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RESUMO 

 

Este trabalho analisa a tradução intersemiótica do filme Django Livre (2012) 

para as histórias em quadrinhos, levando em conta as estratégias envolvidas na 

adaptação de uma linguagem para outra. Para tanto, nos amparamos nos conceitos da 

semiótica de linha francesa, em especial da abordagem tensiva, introduzida por Claude 

Zilberberg e Jacques Fontanille 

Na dissertação, nos reportamos tanto à linguagem cinematográfica quanto à 

linguagem das HQs e traçamos algumas morfologias de base de ambas para pensar nas 

relações de tempo e espaço, nas transições, na montagem e nas demandas que cada uma 

faz quanto ao preenchimento de lacunas.  

Entendendo o ritmo como uma alternância entre a lógica implicativa e a lógica 

concessiva, discutimos quais são as estratégias em jogo para uma gestão rítmica da 

adaptação em relação à obra original. Nessa linha, a noção de andamento, central à 

semiótica tensiva, ganha relevo nas análises. 

Enfim, pensamos em uma estratégia global que direcione certos caminhos de 

leitura e que compreenda uma gestão do andamento tanto na obra de partida quanto na 

obra de chegada. Associamos essas análises e a estratégia global delas depreendida a 

uma lógica mercadológica que compreende o lançamento do filme e da série de 

histórias em quadrinhos.   

 

 

Palavras-chave: tradução intersemiótica; adaptação; cinema; quadrinhos; semiótica 

tensiva; Django Livre 
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ABSTRACT 

 

This work analyses the intersemiotic translation of Django Unchained (2012) 

considering the strategies involved in the adaption from cinema to comics. For this 

purpose, we rely on the concepts of French semiotics, especially the Tensive approach, 

introduced by Claude Zilberberg and Jacques Fontanille. 

The thesis deals with the film and the comic book, mapping core morphologies 

of both languages to address time and space relations, the transitions, the film editing 

and the gaps that each language leaves for its addressee to fill in.  

Understanding rhythm as an alternation of the implicative and concessive logic, 

we discuss how the strategies chosen will contribute to a rhythmic management of the 

adapted piece in relation to the original. In this sense, the notion of tempo, central to the 

tensive model, gains particular relevance in the analyses.  

We shed light on a global strategy that points to some reading paths and 

uncovers the rhythmic management of both original and adapted pieces. This work 

associates this global strategy to a business logic that links together the films and the 

comics releases.  

 

 

Keywords: intersemiotic translation; adaptation; cinema; comics; tensive semiotics; 

Django Unchained 
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Introdução 

“A linguagem é o instrumento graças ao qual o homem modela 

seu pensamento, seus sentimentos, suas emoções, seus 

esforços, sua vontade e seus atos, o instrumento graças ao qual 

ele influencia e é influenciado, a base última e mais profunda 

da sociedade humana. Mas é também o recurso último e 

indispensável do homem, seu refúgio nas horas solitárias em 

que o espírito luta com a existência, e quando o conflito se 

resolve no monólogo do poeta e na meditação do pensador.” 

Louis Hjelmslev 

 

A linguagem é a grande instância mediadora entre o homem e o mundo. Suas 

funções incluem a transmissão de informações, o poder de influenciar, de expressar 

emoções e de promover interações. Por meio da linguagem, não apenas nos 

comunicamos, mas agimos no mundo, construímos nossa identidade e nossa cultura (cf. 

FIORIN, 2013). Ela nos coloca em contato com a realidade, mas também nos permite 

criar novas realidades, mundos paralelos, tempos alternativos.  

O conceito de linguagem abrange não só o verbal e o oral – o conceito 

saussurreano (cf. SAUSSURE, 2012) que compreende a língua como sistema e a fala 

como o processo de uso – mas também outros planos pelos quais nos expressamos: 

visual, sonoro, musical, tátil, dentre outros.  

Hjelmslev (cf. 1978, p. 201) define o texto como uma articulação entre um plano 

de conteúdo – os conceitos mobilizados – e um plano de expressão – que manifesta os 

conteúdos. Algumas linguagens, no entanto, abarcam mais de um plano de expressão 

para manifestar um mesmo plano de conteúdo. Chamamos essas linguagens de 

sincréticas (cf. FLOCH, 1985). Um livro não seria um texto sincrético, porque 

compreende apenas um plano de expressão – o verbal – mas um filme o é, porque inclui 

pelo menos dois planos – o visual e o sonoro. As histórias em quadrinhos também 

constituem uma linguagem sincrética, pois articulam os planos visual e verbal para 

expressar seu conteúdo. 

Por terem planos diferentes de expressão, as diversas linguagens têm 

características próprias que as constituem enquanto sistemas vivos, que vão se 

modificando com o tempo e incorporando novos usos e nossas possibilidades. Assim 
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aconteceu com o cinema e também com as histórias em quadrinhos. Uma análise 

diacrônica – perspectiva histórica – dessas linguagens nos apontaria as características 

que foram sendo incorporadas de acordo com os novos enunciatários – um perfil 

pressuposto ao qual o texto se dirige – e mesmo com as novas tecnologias de construção 

e comercialização de produtos culturais. Aqui, no entanto, nosso olhar é sincrônico. 

