trajetória de 

um objeto lançado no ar pode ser adivinhada ao se observar o começo do movimento. A 

representação é justamente esse esboço da ação virtual feito na própria matéria. É 

imprescindível lembrar que o objeto, o estímulo, os nervos que o enviam para os centros 

nervosos, os centros e os nervos que enviam movimento aos órgãos de reação formam 

um bloco indivisível. Portanto, a representação é determinada pelo corpo, que, ao invés 

de receber e logo devolver o movimento, o refrata. Como a memória contrai o passado 

recente, a ação virtual tende à imobilização, daí a impressão de um universo estático. Esse 

processo também é o mesmo que transforma um processo em estados e que permite ao 

desenhista fixar os pontos onde se deteria sua ação. A contribuição da memória oferece 

ainda a parte subjetiva da percepção, a qual será mais ou menos impressa no traço do 

autor. Desse modo, a memória é efetivamente a viabilizadora do desenho, o corpo 

seleciona e a memória é a sua sobrevivência, o que confirma e refina nossa hipótese: a 

figuração é feita na refração da duração. Vimos que não há contornos absolutamente 

determináveis; as arestas bem definidas são já uma esquematização da ação virtual. Em 

outras palavras, ao contrário do que o senso comum acredita, os esquemas são estendidos 

sob a matéria. Inclusive, o desenho gráfico pode ser definido como uma escritura do 

esquema sensório-motor, conforme indicamos no primeiro capítulo. 
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A mesma tendência de estabelecer arestas também substitui o movimento real 

por uma linha inerte. O movimento é indivisível, onde ele for detido, aí haverá uma parada 

e não um movimento; apenas seu desenho é infinitamente divisível. Na verdade, a matéria 

está em constante movimento, seja na vibração molecular, seja na translação astronômica, 

e é, consequentemente, indivisível. Daí a distinção entre extensão e espaço feita por 

Bergson, na qual a primeira é a imensidade de qualidades moventes e a segunda é o 

desenho, o esquema infinitamente divisível e inerte. Ao dividir o próprio tempo em 

instantes, em frações de um relógio, a multiplicidade é apagada ou reduzida à 

homogeneidade, como a extensão ao seu contorno.  

De volta à narrativa gráfica, começamos a leitura de Watchmen descrevendo a 

divisão dos capítulos, cada um aproximando um minuto até chegar às doze horas. A 

ameaça nuclear poderia ser a grande culpada desse tempo achatado, uma vez que sua 

urgência levou Adrian Veidt a armar um plano para unir Rússia e Estados Unidos. Assim, 

seguindo a metáfora do relógio, se a contagem dos minutos reforça a opressão da ameaça, 

a fatalidade da contagem regressiva faz jus ao plano de Veidt. Quando Rorschach e Coruja 

tentam impedi-lo, ele explica detalhadamente seu plano e suas razões. Ao seu ver, a tensão 

da corrida armamentista provocava um apoio mútuo que projetava ou a concretização das 

ameaças, ou o perigo que um lado oferecia se o outro desativasse sua força bélica , 

forçando-os a sempre aumentar suas potencialidades. Nos seus termos, os governos 

estavam “embrenhados numa espiral armamentista” (2011, p. 367, grifo dos autores). 

Assim, Veidt concluiu que a tensão só poderia ser desmanchada se uma terceira ameaça 

se sobrepusesse ao embate dos dois lados.  

Já mostramos os detalhes de seu plano; aqui é importante observar a lógica do 

personagem. O emaranhado acabava por se desenhar em duas forças contrárias e a 

potência dessa articulação conferia um grande poder, ou seja, o crescente 

desenvolvimento dos dois lados se justificava porque um não poderia deixar de se 

defender em vista dos perigos que o outro oferecia e vice-versa, dando-lhes um álibi para 

acumular forças, cada vez mais fatais. Como vimos na Figura 11, notícias nos jornais, 

opiniões lamuriosas, a mobilização do estado para criar abrigos nucleares e inclusive a 

resposta ficcional do gibi acusavam um atrito que ali se prolongava. Para um usar uma 

metáfora, as marcas deixadas pelo vento em uma duna não podem ser uma coisa, são 

apenas uma consequência de um encontro. As marcas que o atrito ali, no espaço urbano, 

formava eram apenas o efeito e não o próprio encontro.  
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Figura 14 – Nova York pós-ataque 

 

Fonte: MOORE; GIBBONS. Watchmen. 2013, p. 411. 
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Aqui há uma conexão com o capítulo anterior, pois são os dispositivos de poder 

que produzem a visibilidade: 

 

Las dos primeras dimensiones de un dispositivo, o las que Foucault 
distingue en primer término, son curvas de visibilidad y curvas de 
enunciación. Lo cierto es que los dispositivos son como las máquinas 
de Raymond Roussel, según las analiza Foucault; son máquinas para 
hacer ver y para hacer hablar. La visibilidad no se refiere a una luz en 
general que iluminara objetos preexistentes; está hecha de líneas de luz 
que forman figuras variables e inseparables de este o aquel dispositivo. 
(DELEUZE, 1990, p. 156)15. 

 

Portanto, ao se ater às figuras ao invés de pensar nas forças que desembocavam 

naquele cenário, Adrian Veidt só conseguiu elaborar um plano nos termos já dados. Logo, 

acabou por produzir outro afrontamento bélico. Ainda que tenha sido mirabolante, não 

foi uma criação de fato. Por fim, o ataque fictício provocou o acordo entre Estados Unidos 

e Rússia, mas limitou a liberdade de expressão, conforme diz o personagem Hector 

Godfrey, editor jornal New Frontiersman: “Ninguém mais pode dizer coisas ruins sobre 

nossos camaradinhas russos” (2011, p. 412). 

Na paisagem urbana (Figura 14), as propagandas do perfume Nostalgia com um 

apelo passadista – “[onde] está a essência que era tão divina?” (2011, p. 81) – são 

substituídas por um marketing futurista de uma nova linha de cosméticos– “[esta] é a era, 

este é o sentimento: Millennium” (2011, p. 411) –, além de fast-foods com nomes russos 

e cartazes anunciando o acordo que tomam o lugar dos avisos de abrigo nuclear. No 

cinema Utopia (Figura 14, primeiro quadro à direta), são exibidos filmes de Andrei 

Tarkovski. Intimamente, as forças continuavam opressivas e alheias à vida em si, limitada 

para coadunar com outros movimentos. Portanto, a paz forjada não parecia estar voltada 

para a liberdade e o bem-estar geral.  

Embora pouco se pode inferir dos breves momentos que sucedem à falsa invasão 

alienígena, a página da Figura 14 dá diversas pistas, principalmente se for comparada à 

Figura 11. No primeiro quadro da Figura 14, há um funcionário apagando o grafite da 

                                                 
15 “As primeiras duas dimensões de um dispositivo, ou aquelas que Foucault destaca em primeiro 
lugar, são as curvas de visibilidade e as curvas de enunciação. O certo é que os dispositivos são 
como as máquinas de Raymond Roussel, máquinas de fazer ver e de fazer falar, tal como são 
analisadas por Foucault. A visibilidade não se refere à luz em geral que iluminara objetos pré-
existentes; é formada de linhas de luz que formam figuras variáveis e inseparáveis deste ou 
daquele dispositivo” (tradução de  Wanderson Flor do Nascimento). 
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silhueta dos “amantes de Hiroshima” (2011, p. 203), como apelidou o personagem 

Malcom Long, o psicanalista presidiário que entrevistou Walter Kovacs, o Rorschach. 

Apesar da ironia, Malcom submeteu Kovacs ao teste das manchas de Rorschach e, 

enquanto julgava o caso superficialmente como um quadro de agressividade mal dirigida, 

as manchas e as sombras suscitavam no herói mascarado memórias cada vez mais 

complexas. Assim, na medida em que o próprio psicanalista compreendia a angústia de 

Kovacs, ele passou a entender a profundidade dos problemas que também o envolviam. 

Foi então, ao passar diversas vezes pela pichação, “os amantes de Hiroshima” se tornaram 

o símbolo de um amparo subtraído. Por fim, ele concluiu: “tudo não passa de uma imagem 

de escuridão, vazia e sem sentido” (2011, p. 204). O garoto com o gibi e o jornaleiro 

também foram devastados, substituídos por um hidrante elétrico moderno e uma máquina 

de jornal no segundo quadro. Após o ataque, nem a sombra dos amantes sobrevivera ao 

apagamento do novo otimismo.  

Permanece, ainda, a pichação “who watches the skies?”16 (Figura 14, quinto 

quadro), em analogia com “who watches the watchmen?”17 (2013, p. 58), ambas 

questionando quem detém o controle. A resposta parece pairar ao redor: na esquina do 

primeiro quadro, há a construtora Pirâmide, junto com o hidrante, a marca Millennium e 

o tênis no quinto quadro; todos são produtos ou empreendimentos de Adrian Veidt, 

prolongando forças maiores, porém não aparentes. 

Assim, defendemos que a figuração é sempre um efeito de forças ou de poder, 

conforme Michel Foucault o entende: 

 

Parece-me que se deve compreender o poder, primeiro, como a 
multiplicidade de correlações de força imanentes ao domínio onde se 
exercem e constitutivas de sua organização; o jogo que, através de lutas 
e afrontamentos incessantes as transforma, reforça, inverte; os apoios 
que tais correlações de força encontram umas nas outras, formando 
cadeias ou sistemas ou ao contrário, as defasagens e contradições que 
isolam entre si; enfim, as estratégias em que se originam e cujo esboço 
geral ou cristalização institucional toma corpo nos aparelhos estatais, 
na formulação da lei, das hegemonias sociais. (FOUCAULT, 1988, p. 
88-89). 

 

Aqui também a movimentação ganha uma figura quando se cristaliza. Os 

procedimentos ou os mecanismos que modulam o poder, conhecidos como os 

                                                 
16 “Quem vigia os céus?” (2011, p .411). 
17 “Quem vigia os vigilantes?” (2011, p. 58). 
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dispositivos, só figuram, só assumem uma aparência estática quando há uma 

heterogeneidade temporal. O surfista, por exemplo, percebendo uma formação específica  

de onda, se esforça para entrar em harmonia com aquelas movimentações de modo a estar 

na posição certa, com a velocidade adequada para deslizar com a onda. Para se adequar 

ao mar, ele distende sua duração com a duração do mar e a formação da onda é dada em 

uma intuição simples; certamente o momento de se preparar é dado por uma 

representação, mas o movimento de entrar na onda é intuitivo. Essa duração é antes vivida 

e não poderia ser representada sem ser refratada.  

O surfe é uma situação oportuna para pensar a intuição pela singularidade que o 

mar impõe ao surfista: ou ele “penetra no real por suas raízes profundas” (2010, p. 72), 

como disse Bergson, ou dificilmente a prancha se envolverá na onda como se quer, 

acompanhada do movimento corporal. Embora não haja uma ocasião especial para intuir, 

são necessários uma disposição e um esforço, que a praticidade da percepção cotidiana 

dispensa e a substitui por situações passadas, indicando o que fora mais útil. A percepção 

acaba sendo mais um meio de lembrar, engessando nossas vivências em cores iguais e 

em formas inertes. 

A representação estaria antes dessas formas engessadas. Para Bergson, a 

representação é (antes) uma seleção do corpo, é o misto da experiência, o que se distancia 

da noção kantiana que a entende como uma determinação do espírito. Em uma outra 

comparação, se representação é também algo da matéria, não pode ser uma cópia e muito 

menos uma ideia, como entendiam os estoicos. É verdade que podemos nos representar 

uma lembrança, o que Bergson chama de imagem-lembrança, justamente para enfatizar a 

atualização da lembrança na imagem (isto é, na matéria, no presente, no corpo. Logo, o 

que chamamos de figura é a representação enriquecida e imobilizada pela memória. Em 

outros termos, o desenho nasce da experiência, mas difere dela. 

A contração da memória permite resumir o ritmo do ambiente, transformar 

processos em estados, durações em quadros e extensões em contornos vazios. Assim, a 

consciência tem um ritmo específico, a qual pode se dilatar ou contrair para se aproximar 

de outros ritmos. Enfim, é a contração que viabiliza a ficção. Para figurar, algo deverá ser 

contraído, como que esvaziado e deslocado, perdendo aquilo que o tornou visível: sua 

extensão. No caso das histórias em quadrinhos, o tempo perderá a duração e a 

continuidade, e o movimento perderá mobilidade e extensão, mostrando ao mesmo tempo 

as marcas dessa refração.  
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Figura 15 – O destino do mundo 

 

Fonte: MOORE; GIBBONS. Watchmen. 2013, p. 411. 
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Nesse sentido, a ficção é um certo ritmo e por isso se diferencia, se destaca de 

seu entorno. É a subtração que permite sugerir e não causar, parecer e não ser. Ao sugerir 

disposições, o acompanhamento motor projetará ações, inevitavelmente virtuais, já que a 

subtração apenas indica aquilo que de fato seria o alvo da ação. Portanto, se para criar a 

figura é necessário contrair, para tê-la é necessário enriquecer com a memória, isto é, que 

ela se atualize nas ações nascentes.  