Vamos pensar nas características das linguagens no presente, comparando-as uma a 

outra.  

No decorrer desta dissertação, levantamos algumas questões relacionadas a essas 

duas linguagens sincréticas: o cinema e as histórias em quadrinhos. Nosso mote é a 

passagem de uma linguagem para outra. A adaptação de uma obra cinematográfica para 

a arte sequencial. O objeto da adaptação é o filme Django Livre (2012), do diretor 

Quentin Tarantino, que foi adaptado para uma série de sete revistas em quadrinhos, 

tendo o roteiro original por base.  

O filme tem o clima dos spaghetti westerns, um subgênero italiano dos “filmes 

de faroeste” popular na década de 1960 (CARREIRO, 2009). Na película, 

acompanhamos a trajetória do escravo alforriado Django (Jamie Foxx). No sul dos 

Estados Unidos, no século XIX, o personagem principal é “comprado” pelo ex-dentista 

e caçador de recompensas alemão Dr. King Schultz (Christoph Waltz), que lhe oferece a 

liberdade em troca de alguns meses como ajudante na caça a bandidos procurados. 

Depois de aprender a manejar armas e preparar estratégias para capturar 

foragidos com o alemão, Django parte para uma nova missão: encontrar sua esposa, 

Broomhilda (Kerry Washington), que ainda é escrava. Após descobrir que ela foi 

comprada por Mousier Candie (Leonardo DiCaprio) e agora vive na fazenda Candyland, 

Django apronta uma estratégia para libertá-la, partindo à fazenda na companhia de 

Schultz. Lá ele precisará se desvencilhar das desconfianças do escravo Stephen (Samuel 

L. Jackson) para levar seu plano adiante.  

Os quadrinhos transpõem a mesma história descrita no roteiro de Tarantino, 

oferecendo algumas cenas extras que foram cortadas durante a produção e edição do 

filme. Eles se vendem, portanto, não só como uma adaptação, mas como uma extensão 

do filme. 

Assim, nosso trabalho ancora-se no estudo da tradução de uma linguagem para 

outra. Trata-se de uma tradução intersemiótica, que, segundo Roman Jakobson (1970), 

“consiste na interpretação dos signos verbais por meio de sistemas de signos não 
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verbais” ou “de um sistema de signos para outro, por exemplo, da arte verbal para a 

música, a dança, o cinema ou a pintura” (JAKOBSON, 1970, apud PLAZA, 2003, p.1). 

O objeto deste trabalho, portanto, é uma tradução intersemiótica da linguagem 

cinematográfica para a linguagem dos quadrinhos. 

A adaptação de obras para diferentes linguagens é uma questão contemporânea e 

cada vez mais presente em todas as mídias. Para se ter uma ideia, Alfradique & Lima 

(2010) contabilizaram em seu livro “Da Literatura para o Cinema” cerca de 3600 

adaptações cinematográficas de obras literárias. E isso sem contar as adaptações que 

têm como obras de partida revistas em quadrinhos, jogos de videogame, poemas e até 

letras de música.  

Da literatura para os quadrinhos também temos uma infinidade de obras 

adaptadas. Quem esperaria ver os personagens de Machado de Assis ou Guimarães 

Rosa falando por balões? De Marcel Proust (“Em Busca do Tempo Perdido”) a Paulo 

Coelho (“O Alquimista”), tem de tudo em quadrinhos. Seja por uma política de 

“facilitar” a leitura dos clássicos ou de atingir outros tipos de público, fato é que a 

adaptação está no bojo das atividades culturais contemporâneas, especialmente nesta 

mídia cada vez mais popular que é a HQ.  

No entanto, cremos que ainda é raro um olhar direcionado para as questões 

linguísticas envolvidas no processo de tradução intersemiótica, nesse intenso 

movimento entre linguagens. O mesmo vale para os quadrinhos. Embora já tenham uma 

boa penetração nas pesquisas acadêmicas nas áreas de comunicação e estudos de mídia, 

– que privilegiam os estudos descritivos e voltados para questões mercadológicas e de 

impacto cultural – ainda nos parece que é pouco explorada a vertente linguística das 

HQs.  

Com este trabalho, esperamos contribuir para a ampliação dos estudos das 

histórias em quadrinhos enquanto uma linguagem, um sistema composto de 

potencialidades e características próprias. Assim como pretendemos contribuir também 

para os estudos da tradução intersemiótica Nessa passagem, acreditamos que seja 

imprescindível levar em conta as características particulares de cada uma das linguagens 

envolvidas no processo.  

Assim, vamos reunir algumas referências sobre a linguagem em quadrinhos, e 

também sobre a linguagem cinematográfica, para pensar ambas dentro de nossa linha 

teórico-metodológica: a semiótica discursiva, iniciada por Algirdas Greimas nos anos 
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1960. Além dos conceitos descritos por ele em bases estruturalistas e sua análise textual 

em patamares de abstração, vamos utilizar algumas noções mais recentes, trazidas por 

seus últimos trabalhos e pela posterior abordagem tensiva da teoria, introduzida por 

Jacques Fontanille e Claude Zilberberg. 

Nossa proposta é analisar as estratégias persuasivas empregadas pelo enunciador 

(perfil pressuposto que profere a enunciação) da obra adaptada e comparar com as 

estratégias da obra original. De que maneira um mesmo conteúdo é expresso em 

linguagens diferentes? Ou até que ponto as especificidades da nova linguagem não 

interferem no conteúdo? Que tipo de alterações são necessárias em uma estratégia que 

visa a manter o quanto possível o projeto enunciativo da obra original?  

Para responder essas questões, um elemento nos parece fundamental: o modo de 

interação do enunciatário com a obra, no que diz respeito às construções de 

expectativas, relações sensoriais e mobilização passional do leitor/espectador. Para isso 

abordaremos as questões rítmicas que envolvem uma adaptação. Utilizaremos a 

abordagem tensiva da teoria semiótica, na medida em que ela traz para o centro do 

processo de construção de sentido os afetos e a interação sensorial do enunciatário com 

a obra.  

A tradução intersemiótica que estará no centro dessa dissertação compreende um 

movimento ainda incomum no intenso mercado de adaptações. Ao contrário do fluxo de 

adaptações de quadrinhos para o cinema, especialmente as HQs de super-heróis, Django 

Livre surge primeiro como filme e a obra adaptada é a história em quadrinhos. Apenas 

esse aspecto já nos pareceu interessante para uma análise. Como se daria esse fluxo de 

transposição incomum? 

Em uma breve observação das sete revistas de Django, algumas questões já 

chamaram nossa atenção. Os quadrinhos são vendidos como uma extensão do filme. 

Frases de destaque nas capas anunciam: “Baseado no roteiro de Quentin Tarantino” e 

“Indicado ao Oscar de Melhor Filme e Melhor Roteiro Original”. O indicado ao Oscar, 

claro, foi o filme e não a HQ, mas nos parece que o enunciador quis tratar os dois como 

um único produto.  

A partir disso e de outros elementos que destacaremos ao longo dos capítulos, 

desenvolvemos uma hipótese que se baseia em uma questão mercadológica. 

Acreditamos que os quadrinhos Django Unchained, por terem sido lançados junto com 

o filme e por se pretenderem como uma extensão desse para um público que não é 
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apenas fã de quadrinhos, mas que é fã de cinema e, mais precisamente, fã de Tarantino, 

vão investir em estratégias enunciativas para tentarem se aproximar da linguagem 

cinematográfica.   

Outra questão que nos interessou a princípio foi a diferença da enunciação das 

primeiras revistas em relação às últimas, especialmente no que diz respeito ao plano de 

expressão - à organização das páginas e ao estilo dos desenhos. Sendo assim, 

resolvemos levar em conta também essa diferença de enunciação dentro da série e 

fizemos um recorte. Vamos analisar com mais apuro as revistas #1 e #2, que têm um 

mesmo estilo enunciativo, em comparação com a revista #5, que é a que mais diverge 

da primeira maneira estabelecida de enunciar.  

Para entender melhor os objetos a serem analisados vamos dividir a dissertação 

em três capítulos. No Capítulo 1, “O Cinema”,  apresentamos um panorama geral da 

linguagem cinematográfica elencando alguns elementos que nos ajudarão a 

compreender melhor as morfologias que compõem a base desta linguagem. Falaremos 

sobre a montagem no cinema, a apresentação cronológica da narrativa, a relação do 

cinema com a referencialização, relacionando esses elementos com os conceitos da 

Semiótica Tensiva, e dando exemplos para traçar uma base rítmica de partida que será 

identificada em comparação com a linguagem das histórias em quadrinhos.  

No capítulo 2, “A História em Quadrinhos”, vamos nos deter na segunda 

linguagem. Evidenciando também características particulares das histórias em 

quadrinhos, buscamos propor o mesmo que para o cinema: traçar uma base rítmica de 

partida. Destacaremos os elementos característicos dos quadrinhos e discutiremos as 

relações que podem ser estabelecidas entre verbal e visual, assim como os estilos de 

organização da página – o linear e o tabular descritos por Fresnault-Deruelle (1976). 

Das análises plásticas de Wölfflin (2006), pegaremos emprestadas as categorias linear e 

pictórico – que descrevem dois estilos enunciativos no que tange ao plano visual – para 

especificar os procedimentos possíveis na construção das imagens. Ainda, vamos 

apresentar uma tipologia de transições entre quadrinhos, adaptada de McCloud (1995), 

para verificar algumas estratégias rítmicas que podem ser empregadas pelo enunciador. 

Todos esses elementos serão descritos e pensados nos moldes dos conceitos da 

abordagem tensiva. 