Desse modo, o corpo se mobilizará para vivenciar o que foi sugerido pelo artista, 

o qual não poderia ser compreendido, apenas experimentado: “[cairá] assim a barreira 

que tempo e o espaço interpunham entre a sua consciência e a nossa” (BERGSON, 2005, 

p. 21).  

O movimento se torna visível quando é refratado pela espessura de duração da 

consciência, assumindo um certo ritmo. Na refração, o movimento se divide em três 

termos, aqui chamados de dispositivo, vazio e figuração, uma heterogeneidade análoga 

ao ritmo da consciência. Dessa economia, desse grau de liberdade, tanto consciência 

quanto a figura são memória e antecipação por serem enfim uma escolha. A 

indeterminação que as cerca confere responsabilidade a quem lhe dê sentido, a quem 

escolha seu destino, como advertiu Marie-José Mondzain (2015): 

 

É a qualidade determinada ou indeterminada da imagem que a situa 
nessa zona indecidível na qual ela atende à decisão política que lhe 
conferirá seu sentido. Concluiria lembrando a brincadeira de Groucho 
Marx. A uma mulher que lhe perguntou “How do you do?”, Groucho 
responde: “How do I do what?”. Em francês – traduzindo a brincadeira 
segundo meus propósitos – “Você vai bem?” se transforma em “Vou 
aonde?”. Acredito que aqui, com humor, que àquele que se inquieta 
com o nosso estado, quer dizer, com o nosso ser, só podemos responder 
interrogando, ao nosso modo, sobre nosso destino comum ou, mais 
precisamente ainda, sobre nossa destinação como única questão 
comum. (MONDZAIN, 2015, p. 53). 

 

Nessa zona “indecidível” da imagem, Adrian Veidt observa os canais de 

televisão (Figura 15): “halterofilista com metralhadora... corte para ursos de cor pastel, 

corações do dia dos namorados. Justaposição de violência realizadora de desejo e imagens 

infantis, ânsia em regredir à ausência de responsabilidade. Tudo isso diz ‘guerra’” (2011, 

p. 320). Sua escolha se direciona para o medo e para a reação, se assim podemos definir. 

A seu ver, as imagens convergem para intensificação erótica e o aumento da natalidade, 

a exemplo do Baby Boom nos Estados Unidos, o que o leva a investir em alimentos para 

bebês e produtos maternos. A sobrevivência do mundo e as reações aos grandes 
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dispositivos de poder, como a guerra, parecem se encaminharem para a vida, a vida de 

seu império. A intensidade de suas ações, implicada em produzir o transporte de estados 

globais, faz dele o herói dos vigilantes. 
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CAPÍTULO TRÊS: VAZIO: SENSAÇÃO E INFORMAÇÃO EM LOST 

GIRLS 

 

Há muito que a relação entre palavra e imagem gera discussões sobre linguagem 

e arte. Ainda hoje, o debate continua, principalmente quando uma arte as põe juntas num 

mesmo lugar: as histórias em quadrinhos. Embora os quadrinhos sejam 

fundamentalmente imagéticos, a pesquisa sobre essa mídia sofreu uma forte influência da 

linguística, nublando a compreensão sobre palavra e imagem, de modo geral, e sobre a 

palavra nessa arte, em especial. Por esse motivo, pretendemos fazer aqui uma leitura de 

Lost Girls, de Alan Moore e Melinda Gebbie18, obra que estabelece uma interessante 

relação com a literatura – em específico As aventuras de Alice no país das maravilhas 

(2013) e Alice no País do Espelho (2013), de Lewis Carroll; Peter Pan (2012) de James 

Matthew Barrie; O Mágico de Oz (2000) de Lyman Frank Baum; e O retrato de Dorian 

Gray (2014), de Oscar Wilde –, que, longe de ser uma narrativa que adapta, ela transforma 

suas fontes.  

Desse modo, é possível não só pensar a palavra nos quadrinhos, mas a diferença 

entre o narrar literário e narrar dos quadrinhos. Assim, nosso percurso começa por uma 

breve problematização do debate acerca da palavra nas histórias em quadrinhos, passa 

pela reflexão sobre as palavras e as linguagens e chega na leitura dos três capítulos de 

Lost Girls, passando pela narrativa das três protagonistas, Alice, Dorothy e Wendy. Por 

fim, nos lançaremos às considerações finais.  

Ainda que a palavra seja um recurso possível e não imprescindível nas histórias 

em quadrinhos, alguns acadêmicos insistem em três equívocos apontados e discutidos por 

Thierry Groensteen (2011), em Système de la bande dessineé: 1) definir as histórias em 

quadrinhos por uma construção de imagem e palavra; 2) usar a língua como modelo para 

entender qualquer linguagem; e 3) considerar o romance, ou a literatura romanesca, como 

base para qualquer forma narrativa. Contra o primeiro equívoco, o autor elabora sua tese 

a partir da ideia de sistema, conforme aponta o título do livro, uma vez que privilegiar um 

ou outro código impossibilita uma compreensão ampla das histórias em quadrinhos, 

essencialmente imagética, imóvel, simultânea e “serializante”. Acerca dos outros pontos, 

cito-o:  

                                                 
18 Tanto a edição inglesa (2006) quanto a brasileira (2007), lançadas pela Top Shelf Productions, foram 

organizadas em três volumes. Para facilitar a referência, usaremos “Lost Girls”, sem data, quando a obra 

for considerada em sua totalidade.  
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“Une tradition logocentriste millénaire nous a entraînés à concevoir un 
rapport de suzeraineté du verbe à l’image”19, rappelle fort justement 
Michel Thévoz.  Cette tradition a produit en réalité deux consequences 
importantes, qu’on n’a peut-être pas toujours suffisamment distinguées 
bien qu’elles affectent, l’une la semiologie générale, l’autre la 
narratologie: a/ La langue a été prise pour modèle de tout language; 
b/ La littérature romanesque est considérée presque partout et par tous 
comme le modèle de toutes les formes narratives (cette deuxième 
conséquence est en partie, mais en partie seulment, un corollaire 
logique de la première. (GROENSTEEN, 2011, p. 8-9). 

 

Desse modo, o logocentrismo de que falam os autores acima ofusca a 

compreensão sobre os quadrinhos: o sistema dos quadrinhos não é correlato à gramática 

da língua, o parentesco entre ambos está na sistematização inerente e nada mais, cada um 

se organiza segundo uma lógica própria, conforme será explicado adiante. Por essa razão, 

é preciso evidenciar que há narrativa fora da literatura, de funcionamentos singulares, em 

sistemas diferentes. Portanto, pensando nas singularidades, colocamos a primeira 

questão: se a palavra é matéria possível nas histórias em quadrinhos, como ela se relaciona 

com o meio e como ele a assimila? Para desenvolver tal ponto, faremos uma breve 

digressão sobre a noção de comunicação. 

A palavra nos serve de matéria lógica para expressar e compreender a partir de 

processos de denominação e articulação, isto é, indica-se coisas através de nomes, da 

ordem que for, e as coloca em relação – como disse Walter Benjamin: “a essência 

linguística do homem está no fato de ele nomear as coisas” (2013, p. 55, grifo do autor). 

Quando essa matéria de expressão é colocada dentro de outra, seu funcionamento é 

modalizado, os processos de denominar (ou conotar) e articular estabelecem outra 

relação. A título de exemplo, pensemos em um texto escrito e um filme que não seja 

mudo. No primeiro, as palavras se relacionam entre si, construção e comunicação se dão 

nelas, exigindo do leitor um conhecimento da língua e de mundo para que ele reconstrua 

para si o movimento que a sequência lógica ou poética indica e refaça as conexões 

elaboradas no texto – em suma, a convenção que relaciona o signo com o mundo e o signo 

com o próprio signo permite a comunicação. Já no filme, essas relações são pluralizadas, 

uma vez que a convenção estabelece vínculo com seu meio, sobretudo as denominações, 

que ou referenciarão o próprio universo fílmico, ou aquele universo fílmico ressignificará 

                                                 
19 “Les lieux de la bande dessinée. Trois planches exemplaires d’Andreas Martens ”. In: Protée vol. 19, nº 

1: Narratologie: état des lieux. Université du Québec: Chicoutimi, 1991, p. 89. 
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o que foi dito; a palavra surge como mais uma, e não única, matéria de expressão. Em 

verdade, nem é preciso sair da palavra: a dinâmica da escrita se diferencia enormemente 

da fala, quando a língua é dissolvida em seu contexto – textos têm seu contexto, mas é 

seu todo que se relaciona com seu meio, diferentemente da fala que se envolve, parte após 

parte, às pessoas do discurso, à melodia da voz, à feição, ao lugar e assim por diante. De 

tal modo acontece nas histórias em quadrinhos.  

A fixidez ou a imobilidade das histórias em quadrinhos exige que a apresentação 

simultânea seja organizada em um sistema, no qual tudo é colocado imageticamente, 

inclusive a palavra. Imaginemos uma página de uma história em quadrinhos e nela 

olhamos para um quadro em específico. Nele, há alguns balões com diálogos escritos que 

ocuparão, impreterivelmente, um espaço no quadro, ocultando uma área da cena, o que, 

por um motivo ou outro, não nos faz falta. Haveria um bilhete em cima da mesa? Teria 

algo a mais naquele cenário? Não sabemos nem saberemos a menos que o quadrinho nos 

mostre em outro momento, mas por ora aquele espaço oculto realmente não faz falta.  

Essa desimportância lacônica remete a situações que vivemos cotidianamente, 

como, por exemplo, quando conversamos com alguém: a fala em si preenche o momento, 

a atenção está de tal modo focada em quem diz e no que diz, que todo o restante passa 

desapercebido, subtraído. Assim, o rosto, ou qualquer outro ponto, somado àquilo que é 

dito ocupam nossa atenção simultaneamente; o quadrinho apenas as organiza 

espacialmente em uma economia única e ontológica. Como o texto nos quadrinhos é 

majoritariamente voltado para ações, personagens ou objetos figurados nos quadros, 

Groensteen (2011) opta por se referir à palavra das histórias em quadrinhos como verbal 

e não como escrita: “[si] je prefere (...) parler des fonctions du verbal plutôt que des 

fonctions de l’écrit, c’est parce que je pense que la parole, en bande dessinée, est plus 

proche de la parole au cinema que texte littéraire (même dialogue)” (2011, p. 151, grifo 

do autor).  

Logo, a história em quadrinhos traz a palavra como a ouvimos cotidianamente, 

imersa em uma situação, conforme mostra, analogamente, a disposição espacial; ainda, 

assim como a performance da fala também significa, a apresentação visual do texto 

também irá modular o sentido. A já citada sobreposição do ponto de vista da linguís t ica 

a outras leituras acaba por deixar de lado o importante fato de que aprendemos a falar 

depois de educarmos diversas ações aos estímulos recebidos. Certamente passamos a 

contornar o mundo com palavras, mas elas não são o único meio disponível para conhecer 

ou se relacionar; além do mais, nem toda experiência passa pelo contorno. 
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Seja a fala ou a escrita, a expressão verbal é tão descontínua quanto os 

quadrinhos e só é entendida porque partimos do movimento, que receberá indicações de 

tempos em tempos. Esse movimento nasce do desejo e da crença; a vontade que já 

organiza uma disposição, junto com a espera do será dito: 

 

Essencialmente descontínua, já que procede por palavras justapostas, a 
fala limita-se a assinalar, a intervalos regulares, as principais etapas do 
movimento do pensamento. Por isso compreenderei sua fala se eu partir 
de um pensamento análogo ao seu para acompanhar-lhe as sinuosidades 
com o auxílio de imagens verbais destinadas, à maneira de letreiros, a 
mostrar-me de tempos em tempos o caminho. Mas não a compreenderei 
jamais se partir das próprias imagens verbais, porque entre duas 
imagens verbais consecutivas há um intervalo que nenhuma 
representação concreta conseguiria preencher. As imagens, com efeito, 
serão sempre coisas, e o pensamento é um movimento. (BERGSON, 
2010, p. 145). 

 

Nas histórias em quadrinhos, as figuras estendem a esteira das expectativas, elas 

darão a disposição da qual sairemos, a primeira pista do movimento. Para quem não vê 

como se partiria de um pensamento análogo para acompanhar o movimento do outro, 

pedimos que averigue seu cotidiano. As situações pelas quais passamos são cheias de 

condutas, rituais e comportam uma gama de assuntos, seja uma postura cortês, uma 

saudação ou a convenção de trazer certos temas à tona. Estabelecimentos e instituições 

têm uma gestão própria das ações; nossa dinâmica já organiza a economia das 

enunciações. Quando se foge do esperado, a tendência é não comunicar; o interlocutor 

terá, pelo menos, que reter os estímulos sonoros, repassa-los uma ou mais vezes para 

entender, senão pedir ao emissor que repita ou refaça a enunciação.  