O capítulo 3, “Django Livre – uma análise da tradução intersemiótica”, começa 

comparando as características do cinema e dos quadrinhos descritas nos capítulos 
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anteriores para, finalmente, estabelecer um cotejo entre as bases das duas linguagens. 

Debatemos as estratégias que podem ser utilizadas por um enunciador em uma 

adaptação com o objetivo de promover um ajustamento entre linguagens, para, em 

seguida, nos aprofundarmos nos objetos de análise. Dando maior destaque à HQ, 

estabelecemos cotejo entre a obra de partida e a obra de chegada em relação à 

figurativização; aos programas narrativos; ao jogo de vozes envolvendo narrador e 

interlocutores; às transições entre quadrinhos; ao plano visual, especialmente na 

comparação entre as revistas #1 e #2 e a revista #5, utilizando aí as categorias 

estabelecidas por Wölfflin; e nas relações entre o plano de conteúdo e o plano de 

expressão.  

Motiva-nos, especialmente, nesta pesquisa, a investigação das estruturas que 

constituem as linguagens e que abarcam suas possibilidades. Interessa-nos entender 

como as coerções das linguagens se refletem nos processos de tradução e como as 

estratégias preferidas pelo enunciador podem espelhar táticas mercadológicas. Vejamos 

como se constrói o projeto enunciativo de Django, no cinema e nos quadrinhos.    
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CAPÍTULO 1  

O cinema 
Car l'erreur était tentante ; vu sous un certain angle, le cinéma a 

toutes les apparences de ce qu'il n'est pas. Il est, à l'évidence 

une sorte de langage; on y a vu une langue. Il autorise, il 

nécessite même un découpage et un montage: on a cru que son 

organisation, si manifestement syntagmatique, ne pouvait 

procéder que d'une paradigmatique préalable, fût-elle présentée 

comme encore peu consciente d'elle-même. Le film est trop 

clairement un message pour qu'on ne lui suppose pas un code. 

Et d'ailleurs tout message, pourvu qu'il soit souvent répété et 

avec assez de variantes — n'est-ce pas le cas du cinéma ? — 

finit par devenir pareil à un grand fleuve aux bras toujours 

mouvants, qui çà et là dépose dans son lit, en forme d'archipel, 

les éléments disjoints d'un code au moins partiel. Peut-être ces 

îlots, qui à peine se distinguent de la masse liquide, sont-ils 

trop fragiles et épars pour résister aux poussées ultérieures du 

courant qui leur a donné naissance et auquel en retour ils 

demeurent toujours vulnérables. Il reste que certains « procédés 

de syntaxe », après emploi fréquent en fonction de parole, ont 

fini par figurer dans des films ultérieurs en fonction de langue: 

ils sont en quelque mesure devenus conventionnels. 

Christian Metz 

 

Na tela esticada, no plano sempre puro onde nem a vida nem o 

próprio sangue deixam traços, os acontecimentos mais 

complexos reproduzem-se o número de vezes que quisermos. 

As ações são aceleradas ou demoradas. A ordem dos 

acontecimentos pode ser alterada. [...] Vemos a precisão do 

real revestir-se de todos os atributos do sonho. É um sonho 

artificial. É também uma memória exterior, dotada de uma 

perfeição mecânica. Finalmente, por meio das paragens e das 

amplificações, a própria atenção deixa-se prender. A minha 

alma encontra-se dividida por esses fascínios. Ela vive na tela 

toda-poderosa e movimentada: participa nas paixões dos 

fantasmas que ali tomam forma. [...] Mas o outro efeito dessas 

imagens é mais estranho. Essa facilidade critica a vida. Que 

valor têm agora essas ações e essas emoções cujas mudanças e 

monótona diversidade eu assisto? Já não tenho vontade de 

viver, porque não passa de aparência. Sei o futuro de cor. 

Paul Valery 
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O letreiro sobre a colina ainda diz “Hollywoodland” e a imagem em tons de 

cinza mostra um ônibus antigo percorrendo a estrada. Dentro dele, uma jovem lê o 

jornal com um sorriso nos lábios. O ônibus finalmente para, ela se dirige à porta e se 

inclina levemente observando o destino que a espera. Com olhar decidido, desce e 

avança pela rua, parando por um instante para olhar o letreiro: “Kinograph – Motion 

Picture Company”. Em seguida, ela se dirige ao guarda em frente ao prédio, mas tudo o 

que escutamos é a trilha animada que a acompanha desde a viagem de ônibus.  

Corte. O que vemos agora é a mesma moça num plano médio ao lado da placa 

“Figurantes devem se inscrever antes dos testes”. A partir de então, a jovem, com seu 

chapéu clochê, percorre o set de filmagem. Em seguida, vemos um rapaz em cima de 

um palco que, com seu megafone, faz um anúncio. Não podemos ouvi-lo, mas logo a 

tela se fecha em negro e surge em grandes letras brancas “Ouçam bem! Três garotas que 

saibam dançar”.  

A moça de curtos cabelos encaracolados e chapéu chochê se levanta junto com 

duas outras. A música é a mesma que temos ouvido durante toda a cena e a moça logo 

se esforça em passos de sapateado e charleston. O rapaz assente risonho e ela 

comemora com um gesto de mãos. Em seguida, vira-se para a plateia desatenta de 

figurantes e novamente podemos ler seus lábios. A tela escurece e a legenda diz “O 

nome é Miller! Peppy Miller”.  

Essa poderia ser a descrição de um filme mudo dos anos 1920, mas trata-se de 

uma cena do vencedor do Oscar de melhor filme de 2012, “O Artista”. O longa é uma 

divertida e tocante homenagem ao cinema clássico e conta a história de um ator do 

cinema mudo que decai com a chegada do som e da jovem Peppy Miller, – apresentada 

na cena descrita acima – uma estrela em ascensão que se apaixona pelo protagonista e 

tenta ajudá-lo a retomar a carreira se adequando a essa nova fase dos estúdios.  

O filme inova justamente pela sua estratégia: o enunciador escolhe trabalhar com 

elementos da linguagem cinematográfica que há muito foram deixados de lado, como a 

imagem em preto e branco e a ausência de som. Apesar de ser fotografado no formato 

padrão da Academia, o filme brinca com o frame rate (cadência) reduzido do cinema 

mudo, ou seja, o número de quadros por segundo é diminuído e, com isso, o efeito é de 

uma leve aceleração dos movimentos na tela. O crítico brasileiro Pablo Villaça (2012) 

destaca, no entanto, que essa redução não chega aos 16 quadros por segundo utilizados 

na época do cinema mudo, “talvez para evitar o estranhamento do público”. 
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Aí está o grande trunfo de “O Artista”. O filme foi feito com as ferramentas do 

cinema mudo, mas seu enunciatário não era o daquelas obras, e sim o consumidor atual 

dos filmes de Hollywood. O enunciatário previsto dos anos 2010 espera filmes com alta 

qualidade de som e imagem e recursos como a computação gráfica e o 3D. Para ele, um 

filme que retoma o cinema mudo é uma concessão: embora tenhamos recursos técnicos 

avançados, o filme abre mão de elementos básicos, como cor e som, que compõem a 

linguagem cinematográfica como a conhecemos hoje. Mas que linguagem é essa, 

afinal? Como podemos descrevê-la? 

O cinema, a princípio, se tratava de imagens em movimento. E, embora essa 

primeira fase tenha ficado conhecida como o Cinema Mudo, sempre houve som: mesmo 

que não pudéssemos ouvir o som produzido pelos objetos ou a voz dos atores, as 

projeções contavam sempre com orquestras que embalavam a história, encaixando a 

trilha com os acontecimentos que se desenrolavam na tela. Cinema, portanto, é imagem 

e som. Um texto sincrético (FLOCH, 1985) que combina um mesmo plano de conteúdo 

para dois planos de expressão: um visual e outro sonoro.  

O primeiro filme apresentado ao público, em 1895, tinha cerca de um minuto e 

mostrava um trem chegando à estação. “L’arrivée d’um train à La Ciotat”, dos irmãos 

Lumière, fez com o que as pessoas na sala escura fugissem da sessão, com medo de que 

o trem fosse sair pela tela. Os espectadores realmente acreditaram que aquele trem 

projetado era real e poderia interagir com eles, assim como muitas pessoas têm o reflexo 

de tocar nas imagens quando assistem a um filme 3D pela primeira vez. Desde o 

primeiro filme, o cinema tem essa relação com a verossimilhança e uma “ilusão perfeita 

do mundo exterior” (BAZIN, 1991, p.29) por meio de uma exacerbação referencial. Isso 

faz parte do contrato estabelecido entre o enunciador de um filme canônico e seu 

enunciatário, esse “simulacro do real”. 

Quando se fala em cinema, a ideia é de um produto que use muito a 

referencialização, já que trabalha com imagem fotográfica em movimento e som ao 

mesmo tempo. O cinema, em linhas gerais, apelaria da forma mais “realística” possível 

para dois de nossos sentidos mais aguçados; e em uma sala escura, protegida de 

referências externas, esses apelos parecem tomar conta de toda a nossa percepção. 

Certamente estamos tratando aqui de forma mais geral, mas se um filme não 

parece real, possível, pertencente ao mundo natural; se não há verossimilhança, seja por 
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furos na estrutura narrativa, efeitos especiais mal feitos ou outro fator, ele quebra essa 

expectativa, esse simulacro, e gera uma concessão. 

A semiótica tensiva entende a concessão (embora...) em oposição à implicação 

(se...então). O modo implicativo trabalha com a lógica do esperado, do previsível, 

enquanto o modo concessivo subverte a expectativa. Zilberberg (2011, p.99) dá o 

exemplo da relação entre competência e performance em uma situação de afogamento. 