 Além do mais, se uma mesma palavra pode assumir diversas relações e 

representações, se os intervalos não estão ditos, o sentido só pode se dar no movimento. 

Aliás, cada palavra tem uma história secular, a sequência seria impraticável se 

partíssemos da palavra isolada. Logo, quando Bergson diz que “uma língua subentende 

muito mais coisas do que é capaz de exprimir” (2010, p. 145), ele evidencia a necessidade 

de se constituir no movimento, e não em representações separadas que seriam encadeadas 

uma a uma em sequência. Em infinidade daquilo que pode ser expresso, junto com o que 

fica subentendido, partimos de algum lugar, e é difícil imaginar como que a primeira 

palavra daria esse lugar exato. 

Assim, entendendo o discurso verbal como um guia de um movimento, isto é, 

de um pensamento, literatura e quadrinho parecem estreitar o parentesco, já que ambas 
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usam uma descontinuidade para indicar a direção. O que marcaria a diferença entre essas 

duas expressões? As manifestações das imagens visuais e das verbais provocam 

movimentos diferentes: aquelas suscitam a associação e essas inferências, conforme 

explicou Gilles Deleuze em A lógica do sentido (1974). 

Em um diálogo, supõe-se que quem se exprime queira exprimir algo, que 

estabelecerá relações com uma realidade, ainda que ficcional. Assim, os sujeitos 

envolvidos na comunicação se dispõem de saída a se movimentarem em conjunto, 

seguindo a fala. A matéria sonora de uma fala em um idioma que se desconhece não é 

menos que aquela de um idioma conhecido. Uma expressão em um idioma conhecido 

pode ser pronunciada em diferentes tons, por diferentes vozes, com diferentes entonações, 

nada se acrescenta a ela, apenas se aprendeu a coordenar os movimentos corporais a essa 

massa sonora. Isso tanto é verdadeiro que quando uma sequência verbal, com palavras 

conhecidas, está disposta de modo muito inusitado, não há representação. É o 

acompanhamento motor que permite reconhecer as sinuosidades da massa sonora e 

identificar palavras. 

Na realidade, o acompanhamento motor é a base de todo reconhecimento. O 

sistema nervoso é composto de nervos centrípetos, que ligam a periferia aos centros 

nervosos, e de nervos centrífugos, que ligam os centros à periferia. O estímulo recebido 

necessariamente se prolonga em movimento, mesmo que nascente e não executado, e é 

na consciência desse movimento centrífugo que o reconhecimento acontece20. Portanto, 

é o movimento do corpo que convida as lembranças a se atualizarem. O reconhecimento 

visual se dá em um processo sensório-motor semi-automático, ao passo que o 

reconhecimento auditivo envolve um processo sensório-motor automático.  

Quando vamos aprender um movimento, temos uma percepção confusa desse 

movimento, e confusa será sua execução. Conforme o movimento é repetido, melhor os 

músculos são coordenados, diversas contrações serão feitas para acionar uma variedade 

de articulações. Visto de fora, o movimento é contínuo, mas quando desempenhado, ele 

é composto por uma diversidade de mecanismos, sua a repetição decompõe o movimento 

para depois recompor, aprimorando a autonomia de cada parte e estabelecendo sua 

solidariedade. Assim, os movimentos que eram embaraçados passam a ser analisados e o 

corpo pode trabalhar cada detalhe, distingui- los e classificá-los. O corpo entende então as 

                                                 
20 O capítulo 2 de Matéria e Memória é dedicado ao reconhecimento. Há uma defesa do caráter motor do 

reconhecimento ao longo do capítulo e no final Bergson pontua : “o processo característico do 

reconhecimento não é centrípeto, mas centrífugo” (2010, p. 152). 
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linhas internas da estrutura do movimento. Da mesma forma, o acompanhamento motor 

da palavra escutada permite distinguir os movimentos na continuidade da massa sonora. 

Portanto, o uso da língua, dos lábios, da faringe e dos músculos torácicos forma um 

conjunto de mecanismos coordenados, acionado na fala. Esse conjunto está em relação 

com a causa que os faz entrar em ação, “há fatos que colocam fora de dúvida a 

comunicação desses mesmos mecanismos [da fala] com a percepção auditiva” 

(BERGSON, 2010, p. 129). Enfim, o acompanhamento motor da audição permite 

escandir a continuidade sonora, reconhecendo sílabas, palavras e frases, ao mesmo tempo 

que, ao seguir o movimento corporalmente, dá as condições para o movimento do 

pensamento. Quando Bergson afirma que o conjunto dos mecanismos está em relação 

com a causa, ele adianta brevemente a organização da linguagem na vida psicológica, a 

qual irá desenvolver no capítulo 3. Vejamos como ocorre essa organização.  

Para que um nome possa reunir um número ilimitado de objetos, é necessário 

instituir uma semelhança e apagar as individualidades. A semelhança surge de “um 

sentimento confuso de qualidade marcante“ (2010, p. 185, grifo do autor) e se tornará 

uma ideia geral por uma análise reflexiva, ao mesmo que é discriminada em percepção 

individual pela memória. Pelas leis da física, a qualidade sentida desempenha reações 

idênticas, como uma substância química reage sempre do mesmo modo quando entra em 

contato com outra. O mesmo ocorre com o corpo, que serve de base para a análise. Das 

reações físicas, a semelhança será antes experimentada para depois ser dissociada pela 

inteligência em generalidade, isto é, o que há de comum em estímulos semelhantes. Um 

som é sempre singular, mas logo se reconhece o gênero depurado pela inteligência.  

O corpo tem diversos mecanismos motores montados, que quando são acionados 

funcionam da mesma maneira, e podem dar os mesmos efeitos úteis a diferentes 

percepções. Assim como a inteligência pode elaborar a generalidade da semelhança 

vivenciada, sentida, pode também montar aparelhos motores artificiais:  

 

[O] entendimento, imitando o trabalho da natureza, montou, ele 
também, aparelhos motores, desta vez artificiais, para fazê-los 
responder, em número limitado, a uma quantidade ilimitada de objetos 
individuais: o conjunto desses mecanismos é a palavra articulada. 
(BERGSON, 2010, p. 189). 

 

Há, portanto, um paralelo entre o funcionamento do corpo e a organização da 

linguagem verbal, uma vez que é o corpo que oferece a sistematização das ações e dá o 

meio de dissociá-las por sua própria ramificação nervosa e motora. Suas ações montadas 
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pelo hábito servirão de base para os mecanismos da linguagem adquiridos e construídos 

pela inteligência. A respeito do reconhecimento visual, sobretudo de palavras escritas,  

Bergson não se estende no capítulo 2, apenas afirma que “implica um processo motor 

semi-automático de início, depois uma projeção ativa de lembranças que se inserem nas 

atitudes correspondentes” (2010, p. 123). Para desdobrar o reconhecimento visual, é 

necessário voltar ao capítulo 1, onde há elementos suficientes para entender esse 

processo. 

Cada ponto no universo recebe movimento e devolve na mesma proporção, 

propagando forças em todas as direções. Todos os centros refletem a influência do 

universo como as mônadas de Leibniz. Essas forças percorrem por todos os lugares sem 

interrupções, se modificando na mesma proporção. Para tirar uma fotografia bastaria 

interpor nesse caminho com uma tela escura. A percepção é um fenômeno do mesmo 

tipo. Se um ser vivo pode escolher qual ação tomar, ele apresenta um centro de 

indeterminação nas propagações de forças e é justamente a zona de indeterminação que 

serve de tela escura. Vamos entender como. 

O corpo é matéria e participa do conjunto do universo. Logo, ele também recebe 

movimento pelos nervos centrípetos, passa pelos centros nervosos após ter aí 

permanecido e se manifesta em ação voluntária pelos nervos centrífugos, formando um 

todo solidário entre objeto percebido e alterações do corpo. As modificações cerebrais 

darão a indeterminação dos movimentos corporais, sua estrutura “oferece o plano 

minucioso dos movimentos entre os quais você tem escolha” (BERGSON, 2010, p. 39). 

Se o corpo não tem ação sobre determinadas qualidades da matéria, elas passarão 

inconscientes por não terem um correspondente motor ou por sua inutilidade. Assim, o 

corpo discrimina na matéria os pontos sobre os quais tem ação, pontos que colocam uma 

questão ao corpo. Por isso, a percepção é menos que a matéria, mas não é diferente dela. 

Quando o cérebro oferece o plano das ações possíveis, temos, consequentemente, o 

começo do movimento centrífugo, conforme havíamos indicado. Portanto, as “‘zonas de 

indeterminação’ desempenhariam de certo modo o papel de tela. Elas não acrescentam 

nada àquilo que é; fazem apenas que a ação real passe e que a ação virtual permaneça” 

(BERGSON, 2010, p. 36-37). Daí a correspondência rigorosa entre percepção consciente 

e modificação cerebral. A percepção desenha a parte da indeterminação dos movimentos 

corporais e, inversamente, essa indeterminação da estrutura cerebral oferece a precisa 

medida da percepção, correspondendo-se mutuamente. Esses dois termos, percepção 

consciente e modificação cerebral, estão em função de um terceiro, a indeterminação do 
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querer21. Há uma fórmula que ajuda a visualizar essa correspondência com maior clareza: 

quanto mais complexo for o organismo, mais relações e sistemas motores ele será capaz 

de montar, aumentando as ações possíveis, isto é, a zona de indeterminação; desse modo, 

mais questões o ambiente colocará ao ser e mais incerta será a reação, deixando uma 

margem para ele avaliar uma quantidade maior de pontos no espaço, cada vez mais 

distantes. Assim, é possível concluir que “a percepção dispõe do espaço na exata 

proporção que a ação dispõe do tempo” (BERGSON, 2010, p. 29).  

Do mesmo modo que há sistemas motores diversos, existem sistemas de reflexão 

diferentes22 que respondem aos diferentes sentidos, com audição, visão ou tato. A reflexão 

é a análise cerebral que parece se voltar para o estímulo recebido para dispor as ações 

possíveis. Há intervalos entre os estímulos recebidos na audição, no olfato e no paladar, 

como se os órgãos que os captam funcionassem acidentalmente. A visão, ao contrário, se 

colore de uma vez. Uma continuidade movente aparece, onde tudo muda e permanece ao 

mesmo tempo. As luzes se projetam, mas é necessário definir os contornos, estabilizar 

algumas partes e destacar a mudança em movimentos homogêneos, daí o processo inic ia l 

semi-automático seguido da projeção ativa das lembranças, pois só assim os objetos são 

reconhecidos. A experiência confirma essas conclusões, inclusive nos testes atuais de 

acuidade visual, divulgados pelos Arquivos Brasileiros de Oftalmologia em 2008. Os 

testes dependem da resposta após passar pelo sistema nervoso central, impedindo que a 

qualidade da visão e da imagem visual sejam aferidas numericamente, como se o olho, 

suas terminações nervosas e o estímulo luminoso pudessem ser calculadas como uma 

luneta em presença de vibrações com uma determinada amplitude e uma determinada 

duração, isto é, a participação mental impede o cálculo exato:  

 

[O] maior problema ao analisar testes psicofísicos visuais é que o 
resultado encontrado corresponde à medida da resposta ao estímulo 
após ter sido processada pelo sistema nervoso central, sendo, portanto, 
a soma da função visual mais as funções mentais. Com isso, a função 
visual isolada não pode ser aferida com precisão através dos testes 
psicofísicos. A medida da visão é a medida da capacidade de sentir, 
distinguir, discriminar, separar e resolver estímulos luminosos. 
(KRONBAUER, 2008, p. 123). 

 

                                                 
21 Cf. Matéria e Memória (2010), p. 39. 
22 “Assim como há para meu corpo tipos de ação possível, também haverá, para os outros corpos, sistemas 

de reflexão diferentes, e a cada um desses sistemas corresponderá a um de meus sentidos” (BERGSON, 

2010, p. 48). 
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Enfim, há, portanto, um processo de associação: o corpo começa a agir 

determinando as áreas de sua ação possível e ao determinar as áreas, lembranças são 

projetadas ativamente e consequentemente associadas à disposição do corpo. Se o 

acompanhamento motor da audição é automático, é possível imaginar as lembranças 

“correndo atrás” do movimento corporal, mas da compreensão simultânea só podemos 

imaginar um movimento independente, partindo de um pensamento análogo, daí o 

reconhecimento auditivo se dar por inferência. Assim, as disposições motoras viabilizam 

diferentes reconhecimentos: “Adaptar o ouvido aos elementos de uma língua nova não 

consistiria então nem em modificar o som bruto, nem em acrescentar-lhe uma lembrança; 

seria coordenar as tendências motoras dos músculos da voz às impressões do ouvido” 

(BERGSON, 2010, p. 126). Daí seria possível estabelecer que a mídia que depende da 

imagem visual é de natureza diferente da mídia que depende da imagem sonora. A palavra 

escrita – que assume a forma de uma figura, isto é, não se percebe letra por letra, mas a 

palavra toda, quando não por segmentos ou frases inteiras – é reconhecida por inferênc ia, 

por mecanismos motores artificialmente montados, diferentemente da ação que se 

desenvolve diretamente no espaço ao redor. 

Nesse sentido, é possível estabelecer que há uma relação espacial direta entre os 

mecanismos sensório-motores visuais e o ambiente, e uma relação espacial indireta entre 

os mecanismos da palavra articulada e o lugar ao qual se relaciona. A escrita participar ia 

então dos dois conjuntos, saindo do primeiro para o segundo. Em Os quadrinhos (1975), 

Antonio Luiz Cagnin pensou na relação espacial da escrita com o primeiro dos quatro 

eixos binários de Eliseo Verón, o qual originou a tríade de Charles Sanders Pierce. O 

letreiramento, termo de Will Eisner (2010) para designar a escrita nos quadrinhos, pode 

provocar diversas sensações por sua aparência, que excede o verbal, como ocorre com 

um texto em caixa alta, por exemplo, que dá a impressão de um tom de voz alto ou 

enfático.  No primeiro critério de Verón, os sinais se dividem em naturais (índice) e 

artificiais (ícone e símbolo). O índice tem relações naturais e causais, como há entre 

nuvem e chuva; o ícone, por sua vez, mantém uma relação de aparência com o real, como 

fazem os desenhos; e, por fim, os símbolos que estabelecem relações convenciona is. 

Assim, há uma troca de funções nos efeitos imagéticos do letreiramento: o símbolo 

assume uma função icônica.  
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Figura 16 – Continuidades refletidas 

 

Fonte: MOORE; GEBBIE, 2006, capa. 
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Paralelamente às nossas conclusões, Cagnin ressalta que a relação entre signo 

linguístico e objeto é sempre indireta e a imagem é analógica e contínua. 

Essas considerações são interessantes para notar a formação de duas 

continuidades. No primeiro capítulo, argumentamos que a imagem da história em 

quadrinhos é uma, mas que, após ser decomposta pela percepção e recomposta pela 

memória, prolongando um momento no outro, assume uma outra continuidade, a leitura. 

A linguagem verbal também produz um movimento semelhante. Os mecanismos da 

palavra articulada imitam o trabalho da natureza: na relação do corpo com o meio, a 

sensação é instável, pode assumir variadas sutilezas; o mecanismo motor, ao contrário, 

desempenha a mesma sequência de movimento e prolonga a mesma ação útil, ou seja, 

por sua previsibilidade, o mecanismo garante a mesma utilidade. O mecanismo é ao 

mesmo tempo desempenhado e sentido, as linhas internas do movimento são conhecidas. 

Portanto, o corpo, em seu trabalho natural, conhecendo o mecanismo internamente, dá à 

inteligência os termos para desenvolver outros mecanismos. Se os primeiros esquemas 

sensório-motores mantêm uma continuidade com o espaço, os segundos estabelecem uma 

outra continuidade. 

Em Lost Girls, essa segunda continuidade toma a forma muitas vezes de 

narrativas que uma personagem compartilha com as outras. Conforme partilham suas 

experiências, transformando o significado que elas assumiam e vivenciando diversas 

relações sexuais, as três protagonistas (na Figura 16, dentro do espelho, da esquerda para 

a direita, Alice, Dorothy e Wendy) entendem como estão perpassadas por uma rede 

codificada, cheia de símbolos e organizações próprias. Ao contar suas histórias, elas 

voltam às juventudes e conseguem ver o novo enredo em que elas aos poucos se 

transformaram. 

É esse jogo reflexivo que aparece logo na capa do primeiro volume, na 

contemplação de diferentes tempos. Do lado de fora, onde as meninas estão, há uma 

organização material; dentro do espelho, elas estão envolvidas por outra organização, 

lógica e em camadas, sugerindo estratificação e uma consequente serialização, uma 

linearidade. O enigmático painel pode ser entendido como discurso ou como uma história 

em quadrinhos, um mundo de signos que busca desembraçar-se em suas fontes. 

A história em quadrinhos ilustra ao modo da memória, na elipse e no resumo dos 

quadros que contraem e distendem as lembranças no espaço entre as quais vemos o 

próprio esquema de lembrar-se, dobrar e se desdobrar, que acusa as lacunas da percepção 

para revelar nossa capacidade de torná-las, aparentemente, contínuas e homogêneas, em 
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uma disposição visual. A descontinuidade da percepção é suprida pela educação entre os 

sentidos, na ordenação motora, e também pela memória, que estende um momento no 

outro. Aqui reside uma interessante característica comum aos quadrinhos e à literatura : 

suas lacunas só são superadas no movimento. A descontinuidade da justaposição 

contrapõe essas expressões (fala e história em quadrinhos) à continuidade do mundo, ao 

mesmo tempo em que acusa o funcionamento de nossa percepção: 

 

A heterogeneidade qualitativa de nossas percepções sucessivas do 
universo deve-se ao fato de que cada uma dessas percepções estende-
se, ela própria, sobre uma certa espessura de duração, ao fato de que a 
memória condensa aí uma multiplicidade enorme de estímulos que nos 
aparecem juntos, embora sucessivos. (BERGSON, 2010, p. 74). 

 

A heterogeneidade vem de particulares durações. Uma viagem pode ser mais ou 

menos longa não pelo tempo do deslocamento, mas diversão que a torna breve ou pelas 

intempéries que prolongam a situação, por exemplo. Esse tempo subjetivo também atua 

nos movimentos corporais, fazendo-os parecer menos homogêneos. Podemos entender, 

de um modo mais geral, cada quadro e o painel – termo técnico de desenho para designar 

a página, a qual também pode ser entendida como um hiperquadro, ou seja, um quadro 

virtual que conteria os demais – como contrações dessas espessuras de duração, 

conforme argumentaremos mais à frente. Se elas começam pela decomposição, a própria 

divisão guarda algo da continuidade anterior, assim como a separação do contorno guarda 

a união sobre a qual operou. De que modo, então, podemos comparar a narrativa escrita 

à narrativa dos quadrinhos? Analisemos o trabalho de Alan Moore e Melinda Gebbie, 

Lost Girls, para melhor desenvolver essa e aquela primeira questão: como a palavra se 

relaciona com o meio e como ele a assimila. 

As três protagonistas que contam suas histórias no decorrer de Lost Girls são 

Alice, Wendy e Dorothy, personagens que aparecem como aquelas dos livros de Lewis 

Carrol, Jamies Barrie e Frank Baum, mas já adultas. A idade delas faz alusão à sequência 

das publicações: Alice está na faixa dos 60 anos, a publicação mais antiga, seguida por 

Wendy 40 e Dorothy 20. A fim de percorrer as diferentes narrativas, passaremos pelos 

capítulos 9, 14 e 27 para exemplificar as diferenças entre as narrativas das personagens e 

entre os três volumes. Comecemos por Alice: em Lost Girls, ela faz várias referências a 

Carroll e sua personagem de mesmo nome: de um lado, ela é escritora, da aristocracia 

inglesa e assina seus textos literários sob um pseudônimo (Hippolyte), tal como Carroll; 

de outro, os cabelos longos e o rosto afinado lembram os desenhos de John Tennie l 
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presentes nas primeiras edições do livro, além das semelhantes aventuras, fazendo 

menções alternadas a Alice no país das maravilhas e Alice no País do Espelho.  

Após ouvir os relatos de Dorothy e Wendy em um passeio pelos jardins do hotel, 

Alice, no capítulo 923, “A Casa de Espelho”, se prepara para começar a narrar suas 

histórias e logo as adverte que não gosta de trazer as lembranças à tona: 

 

Oh, muito bem... embora eu deva dizer que nunca apreciei trazer à baila 
o passado. A memória é um lugar deveras curioso. Existe a forma como 
as coisas pareciam e então, a forma como foram com certeza... ...e uma, 
frequentemente, é o inverso absoluto da outra... (GEBBIE; MOORE, 
2007, v. 1, cap. 9, p. 1, grifo dos autores). 

 

A lembrança é um tema caro à Alice não apenas pelos eventos traumáticos, mas 

também pela condição corporal. O uso de entorpecentes desde sua juventude alterou sua 

percepção do mundo e perturbou por um período sua razão, na medida em que aumentava 

a dependência de narcóticos. Nas duas obras de Lewis Carroll, o sonho serve de álibi para 

os eventos insólitos e inusitados, delegando à memória a capacidade de transformá - los 

em “belas aventuras”, como diz a irmã de Alice ao fim de Alice no País das Maravilhas. 

Em Lost Girls, quando Alice narra seu passado, os quadros são ovais, três por página, 

aludindo a espelhos que, principalmente nesse capítulo, nos mostram um vertiginoso jogo 

de reflexos.  

A típica organização da página caracteriza a narrativa de cada protagonista, 

assim como o estilo e a matiz de cores imprimem na história a subjetividade de quem 

conta. As cores usadas nesse e em outros capítulos em que Alice conduz o enredo são 

majoritariamente vivas e variadas, como se ela fosse impressionada com intensidade.  

Essa fusão que coloca a percepção de quem vê no ambiente que se vê acaba por juntar 

pessoa e reflexo. Ou, ainda, a Alice que está de frente para o espelho e seu reflexo numa 

única imagem (Figura 17). Assim, a ambiência dá as condições da experiência, um meio 

de colocar o observador no movimento que se deseja partilhar. 

Na primeira página (Figura 17) que abre esse capítulo, objeto e reflexo estão 

dentro dos quadros: há, no primeiro, o hotel e seu reflexo em um lago como se a superfíc ie 

da água cortasse o quadro ao meio; no segundo, porém, uma fonte com uma pipa imersa 

até a metade é vista de cima em um ângulo que não mostra aquele que observa.  

                                                 
23 A numeração das páginas se inicia a cada capítulo, o que exige uma indicação do capítulo em cada 

citação. 
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Figura 17 – Espelhos d’água 

 

 Fonte: GEBBIE; MOORE, 2006, v. 1, cap. 9, p. 1. 
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No terceiro, quem olha está quase em frente à superfície da água, marcando o 

percurso do narrador, que se aproxima para encarar o espelho d’água em um processo de 

troca ou fusão de narradores, isto é, na passagem do narrador impessoal para a focalização 

de Alice. Sua narrativa lhe dará uma imagem que ela evita. 

Quando Alice começa a contar sua história, o jogo de reflexos deixa de ser 

exato24 como acontece nessa primeira página. As disposições (Figura 18) não atendem a 

uma perspectiva, deformando as posições que estariam em outro ângulo em uma situação 

real – as meninas deitadas na grama parecem flutuar e, no segundo quadro, a aparição do 

homem inclina-se demasiadamente sobre a água. No primeiro quadro, a irmã de Alice lê 

um livro para elas, mas a leitura enfadonha leva Alice a se deleitar com as visões do 

riacho, enamorando-se por sua própria feição.  

Há uma segunda focalização nessa página: primeiro, a narradora se vê junto com 

a irmã, mas, ao começar a dar mais detalhes, ela passa a ser a jovem que fora. Durante 

sua distração, o homem, ou Coelho, como era chamado, aproveita para se aproximar e 

convidá-la para lhe fazer companhia. A introspecção da jovem refletida na água, como 

metáfora para seus pensamentos (cf. nota 25), é abalada por seu próprio toque, ao mesmo 

tempo que Coelho surge. As suaves ondulações apontam a sutileza entre o reflexo e as 

imagens submersas na água. 

Os tons acinzentados dos dois últimos quadros realçam o momento entediante, 

misturado a um pequeno suspense entre dúvida e o mal presságio, provocado pelo o 

surgimento estranho de Coelho. Somado à expressão aflita, o close em seus olhos revela 

um desejo insano: Alice não é um reflexo, ela está em seus olhos, despertando o único 

foco colorido do quadro. Depois que entram na casa, Coelho a embriaga com vinho, 

acendendo as cores. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
24 Há no terceiro quadro da Figura 10 uma imprecisão: o reflexo de Alice estende o braço “errado”. Esse 

detalhe pode ser visto como um erro ou como uma entrada das memórias “invertidas” da personagem. 

Contudo, notamos um esforço em criar ângulos mais reais nessa página em questão que é abandonado na 

próxima, conforme será comentado na sequência. 
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Figura 18 – Uma tarde de verão 

 

Fonte: GEBBIE; MOORE, 2006, v. 1, cap. 9, p. 225. 