A sentença “Ele se afogou porque não sabia nadar” é implicativa e átona; enquanto a 

construção “Ele se afogou, embora soubesse nadar” é concessiva e tônica (forte), porque 

inesperada.  

No que diz respeito ao andamento de um texto, entendemos as estratégias 

compreendidas por uma lógica concessiva como saliências perceptivas, aumentos de 

intensidade e, portanto, elementos de aceleração do conteúdo. Em vista de uma 

concessão, o enunciatário de um texto se vê impactado e fora da sua zona de conforto.  

O contrário acontece quando o enunciatário é persuadido por uma lógica 

implicativa, em que não há estranhamentos e ele se depara apenas com o que já é 

conhecido ou esperado. Neste caso, dizemos que o conteúdo é desacelerado no que 

tange a seu andamento.  

Vemos que a linguagem cinematográfica estabelece um simulacro referencial 

que será esperado pelo enunciatário. Assim, qualquer coisa que se apresente como uma 

quebra desse simulacro vai se colocar como uma concessão, algo fora das expectativas. 

Se a fuga do real for uma estratégia do enunciador, pode-se criar uma aceleração do 

andamento. E essa aceleração pode gerar um efeito de humor (comédias, cinema trash, 

cult), realçar um efeito artístico (Ilusionismo, Surrealismo, Distopismo, filmes musicais 

e etc.) ou criar outro efeito de acordo com o objetivo do enunciador. 

 Esses efeitos são produzidos justamente porque a ausência de referências vai se 

apresentar como uma concessão. Pensemos que a morfologia de base do cinema, uma 

estrutura basilar dessa linguagem que compreende os usos esperados e/ou possíveis, 

ampara-se na figurativização exacerbada, que vai criar esse “simulacro do referente”, do 

mundo natural. Essa exacerbação figurativa é para nós uma iconização: 

Há etapas diferentes na figurativização: a figuração é a instância das figuras, 

ou seja, o primeiro nível de especificação figurativa do tema, quando se passa 

do tema à figura; a iconização é o investimento figurativo exaustivo final, isto 

é, a última etapa da figurativização, com o objetivo de produzir ilusão 

referencial (...). Na iconização, mas também nas demais etapas da 

figurativização, o enunciador utiliza as figuras do discurso para levar o 
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enunciatário a reconhecer “imagens do mundo” e, a partir daí, a acreditar na 

“verdade” do discurso. O enunciatário, por sua vez, crê ou não no discurso, 

graças, em grande parte, ao reconhecimento das figuras do mundo. O fazer-crer 

e o crer dependem de um contrato de veridicção que se estabelece entre 

enunciador e enunciatário e que regulamenta, entre outras coisas, o 

reconhecimento das figuras. (BARROS, 2010, p. 72. grifos da autora) 

 

O que argumentamos com isso não é que o cinema não possa fugir dessa 

figurativização exacerbada a serviço de um “simulacro de realidade”, mas que esse 

efeito está na morfologia de base dessa linguagem (diferente dos quadrinhos, como 

veremos mais à frente) e , portanto, algo que se distancie disso, investe na concessão e 

consequentemente vai trabalhar com um andamento acelerado. Assim, a linguagem 

cinematográfica, em sua base, constrói um “simulacro do referente”, do possível, do 

verossímil, que ao ser quebrado vai causar inflexões. “A imagem fílmica suscita, 

portanto, no espectador um sentimento de realidade em certos casos suficientemente 

forte para provocar a crença na existência objetiva do que aparece na tela” (MARTIN, 

2005, p. 28) 

Se pensarmos em um texto que usa a figurativização de forma exaustiva, 

chegamos a uma enunciação que não demandaria que o enunciatário preenchesse muitas 

lacunas, uma vez que as figuras, o tempo, o espaço, está tudo já dado no texto. No 

jargão da semiótica, esse preenchimento de lacuna se trata de uma catálise.  

A catálise é a “explicitação de elementos elípticos com a ajuda dos elementos 

contextuais manifestados e graças à pressuposição que estes têm com os elementos 

implícitos” (GREIMAS & COURTÉS, 1979). Assim, a catálise trata das demandas que 

o texto faz ao enunciatário, dos espaços que ele deve preencher durante a sua leitura.  

A inserção, por exemplo, de um desencadeador de isotopia — elemento disposto 

geralmente no final do texto que inaugura um novo campo semântico, a partir do qual o 

conteúdo ganha um novo caminho de leitura — causa um estranhamento inicial, já que 

esses elementos demandam uma ressemantização abrupta do que foi lido anteriormente. 

O enunciatário precisa fazer certo esforço para compreender esse novo elemento no 

contexto apresentado até então. Esse recurso é muito usado em piadas e é justamente a 

lacuna a ser preenchida que causa o efeito de humor — uma aceleração é promovida 

pela demanda de preenchimento dessa lacuna (cf. MANCINI, 2011).   