                                                 
25 “Eu tinha quatorze anos, se bem me lembro, e a tarde de Verão parecia se arrastar eternamente. Isso 

ocorreu durante as férias. Minha irmã e eu, que com frequência ficávamos sozinhas naquela grande casa, 
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Conforme foi trabalhado no primeiro capítulo, a disposição espacial das figuras 

desempenha o papel do narrador, pois situa a posição do leitor. O reflexo do segundo 

quadro (Figura 18), por exemplo, seria impossível pelo ângulo e disposição dos 

personagens e do leitor – as ondas circulares mostram a posição perpendicular desse que 

não poderia enxergar aqueles, situados ao lado do lago –, porém os quadros são reflexos 

apenas daquilo que ela pensa, compondo um mise en abyme complexo e irreal, análogo à 

longa queda na toca do coelho descrita em As aventuras de Alice no país das maravilhas 

(2013). Deste modo, o título do capítulo torna-se mais claro, pois “A Casa de Espelho”, 

um lugar típico de parques de diversão com vários espelhos deformados, é a casa onde 

suas memórias são evocadas, distorcidas e refratadas. 

Na sequência narrativa, quando a substância química faz efeito, Alice perde seus 

parâmetros enquanto é abusada sexualmente. A distorção é tão drástica que ela apenas vê 

um pouco do que está acontecendo na sala ao olhar através do espelho de sua mãe, o 

mesmo presente na capa (Figura 16). O problema de o espelho ser seu único ponto de 

contato com a realidade se intensifica quando, percebendo que suas alucinações são 

barulhos e movimentos da relação sexual coagida por Coelho, ela passa a se refugiar em 

si mesma. Assim, a perda das dimensões e dos limiares, tanto pela química quanto pelo 

trauma, se fundem numa experiência única na qual ela se tornara reflexo da verdadeira 

Alice, que a encarava do outro lado do espelho (Figura 19). 

Na fala de Alice (cf. nota 26), há uma sequência de esvaziamentos: a casa do 

botão faltando, a fragrância que se evaporava, suas pernas que não pareciam lhe pertencer, 

sua identidade e sua substância. Mesmo o barulho do relógio, que começava a tira-la de 

seu torpor, acusava o silêncio. A solidez mais marcante era a do vidro, que a separava 

dela mesma; no fim, ela mal podia se fiar naquilo que nos constitui, na memória das 

nossas vivências – “à noite, eu nem sabia direito se aquela tarde havia acontecido” 

(GEBBIE; MOORE, 2007, v. 1, p. 7).  

                                                 
íamos até o riacho e nos sentávamos à sua margem, onde ela se esforçava para ler livros distintos, coisas 

enfadonhas sem ilustrações ou diálogos, e, em seguida, adormecia. De certa fora, foi culpa dela o que 

aconteceu../ Eu estou ali, olhando para o riacho, com meu reflexo olhando para mim. Podia -se dizer que eu 

estava completamente apaixonada por mim mesma, essa menina submersa em meio à erva d ourada 

carregada pela correnteza, seu rosto era o meu, embora, de vez em quando, um peixe esquisito e misteriosos 

tremeluzisse através dele, como se um pensamento medonho pela sua mente. Envolvida por aquela imagem, 

a princípio não o percebi./ Ele era o amigo mais antigo do meu pai, o cabelo branco circundava seu cocuruto 

corado e careca. Ele parecia extremamente impaciente, aflito para estar em outro lugar. Nós o chamávamos 

de ‘coelho’, embora seu nome verdadeiro escape à memória agora. Com tons taciturnos , para não acordar 

minha irmã, ele reclamava sobre o sol e perguntou se eu não entraria com ele para lhe fazer compan hia, 

enquanto aguardava o retorno do meu pai. Parecia ser indelicado recusar o convite. (GEBBIE; MOORE, 

2007, v. 1, p. 2). 
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Figura 19 – O abismo de Alice 

 

Fonte: GEBBIE; MOORE, 2006, v. 1, p. 726. 

                                                 
26 “A sala finalmente retornou. O amigo do meu pai tinha sumido; partido às pressas como se estivesse 

atrasado para algum compromisso, deixando apenas um lenço amarrotado como indicação de que estivera 
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A compreensão do que acabara de acontecer lhe foi impossível naquele 

momento, inscrevendo o trauma em sua própria imagem extraviada (Figura 19). Ao 

mesmo tempo que a paixão dela por si própria a salva em um momento de apuro, a subtrai 

de seu lugar na sedução narcisista, esvaziando-a: “A casa não parecia ser mais minha. Eu 

não tinha substância. Eu era o reflexo” (cf. nota 26). Assim, ela se tornou um contorno 

vazio, como uma informação. Em paralelo às histórias de Lewis Carroll, principalmente 

a Alice do Outro Lado do Espelho, o ambiente surreal de sua narrativa é proporcionado 

em Lost Girls por entorpecentes e exagero dos prazeres, prendendo-a do outro lado do 

espelho.  

Dando um salto, observemos as histórias de Dorothy, as quais aludem à obra de 

Lyman Frank Baum, O Mágico de Oz (2000), e ao filme de Victor Fleming, The Wizard 

of Oz (1939). No capítulo 14, “O Espantalho”, o tio de Dorothy lhe dá um sapato prateado 

como desculpas por tê-la deixado sozinha em casa, no momento em que um tornado 

passou pela fazenda. Naquela situação, em meio à imensa perturbação provocada pelo 

tornado, Dorothy teve um despertar sexual, alinhando a turbulência climática com o 

frenesi de seu gozo, estimulado por masturbação. Após esse episódio, somado ao presente 

dado por tio, seu desejo foi impulsionado pela curiosidade e pela sensação de poder:  

 

Foi quando vi meus sapatos, sabem? Os prateados? Bem, minha tia não 
gostou muito deles, mas ela não podia fazer nada. Quando os 
experimentei, me senti uma verdadeira lady. Era como se tivesse algum 
tipo de feitiço nos sapatos que me levaria para onde eu desejasse ir na 
vida. Meu tio os adorou. Ele era um homem muito gentil. (...) Nas noites 
em claro no meu quarto, quando queria me excitar, eu calçava meus 
sapatos, e nada mais, e em seguida colocava aquele grande espelho do 
canto no chão. (GEBBIE; MOORE, 2007, v. 2, cap. 14, p. 2, grifo dos 
autores). 

 

 

                                                 
ali. Minhas roupas tinham sido arrumadas precipitadamente e uma casa de botão sobrava no colarinho. 

Tudo estava diferente. No espelho sentava-se minha amada, observando-me com olhos penetrantes entre 

os fios de cabelos loiros caídos , com minha fragrância evaporando-se nas pontas dos seus dedos./ Eu fiquei 

em pé e andei com as pernas de outra pessoa até o espelho. Ela se levantou e veio hesitante ao meu encontro, 

erguendo sua mão para apertá-la contra a minha. Sob o nossas palmas o vidro era frio e sólido; eu não me 

sentia mais eu. A casa não parecia ser mais minha. Eu não tinha substância. Eu era o reflexo. Do outro lado 

do vidro meu verdadeiro eu olhava para fora; deveras desesperançado./ O murmúrio monótono do relógio  

marcava o silêncio como um parente senil. Eu cambaleei em transe até o corredor e ali desfaleci s obre os 

azulejos quadriculados, como um peão tombado. Meus pais, quando me encontraram, atribuíram aquilo ao 

excesso de sol. Eu nunca disse ao meu pai que seu amigo havia feito uma visita, e depois daquilo ele nunca 

mais apareceu em casa. À noite, eu nem sabia direito se aquela tarde havia acontecido. (GEBBIE; MOORE, 

2007, v. 1, p. 7). 
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Figura 20 – Vento entre o trigal 

 

Fonte: GEBBIE; MOORE, 2006, vol. 2, cap. 14, p. 527. 

                                                 
27 “Oh, a coisa ainda era boa, indo e vindo dentro de mim, mas às vezes eu queria algo mais que não estava 

lá. Eu queria conversar, mas era como se toda sua conversa brotasse do seu pênis. A verdade é que ele 

parecia digno, mas não era realmente inteligente. Eu sequer podia começar uma conversa adequada com 
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Diferentemente de Alice, Dorothy admirava sua grandiosidade e seu poder de 

atração, simbolizado pelos sapatos que guardavam em si um feitiço – Dorothy já não era 

uma criança, sua beleza e juventude poderiam levá-la a qualquer lugar, como os sapatos 

prateados que Dorothy ganha após matar a Bruxa Malvada do Leste, na obra de Baum. 

No impulso de confirmar essas sensações, a jovem precisava testar esse poder: “[eu] 

achava que era bonita, e meu tio disse que sim, só que isso não conta. Eu queria alguém 

que olhasse para mim e visse alguma coisa, para que eu soubesse que estava lá” (2007, 

v. 2, cap. 14, p. 3, grifo dos autores). Assim, procurou um rapaz que trabalhava lá, 

levantou seu vestido e nada mais foi preciso para que se iniciasse uma relação sexual – o 

feitiço tinha se confirmado. Após a descoberta, ambos se encontraram diariamente, mas, 

para o descontentamento de Dorothy, o rapaz não desenvolvia uma conversa interessante 

A insatisfação em descobrir a vacuidade de pensamentos e sentimentos do rapaz 

esvaziou também o ato sexual em si (cf. nota 27). Uma pessoa sem as características que 

a constituem enquanto ser humano, como inteligência e sentimento, o afastam dessa 

condição e subtrai a intensidade das relações pessoais, sejam sexuais, afetivas ou sociais. 

Assim, o companheiro de Dorothy torna-se um boneco, um espantalho, e seus suspiros o 

vento, anulando o encontro entre duas pessoas; ela agarra-se aos cabelos na busca por 

aquilo que constitui a vida do corpo. Como na obra de Baum, o espantalho não tem 

cérebro, metonímia da vida psicológica. 

Além da negação corporal, o vazio também é criado pela ausência de cenário, o 

fundo branco os deixa em um lugar qualquer, abandonados um ao outro. O texto também 

aparece solto, sem as caixas, diferentemente de outros momentos em que o texto é 

contornado por um retângulo (Figura 21), que quase abandona o texto sobre a imagem. A 

matiz amena presente nas histórias dessa protagonista encenam o ar bucólico de uma 

fazenda, simulando raios de sol, a irradiação dos campos de trigo e uma atmosfera quente 

e um pouco árida, típico do estado de Kansas, Estados Unidos. Assim, sua ambientação 

se difere das cores diversificadas, em tons mais abertos, nas histórias de Alice ou do matiz 

denso nas narrativas de Wendy.  

 

                                                 
ele, e quando ele agarrava meus seios, era como se esquecesse que os dois estavam presos a mim./ 

Entendam, eu queria mesmo é estar fazendo aquilo com alguém que tivesse ideias e sentimentos verdadeiros 

como os meus, mas às vezes eu o agarrava e não havia nada lá. Eu também podia fazer sexo com uma 

boneca de pano ou algo que se põe num campo para espantar as aves. Eu só gozei uma ou duas vezes. Ele 

suspirava, e tudo o que eu ouvia era o vento entre o trigal.” (GEBBIE; MOORE, 2007, vol. 2, cap. 14, p. 5, 

grifo dos autores) 
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Figura 21 – Campos de Kansas 

 

Fonte: GEBBIE; MOORE, 2006, vol. 2, cap. 14, p. 728. 

                                                 
28 “Quando eu lhe disse que não queria mais vê-lo, ele começou a dizer que me amava e me senti meio 

cruel, mas não havia mais jeito. Eu lhe disse que não podia vê-lo porque ele não tinha ideias nem 

imaginação. Ele Ficou confuso, como um cão que você teve que matar por comer galinhas. Bom, quase 

uma semana depois, recebi um bilhete com um poema que ele tinha escrito. Era mais ou menos assim: ‘A 
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Os quadros grandes e horizontais acentuam a amplitude do lugar, imprimindo 

também uma tranquilidade e vagareza de cada cena, conforme já reconheceram autores 

que escreveram sobre quadrinhos, como Will Eisner (2010) e Scott McCloud (2005) – o 

tamanho dos quadros influencia diretamente no timing da leitura. O plano largo retém a 

leitura por mais tempo, aproximando a leitura de uma contemplação, o que contribui para 

produzir um vislumbre do horizonte e a sensação arejada comum em campos abertos. O 

caminho a ser percorrido pela protagonista faz ainda menção à estrada de tijolos amarelos  

rumo a Oz, que segue para um lugar iluminado no fundo do quadro.  

No clímax dos capítulos narrados pelas protagonistas, sempre na antepenúlt ima 

página, há um quadro ocupando a página inteira (Figura 22) que conclui e resume o trecho 

recém narrado, como se fosse uma contração da memória. Nesses quadros não há palavras 

e suas ações parecem ser imobilizadas: ao invés de estabelecer uma relação de 

continuidade, eles dão o sentimento da história. A espessura da duração se contrai pela 

síntese, tornando os momentos anteriores em um quadro, ao mesmo tempo que 

surpreende a leitura com sua proporção. Essas modulações da página e as consequentes 

alterações na leitura acabam por simular os diferentes ritmos de nossa consciência.  

A síntese desses quadros se intensifica com o tamanho e a riqueza de detalhes 

do desenho, convidando o leitor a se deter nele por mais tempo, refletindo o que fora 

narrado e modulando as durações. Scott McCloud (2005) faz uma observação sobre o 

equilíbrio dos momentos a serem mostrados em uma história em quadrinhos, que pode 

ser “tão subtrativa quanto aditiva” (2005, p. 85). Um evento pode ser detalhado em muitos 

quadros ou resumido em poucos, como em uma tira.  

Vale observar aqui que geralmente a divisão da página é equacionada a essa 

subtração ou adição de momentos, proporcionando diferentes espessuras. A proporção do 

quadro não está diretamente ligada à espessura de duração, é ao modular a atenção que a 

economia da página – junto com outras qualidades, como o andamento da história e o 

estilo – provoca determinadas espessuras da leitura. 

 

                                                 
Rosa é bela,/ a violeta é triste./Você é a garota mais/ linda que existe.’ Foi meigo, mesmo com a violeta 

triste e tudo mais, como se eu o tivesse ajudado a descobrir que ele tinha um cérebro. Eu lhe dei um beijo 

por escrever aquilo. Depois disso, ficamos amigos. Foi como se eu entendesse uma coisa nova, na minha 

cabeça e entre minhas pernas. Eu estava com meus sapatos prateados e havia um mundo diferente lá fora 

por onde eu podia caminhar. A velha trilha empoeirada parecia dourada quando o sol se pôs. Nos campos, 

os homens labutavam sem camisas e cada um era diferente. Havia magia, em algum lugar estrada acima”  

(GEBBIE; MOORE, 2007, vol. 2, cap. 14, p. 7). 
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Figura 22 – O Espantalho 

 

(GEBBIE; MOORE, 2006, vol. 2, cap. 14, p. 7). 

 

Por exemplo: um evento pode ser dividido em quatro quadros ou em vinte, todos 

do mesmo tamanho, dispostos em uma página. Na primeira situação, o evento 
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provavelmente seria mostrado com objetividade, selecionando os momentos mais 

importantes, isto é, aqueles que indicam melhor a progressão dos movimentos. Já na 

segunda, mais detalhes apareceriam, embora os quadros guardassem menos diferenças 

entre si. Aqui o tamanho também interfere na apresentação: para fazer caber vinte quadros 

em uma página, eles serão menores e deverão ter uma outra economia de traços.  

Como temos a tendência de apagar as semelhanças e realçar as diferenças, a 

segunda organização parecerá mais longa e mais maçante, tanto pela proporção, quanto 

pela evolução “mais lenta”.  

Se uma consciência mais tensa é capaz de condensar períodos maiores em um 

tempo curto, podemos afirmar que a divisão do evento em quatro momentos requisitou 

uma tensão maior da consciência e, portanto, uma espessura de duração mais contraída. 

A distensão da consciência se aproxima do movimento da matéria, como a multiplicação 

de momentos nos mostra, quase como se fosse coincidir com os movimentos executados:  

 

Ora, se toda percepção concreta, por mais breve que a suponhamos, já 
é a síntese, pela memória, de uma infinidade de ‘percepções puras’ que 
se sucedem, não devemos pensar que a heterogeneidade das qualidades 
sensíveis tem a ver com sua contração em sua memória, e a 
homogeneidade relativa das mudanças objetivas com seu relaxamento 
natural? (BERGSON, 2010, p. 213). 

 

Assim, a história recém narrada volta, se comprime e se dilata no quadro, 

insistindo em uma questão: o instante em que Dorothy percebe o desencontro entre seu 

furor e a vacuidade de seu parceiro. Assistimos, então, a variação de intensidades, ou 

ainda, de espessuras de duração da narradora.  

Ainda que os tons sejam escuros e as nuvens indiquem a proximidade de uma 

tempestade, talvez um tornado como aquele que marcou seu despertar sexual, não há 

tensão nos olhos de Dorothy, sua feição não transpassa medo, indignação ou tristeza, ela 

apenas reconhece estar sozinha, sem a resposta desejada frente a “algo inanimado”. Toda 

a efusão do momento, da intensidade do ato sexual, diverge intimamente do espantalho . 

Ao observar o quadro por um tempo, a imagem da garota pendurada se solidifica em uma 

grande decepção e a vivacidade do amarelo dourado nos corpos (Figura 20) é enfim 

abandonada, o encontro físico não a instiga mais.  

A respeito das modulações da duração, cabem ainda duas observações. Os 

efeitos de um quadro que ocupa a página inteira são diversos e dependem de sua inserção 

na sequência e do que ele traz. De um lado, há exemplos como Frank Miller, que usa esse 
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recurso com frequência em perseguições, quando o personagem pula de um edifício ou 

lança o carro no mar, desacelerando o movimento e intensificando a emoção do perigo, 

sem necessariamente convidar os eventos anteriores a se atualizarem, como acontece na 

Figura 22. Por outro lado, há possibilidades de alongar e dividir a duração, como faz Chris 

Ware. O autor usa essa modulação para enfatizar a neurose de seus personagens, que, 

paralisados pelo medo e pelo sentimento de completo desencaixe social, impedem a 

fluidez dos movimentos, dividindo incessantemente as durações em vários quadros. 

Assim, a consequente falta de espontaneidade se reflete na falta de fluidez das páginas 

exageradamente divididas. A leitura de Jimmy Corrigan: o garoto mais esperto do mundo 

(2009), por exemplo, é dolorosa, lenta e angustiante, não apenas pela história, mas 

sobretudo pelos quadros pequenos e pela semelhança entre os lugares, as pessoas e as 

situações, permitindo que as imagens passadas se atualizem constantemente. A 

correspondência é capaz de reduzir um conjunto em um exemplar que se multip l ica 

inexplicavelmente. A virtualidade passa a invadir o atual de um modo abusivo e 

insuportável, dificultando o próprio progresso da leitura.  

Dada essa heterogeneidade da imagem das histórias em quadrinhos, discordamos 

de Moacy Cirne (1970), que aproxima os quadrinhos do rolo fílmico. Primeiro, o rolo 

fílmico é uma peça fundamental, mas interessa em funcionamento, no processo de 

projeção. Segundo, o fotograma serve ao movimento do projetor, ele tem uma duração 

muito precisa na sequência do filme. Já os quadrinhos provocam diferentes contrações, 

conforme mostramos acima. Nesse sentido, a afirmação de Inuhiko Yomota (2015), em 

um minicurso ofertado na Universidade Federal Fluminense, assume uma grande 

importância.  

No ocidente, as designações para “histórias em quadrinhos” em diversas línguas 

remetem a uma característica marcante: em inglês, comics remete à comicidade 

característica na virada do séc. XIX para o séc. XX, como Yellow Kid (1984) de Richard 

Felton Outcault. Em francês, bande dessinèe é, assim como em Portugal, banda 

desenhada; “banda” pode ser tanto uma tira de tecido, uma faixa ou ainda uma faixa 

contínua de frequência, para transportar dados, como um fluxo de desenhos. Em italiano, 

fumetti, ou “fumacinhas”, fazem referência aos balões de fala (CAGNIN , 1975). Assim, 

questionei Yomota pessoalmente se manga fazia referência à alguma característica dos 

quadrinhos e, para minha surpresa, ele respondeu que manga é outra arte, diferente dessa 

que conhecemos por quadrinhos.  
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Figura 23 – O convite 

 

Fonte: GEBBIE; MOORE, 2006, vol. 1, cap. 8, p. 3. 
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Diversas reflexões nos levaram a concordar o com Yomota: a duração que um 

manga provoca é outra, a vivência que produz se aproxima com o trabalho, a minúcia; há 

um nível de detalhe e uma extensão na jornada que produz não um romance, mas uma 

vida. O que está em jogo não são as centenas de episódios, é o acúmulo de uma longa 

passagem, o afeto dos personagens que não teria a mesma intensidade se fosse colocada 

em uma lógica breve e romanesca. Na série de manga shonen29 Fullmetal Alchimist, de 

Hiromu Arakawa, lançado entre 2001 e 2010, os protagonistas Edward e Alphonse Elric 

são dois irmãos que buscam a pedra filosofal para recuperar seus corpos – Edward perdeu 

o braço e Alphonse o corpo todo, sua alma estava presa a uma grande armadura. Aos 

poucos, a razão e as dificuldades dessa busca são reveladas e a proporção da jornada se 

reconfigura cada vez mais. Seja uma grande surpresa ou uma felicidade cotidiana, o 

movimento assume outra vivacidade. Portanto, intensidade, duração e nuance fazem dos 

mangas uma outra arte. 

De volta a Lost Girls, passemos à Wendy. Alice e Dorothy chegaram antes no 

hotel e logo começam a estreitar os laços: já no segundo dia de Dorothy no hotel, Alice a 

convida para jantar e, mais tarde, a fumarem ópio em seu quarto. Nesse mesmo dia, 

chegam Wendy e Harold Potter, seu marido, ambos com roupas fechadas e posturas 

recatadas, senão sisudas. Como eles se instalaram no quarto ao lado de Alice, o casal 

recém-chegado pode ouvir o que se passava do outro lado da parede. Embora Wendy 

estava incomodada com a liberdade que se passava do outro lado, uma parte da conversa 

no outro quarto lhe chama a atenção: Alice comenta sobre um jogo, uma espécie de sonho 

que ela costumava ter quando era jovem. No dia seguinte, Alice e Dorothy combinam um 

passeio pelo lago para contar as histórias da infância que ressurgiram na noite anterior de 

um jeito incômodo, sob o efeito de ópio. Wendy escuta mais uma vez as duas, agora na 

sacada do hotel, e resolve segui-las mais tarde na ânsia de encontrar algum amparo para 

sua história. No lago, Dorothy a vê entre os arbustos, o que deixa Alice enfurecida. Entre 

insultos, ela pede explicações, ao que Wendy responde, chorosa, ter também um mundo 

de sonhos, um segredo que a perturba muito, e que gostaria de participar da conversa. 

Satisfeita e enternecida, Alice propõe que elas três se dediquem às narrativas.  

Depois de Dorothy, Wendy começa a contar sua história, apesar da vergonha. 

Em resumo, aos 16 anos, ela brincava com seus irmãos mais novos perto do parque, 

quando um deles flagrou duas crianças tendo relações sexuais e uma delas, um rapaz, os 

                                                 
29 Os mangas são divididos em categorias; shonen, a mais popular, é voltada para um público jovem e 

masculino. 
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viu de volta. À noite, o garoto aparece debaixo da janela, se convidando para entrar, seu 

nome é Peter. Uma vez lá em cima, Peter conta que ele e uns amigos fazem certas 

brincadeiras que talvez eles gostariam de participar; curiosos, eles perguntam a respeito 

e Peter começa a estimulá-los sexualmente. Assim, maravilhados com a novidade, Wendy 

e seus irmãos passam a frequentar o parque para brincar. O desejo os levaram ao exagero 

e a imaturidade não lhes permitia medir a proporção das orgias incestuosas que se 

tornaram a principal atividade dos garotos. Ao fim, Wendy termina sua narrativa no 

capítulo 27, fechando o ciclo de histórias que se revela por completo. Os garotos perdidos, 

que inspiram o nome do livro (lost girls, garotas perdidas em inglês), são garotos de rua  

que seguem Peter, junto com sua irmã, Annabel, em referência à fada Sininho. 

Ao final do verão, Wendy percebe que a situação não é tão inocente quando 

acontece uma tragédia com Annabel. Havia um homem com uma mão atrofiada 

conhecido como “Capitão”, em referência ao Capitão Gancho, que sondava o bosque, a 

casa de Wendy e as atividades dos jovens. Logo ela se deu conta que o homem aliciava  

Peter e acabou por violentar Annabel sexualmente, um risco que todos corriam. Tempos 

depois, Wendy encontra Peter entrando em um banheiro público com dois homens, 

indicando que ele provavelmente se tornou um garoto de programa.  

Do começo da aventura até esse quase desfecho que abre o capítulo 27, os 

desenhos das cenas de Wendy mudam significantemente. Antes, as imagens tinham um 

contorno bem definido e o interior com tons simples, se aproximando de silhuetas (Figura 

23). As feições dos personagens têm poucos detalhes, a infantilidade e inocência perpassa 

pelo estilo adotado, simples e praticamente bidimensional. Com o passar do tempo, a 

percepção de Wendy amadurece e as cores e os traços finos detalham a sinuosidade do 

mundo, junto com as transformações da puberdade (Figura 24). 