Pensamos em estratégias de aceleração quando há uma subversão do esperado e 

quando se demanda mais do enunciatário, de sua atenção, de sua leitura, de seu modo de 

interação com o texto. Assim, quando um texto é construído de forma a deixar lacunas, 
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informações que não estão dadas e precisam ser preenchidas pelo enunciatário, há 

também uma aceleração. Da mesma forma, quando um texto deixa pouco a ser 

preenchido e demanda pouco de seu enunciatário, vamos dizer que seu conteúdo é mais 

desacelerado, pois investe no que já é conhecido e esperado.  

Nessa perspectiva, a linguagem cinematográfica, de uma forma geral, seria mais 

desacelerada do ponto de vista do andamento, justamente por trazer o conforto do 

“sentimento de realidade” ao enunciatário. Em uma comparação com linguagens que 

não se utilizam tão fortemente da figurativização, o cinema teria um perfil aspectual que 

tende a um ponto de partida mais lento. É por isso que vamos dizer que, em comparação 

aos quadrinhos – linguagem que trataremos a seguir – o cinema parte de um elã da 

lentidão. 

 

1.1– Elã do cinema   

 

Para a abordagem tensiva, o elã designa um perfil aspectual pressuposto, uma 

morfologia textual de partida sobre a qual vai se estabelecer o movimento. Sendo assim, 

o elã seria a“ figura da foria que trata da apropriação prática, pragmática, da 

temporalidade pelos sujeitos” (ZILBERBERG, 2006, p.63). O elã é estabelecido na 

comparação e podemos pensar nele em diversos níveis de análise. No nível das 

linguagens, que é o que tratamos nesta dissertação, estabelecemos diferenças de 

morfologia, cuja comparação pode definir uma linguagem como mais rápida ou mais 

lenta (sob o ponto de vista do andamento). 

O elã é um conceito importante quando pensamos em tradução intersemiótica e 

na transposição de uma linguagem para outra, uma vez que linguagens diferentes têm 

morfologias diferentes, características próprias, e por isso elãs diferentes (abordaremos 

essa questão em maiores detalhes adiante). Assim, as estratégias de aceleração ou 

desaceleração, no que concerne ao andamento, não terão o mesmo efeito em duas 

linguagens com elãs diferentes. Grosso modo, é diferente acelerar algo que em sua 

morfologia é rápido ou, ao contrário, algo que já é lento. São estratégias diferentes e 

construções de sentido outras.  

Assim, o que buscamos aqui é entender que particularidades da estrutura da 

linguagem cinematográfica a tornam mais lenta, a princípio, que os quadrinhos. A 
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principal delas é esse “simulacro de realidade” construído por meio de uma exacerbação 

referencial. Mas essa característica vale para qualquer gênero cinematográfico?  

O leitor deve se perguntar como isso se sustentaria em filmes de terror ou 

fantasia e suas criaturas fantásticas. Pois, o enunciatário embarca em uma narrativa 

sobre alienígenas, por exemplo, quando a figura do ET é bem construída e introduzida 

de forma coerente. Embora ele saiba que não é real, ele deve ter a sensação de que 

poderia ser, de que é verossímil dentro daquilo que é proposto pelo filme. Seria gerado 

um “efeito de realidade’ dentro do simulacro daquele filme, do universo criado por 

aquela enunciação.  

Nos estudos de cinema, essa construção de um universo próprio é chamada 

“diegese”. Souriau (1953) a define como “tudo aquilo que confere inteligibilidade à 

história contada, ao mundo proposto ou suposto pela ficção” (p. 7). Essa lógica interna 

de um filme precisa ser sustentada pelos elementos figurativos que a compõem. Por 

isso, os efeitos especiais, a alta qualidade de imagem e os filmes em terceira dimensão 

têm por objetivo deixar essa enunciação cada vez mais próxima de um “efeito de 

realidade” e criam verossimilhança a partir dessa coerência interna do texto.  

A magia do cinema está na sensação de que algo fantasioso pode ser real: 

homens podem ter superpoderes (Superman, Homem Aranha, Os Vingadores); um 

menino pode ser amigo de um alienígena (E.T. – O Extraterrestre), um cientista pode 

inventar um carro que viaje no tempo (De volta para o Futuro); é possível entrar nos 

sonhos (A Origem); um homem pode viver dentro da narrativa de um livro (Mais 

estranho que a ficção) etc.  

O cinema concretiza situações que antes poderíamos apenas imaginar. Na tela 

grande elas ganham vida e parecem possíveis, porque além de utilizar a imagem 

fotográfica, que por si só já remete comumente a esse “simulacro do real”, a linguagem 

cinematográfica apresenta sempre referências que vão situar a enunciação no tempo e 

no espaço. Os cenários nos dizem onde a história se passa. O tempo pode ser 

mencionado por um narrador no plano verbal ou pode, ainda, ser depreendido pelo 

figurino e linguajar dos personagens. 

 Então, não é possível usar uma desrreferencialização no cinema? Mas é claro 

que sim. Novamente, o que argumentamos e tentamos traçar neste capítulo é uma 

morfologia de base do cinema, que pode, sim, ser quebrada. O que vemos é que quando 
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há uma quebra nessa referencialização, há uma aceleração no andamento do nosso texto 

cinematográfico, pois se trata de um uso inesperado.  