A composição de blocos cerrados das páginas nas narrações de Wendy engessa 

sua experiência com vergonha e aprisiona suas memórias, que se tornam amarras em sua 

vida adulta. Concordamos com Nietzsche (2003) a respeito da culpa: “[a] gente perde mui 

facilmente o olhar correto para aquilo que a gente fez quando o desfecho é ruim: um 

sentimento de culpa me parece uma espécie de ‘olhar maldoso’” (2003, p. 43, grifos do 

autor). Seria talvez como encaramos a situação, como a contornamos? Trata-se de um 

recurso sinestésico, um efeito extenso para traduzir uma intensidade. 
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Figura 24 – Terra do Nunca 

 

(GEBBIE; MOORE, 2006, vol. 3, cap. 27, p. 2)30. 

                                                 
30 Mas o que falta é muito dramático. Na... na verdade, trata-se do evento que conduziu as coisas ao seu 

desfecho... Dramático não é a palavra: foi simplesmente horrível. Vejam bem, foi com a irmã de Peter, 
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As grades das páginas se multiplicam nos portões do parque, nos vidros das 

janelas e nas sombras que projetam uma prisão. Sua culpa erige grandes edifícios de 

constrangimento. Na Figura 23, é Peter que escala essas linhas que esquadrinham os 

devires para convidar os garotos a adentrarem em um mundo imaginário dos prazeres. A 

potência sexual, contudo, passa a ser um destino sombrio no qual a criatividade 

retroalimenta uma prática ensimesmada. 

As imagens que eles inventam – mãe de todos, índios ou piratas – são devoradas 

pelo gozo incessante. Ao vislumbrar uma das consequências desse movimento e a 

possibilidade de estar no lugar de Annabel, Wendy interditou completamente sua libido 

e tentou esquecer as aventuras com seus irmãos, os garotos perdidos, Peter e Annabel:  

 

Naquele bosque irreal, eu tinha brincado com sexo e quase tinha sido 
devorada por ele, como Annabel. Como Peter. Meu próprio desejo tinha 
me assustado tão profundamente que eu o trancafiei na escuridão além 
daquelas cercas. Eu me casei com Harold, vinte anos mais velho do que 
eu, porque o desejo... bem... sinceramente não seria um problema. Nós 
tivemos um filho. Agora está ele está em um internato. Eu me lembro 
que, quando ele ainda era bebê, sempre fechava a janela do seu quarto 
à noite. Uma bobagem, claro, mas eu não queria que nada entrasse 
sorrateiramente pela noite, não queria que ele fosse levado embora pelo 
sexo, pela selva, pela classe operária. Pelas sombras. Isso nunca vai 
acontecer, nunca. Nunca! (GEBBIE; MOORE, 2007, v. 3, p. 7, grifo 
dos autores). 

 

Restringindo mais sua liberdade, os quadros estreitos marcam uma clausura e 

um horizonte fechado. Os textos, separados abaixo por um largo traço negro, reafirmam 

a fixidez de seu discurso. Os quadros que se situam no topo da página, sempre com 

silhuetas bem marcadas, trazem as sombras da memória, como se sua história passasse 

por lugares escuros e indicados, como se alguma qualidade fosse subtraída. A restrição 

que a personagem se impõe faz também menção a Peter Pan (2012), no qual o narrador 

caracteriza e valoriza Wendy e sua mãe como mulheres submissas à figura paterna:  

                                                 
Annabel. C-certa manhã, ela foi encontrada nos bosques. Ela tinha sido estuprada. Ela... ela estava 

machucada por dentro. Horrível. Simplesmente horrível. Ouvindo tudo mais tarde, eu deduzi imediatamente 

quem tinha feito aquilo, mas, na ocasião, enquanto eles a levavam para o hospital, eu... Oh! Isso me faz 

sentir terrível agora... Eu estava na cama com meus irmãos. Sempre que nossos pais saiam, ficávamos nos 

tocando e gozando. Era o que estávamos fazendo naquela manhã. Quando chegamos ao parque, soubemos 

o que tinha acontecido. Peter andava de um lado para o outro, de maneira altiva e prepotente, culpando o 

homem da mão de gancho, e falando em vingança. Como ele iria preparar uma armadilha, ou saltar de 

emboscada com facas. Aquilo tudo o estava excitando, e me deixou com muita raiva. Eu disse, ‘Peter, por 

que você não cresce?’” (GEBBIE; MOORE, v. 3, cap. 27, p. 2). 
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No fundo, Wendy achava que os meninos tinham certa dose razão. Mas 
ela era uma dona de casa leal demais para concordar com qualquer 
reclamação contra o papai. “O papai é que sabe,” Wendy sempre dizia, 
independentemente de qual fosse sua opinião secreta; e sua opinião 
secreta era que os peles-vermelhas não tinham nada que chamá-la de 
“cara pálida”. (BARRIE, 2012, p. 138). 

 

 De fato, a opção de Wendy é resignar-se à condição de uma “dona de casa leal” 

até o momento em que ela decide passar outra vez pelas grades daquele bosque de sua 

infância. Quando Wendy conta suas histórias, as cores são consideravelmente mais  

fechadas do que aquelas que caracterizam as narrativas de Alice ou Dorothy e acentuam 

a qualidade pesarosa de suas experiências, constituindo uma atmosfera bucólica e 

taciturna, sem os contrastes chocantes ou os tons suaves de amarelo que marcam as cenas 

em Kansas.  

Ao final do capítulo 27, de volta ao presente, no hotel austríaco, as grades se 

multiplicam quadro após quadro, desmanchando a rígida grade em outras menores e mais 

flexíveis. Assim, Wendy começou a dissolver o limite entre sua infância e sua negação: 

“[eu] ocultei todo esse prazer com meu passado, até vocês me obrigarem a encará-lo. (...) 

Eu... eu quase sinto que contá-la... confessá-la mudou alguma coisa em mim. Existem 

várias possibilidades agora.” Após vislumbrar suas lembranças, ela se volta para seus 

desejos. Nos três últimos quadros da Figura 25, o foco se afasta progressivamente e outras 

grades são reveladas, outros recortes que se desenham sobre elas e pelo hotel. As 

esquadrias estão por todas as partes, mas não as impedem de se transformarem e se 

reinventarem, há uma folga entre elas.  

A estrutura claustrofóbica de sarjetas pretas e de quadros verticais e estreitos, 

junto ao estilo e às cores, compõem o ritmo e a atmosfera das histórias contadas por 

Wendy. Não há dentro dos quadros verticais (Figuras 23 e 24) caixas de texto ou balões 

de fala, assim como nos quadros ovais de Alice (Figuras 18 e 19). Na focalização de 

Wendy, há texto apenas nos quadros horizontais, localizados na parte superior da página, 

e nas caixas de textos separadas, embaixo de cada quadro vertical (Figuras 23 e 24). 
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Figura 25 – As grades do bosque 

 

Fonte: GEBBIE; MOORE, 2006, vol. 3, cap. 27, p. 8.31 

                                                 
31 “[Wendy:] E foi isso. Eu ocultei todo esse prazer com meu passado, até vocês me obrigarem a encará-lo. 

E agora cá estamos nós. A Dorothy já confessou? [Dorothy:] Ohhh, Wendy, você precisa fazê-la parar... 
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Já na focalização de Alice, o texto encontra-se sempre entre os quadros, soltos 

na página. Com Dorothy, texto vem impreterivelmente dentro do quadro, geralmente 

contornado por caixas de texto. A ausência de balão nas focalizações planifica o discurso, 

aproximando-as de uma história ilustrada. Os padrões estabelecidos apenas entram em 

vigor quando a voz da personagem coincide com a do narrador; em outros, o padrão se 

desfaz, como podemos notar nas Figuras 17 e 25, ou nos grandes quadros, como na Figura 

22. 

A separação completa do texto da imagem é uma possibilidade nos quadrinhos, 

embora incomum, arriscando os limites entre a nona arte, como o autor já fizera em 

Watchmen (2011). A autobiografia de Hollis Mason, “Sob o capuz”, o herói de codinome 

Coruja, aparece como um livro, imitando sua materialidade. Em Lost Girls, no capítulo 

9, o leitor pode optar por ver ou ler a história, ao contrário do cap. 14, em que as imagens 

dividem o espaço com as caixas de texto, e criam uma dependência que extrapola a ordem 

do visual: a sequência das imagens passa a ter “furos”, requisitando da palavra a função 

de âncora (ancrage) e de revezamento (relais)32, como explica Groensteen (2011), 

mencionando o artigo de Roland Barthes, “Rhétorique de l’image”33. Os dispositivos das 

histórias em quadrinhos já oferecem uma ancoragem às cenas, diferentemente da imagem 

“isolada”, como a fotografia ou uma charge humorística. 

Embora a própria sequência sirva de âncora para cada área de foco, relativizando 

a função do verbal na imagem, os quadros da protagonista mais nova, Dorothy, vêm 

explicados. A capacidade de narrar de Lewis Carroll, principalmente em As aventuras de 

Alice no país das maravilhas (2013), aproxima suas histórias dos contos de fadas com um 

encantamento extraordinário e mantém a força do narrador, trazendo o inesgotáve l 

sentido narrativa. O mesmo não se passa com Frank Baum, que procura mostrar a essência 

                                                 
[Alice:] Ora, ela gozou quando você relatou a fantasia com seu pai. A propósito, que história soberba! 

[Wendy:] Obrigada. Eu... eu quase sinto que conta-la... confessá-la... mudou alguma coisa para mim. 

Existem várias possibilidades agora. Então, você acha que esse ‘tio’ com quem Dorothy foi para Nova York 

e fez sexo era mesmo o pai dela? [Dorothy:] Não! Ele era o meu tio! E-eu não tenho que contar tudo a 

vocês... [Wendy:] Sim, você tem. Não podemos rejeitar as meninas que fomos. Não podemos... eu não sei. 

Não podemos deixa-las continuar perdidas para nós. [Dorothy:] Por favor, Wendy! Ele era meu tio. Juro 

que não estou mentindo... [Alice:] Certo. Pobre traseiro, então. Wendy, querida, venha chupar o grelo dela. 

Ela vai se render já, já. [Dorothy:] Ahh! AAH” AAAH! Oh, Deus, Wendy, pare! Por favor... [Alice:] Nós 

vamos perceber quando ela ceder, tenho certeza. Será quando ela parar de falar ‘tio’” (GEBBIE; MOORE, 

2007, vol. 3, cap. 27, p. 8, grifo dos autores). 
32 O revezamento consiste na alternância da base de sentido, que ora se sustenta na imagem, ora se pauta 

no texto. 
33 BARTHES, Roland. “Réthorique de l’image”. In: Communications, nº 4, Paris: Le Seuil, 1964, p. 40-51. 
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da magia de modo óbvio durante a saga de Dorothy e seus amigos, Espantalho, Homem 

de Lata e Leão, em busca daquilo que lhes falta. No meio termo, James Barrie persegue 

e conserva as cores da infância em Peter Pan, um personagem que reúne em si a figura 

mítica da criança – que, com arrogância e astúcia, lidera um grupo de garotos sem pais e 

enfrenta os perigos da Terra do Nunca, sem jamais crescer ou se recordar de coisas 

antigas. Contudo, Barrie incorpora características modernas, como comentários do 

narrador sobre sua escrita, explicações sobre como agem as boas mães ou adiamentos no 

curso da narrativa. Esses traços literários aparecem em Lost Girls na gradativa relação de 

revezamento que a imagem estabelece com o texto, de Alice para Dorothy. Se nas 

histórias de Alice o texto está completamente separado dos quadros, nas narrativas de 

Wendy o texto vem envolto e preso aos quadros. Já com Dorothy, a imagem é porosa e 

acolhe o texto. 

Essas disposições e desenhos analisados acima provocam não apenas a 

atmosfera e o ritmo da narrativa, mas configuram também o modo de contar: as obras 

literárias que servem de referência para as três protagonistas marcam uma importante 

passagem na história da literatura: o desaparecimento do Narrador na modernidade e a 

consolidação do romance. Walter Benjamin (1994), em “O narrador. Considerações sobre 

a obra de Nikolai Leskov”, aponta a informação como fator decisivo no declínio da arte 

de narrar, que substituiu pouco a pouco a sabedoria vinda de tradições ou lugares 

longínquos e o hábito de partilhar experiências. Enquanto tal, a informação necessita ser 

plausível, explicada e verificada, o que a torna imediata e datada, ao contrário da 

narrativa, que preserva suas forças na concisão e na sua relação artesanal com a 

experiência vivida e com o modo de comunicá- la: 

 

Cada manhã recebemos notícias de todo o mundo. E, no entanto, somos 
pobres em histórias surpreendentes. A razão é que os fatos já nos 
chegam acompanhados de explicações. Em outras palavras: quase nada 
do que acontece está a serviço da narrativa, e quase tudo está a serviço 
da informação. Metade da arte da narrativa está em evitar explicações. 
(Pensemos em textos como A fraude ou A águia branca.) O 
extraordinário e o miraculoso são narrados com a maior exatidão, mas 
o contexto psicológico da ação não é imposto ao leitor. Ele é livre para 
interpretar a história como quiser, e com isso o episódio narrado atinge 
uma amplitude que não existe na informação. (BENJAMIN, 1994, p. 
203). 

 

A informação, se aproximando da forma estatística da ideia geral, contorna 

brevemente o momento datado: para destacar a singularidade, é necessário buscar naquilo 
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que é único uma generalidade. Em razão de um senso prático, somos impelidos a 

informar, isto é, a extrair os detalhes relevantes de modo a cumprir os requisitos de um 

certo tempo, um certo ritmo das ações cotidianas. Como um hábito, a experiência apenas 

serve aos desenhos quase geométricos da informação, uma ocasião para usarmos a 

colação de figuras pré-moldadas. Como sombras que logo recobrem os dados imediatos 

da consciência. Assim, a informação é um desenho vazio, um esquema. Ultrapassando 

essa malha que logo cobre a duração real, as cores em Lost Girls denunciam outro 

“vazio”: a contração e a intensidade. Na verdade, esse vazio é um misto, repleto de 

qualidades condensadas. Ao invés de cores gerais, cada protagonista traz o matiz de sua 

vida.   

Com os três capítulos desta tese, tentamos acompanhar o movimento da 

percepção. Em uma primeira etapa, trouxemos o que há de extensivo, o que se aproximava 

da percepção pura: a disposição. Em seguida, a dupla participação da memória, que 

esclarece a situação atual com uma camada de lembranças e, depois, contrai os dois 

primeiros termos, os quais são quase simultâneos, como duas linhas férreas que se 

aproximam, se fundindo no misto da experiência. O esclarecimento com ações passadas 

faz a figura, ou é antes o figurar, e a contração é a heterogeneidade, o vazio que acusa a 

intensidade e o excedente da matéria, que precisou ser abandonado para tornar visível – 

a extensão. O vazio também acusa uma mudança, uma diferenciação. Em Lost Girls há 

uma efervescente provocação de mudanças, não por um agente, um herói, mas pelos 

encontros. 

Enfim, falta ainda um comentário sobre a relação entre imagem e palavra 

articulada. No começo deste capítulo, estabelecemos a diferença entre o reconhecimento 

visual e o reconhecimento da palavra articulada. O primeiro ocorre por associação e o 

segundo por inferência, porque um o sistema de reflexão se articula diretamente com suas 

qualidades, e outro com esquemas motores artificiais. Para formar esses esquemas 

artificiais, foram necessárias diversas contrações da inteligência, produzindo diferentes 

espessuras de duração.  

Na Figura 17, aquela que abre a história da Alice, por exemplo, as falas tornam 

os quadros mais contraídos, uma vez que se trata de uma duração mais longa, tensionada 

num mesmo momento. Caso não houvesse falas e os quadros mostrassem apenas as três 

personagens se aproximando da pipa, a duração da caminhada seria mais tensionada, mas 

os quadros não durariam, pareceriam mais instantâneos, sobretudo nos dois primeiros. Ao 

inserir uma atividade, as falas acumulam uma duração que será tensionada no quadro. Já 
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na Figura 18, quando Alice começa a contar sua história, o texto parece roubar a duração, 

enquanto o quadro parece um amparo ou uma consequência, isto é, como se fosse uma 

representação provocada pela narrativa. O mesmo não se passa, ao nosso ver, nas 

focalizações de Wendy e Dorothy, quando os quadros ganham mais movimento, em parte 

porque os textos estão mais atrelados às figuras, em parte por se deterem em eventos mais 

pontuais – em outros capítulos, Alice relata eventos “de passagem”, de um modo mais 

genérico. Portanto, em uma página e em mesmo em um quadro há diferentes modulações 

temporais, criando uma heterogeneidade de tensões. Ao nosso ver, vivenciar e refletir 

sobre essas diversas tensões é o ato fundamental da leitura intuitiva, que se mostrou 

reveladora a nós. 

Enfim, fato da língua ser organizada em esquemas motores artificiais tem ainda 

uma outra consequência. Do mesmo modo que o aprendizado do corpo dá a conhecer as 

linhas internas do movimento, conhecemos as linhas internas da linguagem. Ora, essa 

“linha” é o movimento que a linguagem produz, linha que Vilém Flusser (2010) e 

Adalberto Müller (2012), em Linhas imaginárias: poesia, mídia e cinema, perseguiram 

intuitivamente. Assim, é possível resumir que a imagem das histórias em quadrinhos se 

organiza em dispositivo, vazio e figuração por sua exterioridade e a imagem verbal em 

dispositivo e vazio por sua interioridade. Enfim, entre exterioridade e interioridade há 

uma diferença de natureza. Como os quadrinhos usam uma modalidade escrita próxima 

à fala, a palavra tende mais ao movimento e, consequentemente, a representar, a se 

exteriorizar. Junto a essa tendência está sua apresentação icônica, um apelo sinestésico 

ao leitor. 

Os ruídos e os entornos que sulcam o quadro, como apontamos na leitura de 

From Hell (2010), ou ainda as cores e as organizações da página, como se dá em Lost 

Girls, provocam uma movimentação mais sutil, sentida e não discernida inteligentemente. 

Essas sutilezas produzem, portanto, as afecções, em uma afinação corporal estabelecida 

pelo entorno, pela ambiência, a qual tende para a interiorização, oferecendo o meio para 

uma tradução avançada34. Esse meio configura as condições da experiência, um modo de 

viabilizar a experiência íntegra35, uma habilidade que o narrador de Walter Benjamin 

(1994) tinha.  

 

  

                                                 
34 Intuição dada por Alex Sandro Martoni.  
35 Preocupação metafísica apresentada por Henri Bergson (2006) em “Introdução à Metafísica”. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O intenso estudo sobre a percepção junto às leituras das três narrativas gráficas 

permitiu entender como ocorre a leitura e as operações que envolvem sua confecção, que 

é inteiramente marcada pelos movimentos da percepção. Movimentos como obscurecer 

as laterais para destacar um quadro, contrair a duração e solidificá-la em momentos 

descontínuos, justapostos e de diferentes tensões. Assim, foi possível ainda recolocar o 

problema da visibilidade desembaraçando o misto dessas marcas da percepção, ou seja, 

entendendo a participação da memória.  

Geralmente a imagem é pensada no par visível e não visível, como se o visíve l 

fosse mais que o invisível. Contudo, esse é um problema mal colocado, há uma confusão 

entre mais e menos: embora pareça ser menos, para ter o invisível, é preciso ter o visíve l, 

sua negação mais a razão para negá-la. O invisível é, portanto, mais que o visíve l. 

Conforme o exemplo da luz vermelha dado no início do primeiro capítulo, para perceber 

é preciso reduzir: “há na matéria algo além, mas não algo diferente, daquilo que é 

atualmente dado” (BERGSON, 2010, p. 75, grifo do autor).  

O que vemos é uma seleção da matéria (ou da imagem) pelo corpo, enriquecida 

com lembranças, ambos contraídos pela memória. Esse misto da experiência é a 

representação. Se o corpo participa da representação e se as afeções são ações do corpo, 

as relações entre as afecções podem servir de tradução ou de comunicação. De outro lado, 

se a memória também participa, ela diferencia esse movimento, conferindo-o um certo 

ritmo. Por praticidade, acabamos substituindo as percepções atuais por percepções 

antigas, substituímos a duração real por outra fixa, reconstituída – capacidade que o 

desenho comprova. Assim, o método intuitivo se encaminha para a duração real, isto é, 

não para ver, mas para vivenciar, conhecer de dentro e conhecer diversas tensões. Para 

partilhar uma percepção, é necessário que se encontre meios de exterioriza-la, dividindo 

a duração; a informação cumpriria esse papel em um último grau, mas é a sensação, a 

afecção que dará o meio de vivenciá- la. 

Desse modo, conseguimos recolocar o problema da imagem na tríade 

“figuração”, “dispositivo” e “vazio”, para mostrar que a visibilidade é um jogo de reduzir 

e não de acrescentar. Inclusive, essa redução está no ato de qualquer ficcionalização. Por 

isso é tão importante afirmar que a história em quadrinhos é uma imagem que finge ser 

várias, para estabelecer que partimos de uma decomposição e não da composição; da 
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subtração e não da adição. A subtração permite aos quadrinhos – e a todo meio de 

expressão – sugerir ao invés de causar para então comunicar. Assim se elimina as 

barreiras temporais e espaciais entre as consciências.  

 

Figura 26 – Procurando Deus 

 

Fonte: VERÍSSIMO, 2012. 

 

Para dizer em termos práticos, pensemos com a Figura 26. Se essa conversa entre 

as cobras se fosse vivida de fato, teria durado poucos minutos. Para tornar visível esse 

bloco de tempo sem ser vivenciado novamente, é necessário reduzi-lo a tal ponto de modo 

a torná-lo em “momentos” estáticos e separados. Notemos como a invisibilidade 

participou desse processo: o momento só pode ser justaposto se houver um intervalo, o 

espaço em branco. Entretanto, no momento vivenciado, esse intervalo não existiria. Ele 

existe quando o tempo é contraído. Por isso, consideramos as histórias em quadrinhos 

como um certo ritmo. Daí concluímos que a técnica da mídia é fingir ser um misto, é uma 

imagem que finge ser heterogênea, cheia de contrações, sem deixar de ser una. Essas 

conclusões podem ser estendidas às mídias em geral, contanto que se considere suas 

particularidades íntimas. 

O ritmo não apenas assemelha a imagem das histórias em quadrinhos à nossa 

consciência como mostra a operação básica de toda mídia. Dispositivo, vazio e figuração 

são operações básicas da percepção, da visibilidade, que se cristalizam em efeitos, mas 

que nunca se deixam contornar pela ideia de unidade. A consciência contrai o momento, 

ou melhor, a duração, tornando-a uma economia; um jogo. Para discernir a unidade da 

mídia e a posterior composição (efetuada depois de sua decomposição), a noção de 

continuidade foi salutar e nos pareceu útil para entender a diferença entre natureza e 

cultura, que se encontra nos últimos prolongamentos da reflexão sobre mídia. Esses 

termos, continuidade e descontinuidade, apenas tornam a noção de ritmo mais 

operacional e mais “visível”, embora “ritmo” preserve as forças das formas que 

rapidamente desenhamos.  
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Ao constatar a semelhança entre a imagem das histórias em quadrinhos e a 

imagem da consciência, foi possível apontar o corpo como uma interessante, senão 

imprescindível, ferramenta nos estudos midiáticos. Outra consequência dessa semelhança 

foi a inevitável temporalização das histórias em quadrinhos: sendo a refração da duração, 

uma economia do visível estará necessariamente vinculada ao tempo.  

Tentamos ainda acompanhar o movimento da percepção com as leituras das três 

obras, From Hell (2010), Watchmen (2013) e Lost Girls (2007) para mostrar que a ficção 

segue as tendências perceptivas para viabilizar a experiência. Começamos por 

dispositivo, ou pelas disposições que revelam o que há de extenso na percepção comum, 

próximas do que Bergson (2010) chamou de percepção pura. A figura, por sua vez, é 

consequência da atualização da memória, sua emergência no presente. Finalmente, vazio 

é a tendência da memória a condensar uma multiplicidade de momentos. O que vem junto 

na experiência, tendemos a dividi- la na consciência; é essa divisão, essa diferenciação, 

que produzirá o desenho ou as histórias em quadrinhos. Contudo, como a imobilidade é 

uma intervenção da memória, um estabilizar, começaremos sempre por movimentar, a 

dar a vida da leitura. 

Ao explorar os dispositivos, indicamos a intuição para se colocar na matéria, na 

imagem, contra a divisibilidade. Nas considerações sobre figura, encontramos o acúmulo 

de ações que a qualificarão, com as lembranças que ali se atualizam. Há, portanto, uma 

gestão de ações, que servirão de base para a narratologia. Em Poética, Aristóteles (2011) 

já evidenciava, em, a importância da economia de ações, tanto o desempenho que 

caracteriza a epopeia ou o drama, quanto em seu desenho geral, trágico ou cômico. Nessa 

economia de ações, a moral irá aparecer por ser ela própria nossa gestão de ações. Já as 

reflexões sobre vazio nos levaram às diferenças de tensão, de espessuras de duração, às 

sensações e às informações, tendendo à interioridade e à exterioridade, respectivamente. 

Desse modo foi possível pensar a palavra dentro do fingimento das histórias em 

quadrinhos e em relação àquilo que se chama de imagem. 
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