 Pensemos em um exemplo simples. No último filme da série “Harry Potter” 

(“Harry Potter e as relíquias da morte – Parte II”), o protagonista é atingido pela 

maldição da morte lançada por seu maior inimigo, Voldemort, e cai. A cena seguinte se 

passa em um ambiente totalmente branco e muito iluminado. Harry acorda neste lugar 

sem muitas referências e lá encontra Dumbledore, personagem que já está morto na 

narrativa principal. Os dois têm uma longa conversa e ao final, Harry pergunta: 

“Professor, isso tudo é real? Ou só está acontecendo dentro da minha cabeça?”. Ao que 

Dumbledore responde: “É claro que está se passando na sua cabeça, Harry. Mas por que 

isso quer dizer que não é real?”. Depois disso, Dumbledore some e Harry acorda de seu 

“sonho de morte” sendo carregado pelo gigantesco Hagrid. 

 A desrreferencialização nessa cena teve por objetivo justamente abrir essa 

concessão na referência de realidade da linguagem cinematográfica e apresentar algo 

que era um sonho e se passava apenas no subconsciente de Harry. Aliás, em cenas que 

retratam sonhos ou lembranças é muito comum a retirada desses elementos que 

constroem o “simulacro de realidade”: a desrreferencialização, o uso de filtros que 

tornam a imagem “menos real” ou de efeitos sonoros que deixam o som mais abafado. 

Essas estratégias têm por objetivo criar um efeito de afastamento e a quebra do aqui-e-

agora estabelecido pelas bases da linguagem cinematográfica.   

Esses efeitos de aproximação e afastamento são também criados pelas projeções 

no enunciado, que a semiótica vai chamar de mecanismo de debreagem. Se em um 

enunciado são projetadas as categorias de pessoa, espaço e tempo da enunciação – eu, 

aqui e agora – dizemos que há uma debreagem enunciativa. Se, por outro lado, as 

categorias projetadas são as do enunciado - ele, alhures, então - dizemos que há uma 

debreagem enunciva.  

Pensando especificamente as projeções temporais, estabelecemos que uma 

enunciação se dá em certo momento de referência. Se o momento em questão for 

concomitante ao momento da enunciação, dizemos que é um momento de referência 

presente. Quando o momento de referência não for concomitante ao momento da 

enunciação, pode se tratar de um momento de referência passado ou de um momento de 

referência futuro. 
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O momento de referência presente é enunciativo, pois trata do agora e, por isso, 

causa um efeito de aproximação com o enunciatário. Os momentos de referência 

passado e futuro são enuncivos e provocam um efeito de distanciamento. Por exemplo, 

“Há 25 anos” é um enunciado ancorado em um momento de referência presente, pois a 

menção se dá a partir de um “agora” 25 anos à frente do momento em questão. “Em 

1990” já se trata de uma debreagem enunciva, porque não há uma ligação temporal com 

o “agora”. Em que momento se encontra o enunciador que se refere ao ano de 1990? 

Não sabemos.  

Não se pode confundir os valores temporais com as formas usadas para 

expressá-los. Os valores temporais é que constituem, de fato, o tempo, que é 

a categoria pela qual se indica se um acontecimento é concomitante, anterior 

ou posterior em relação a um momento de referência presente, pretérito ou 

futuro, ordenado em relação ao momento da enunciação (FIORIN, 2011, 

p.61) 

 

Observamos que o cinema preza, em sua base, pelo momento de referência 

presente, concomitante ao da enunciação. De tal maneira que quando ele trata de um 

momento de referência passado (flashbacks) ou de um momento de referência futuro 

(flashforwards), geralmente usa filtros para marcar que se trata de um momento outro, 

diferente daquele da narrativa principal. Assim, vemos que, em relação ao tempo, o 

cinema privilegia também as referências e um efeito de aproximação com seu 

espectador, que parece estar vivendo a história no momento em que ela é exibida na sala 

escura. 

Esses mecanismos de aproximação junto com o “simulacro de realidade” criado 

pela exacerbação referencial trazem uma carga passional a essa linguagem. Carrière 

(2006) destaca a identificação do espectador com os personagens do filme e aí discute a 

ligação do cinema com o afeto. Além disso, toda a prática que envolve ir ao cinema e se 

entregar a uma narrativa destaca as paixões do enunciatário, sua percepção. “Desse 

ponto de vista, a ‘paixão’ em si mesma não é outra coisa, inicialmente, senão a 

‘disposição’ de uma dada instância, não-sujeito ou sujeito, para participar dos 

acontecimentos do mundo” (COQUET, 2013 p.12).   

Carrière (2006) destaca esse envolvimento ao estabelecer algumas diferenças 

entre o cinema e o teatro, argumentando que a imagem fotográfica e essa característica 

tão marcada da sétima arte de se amparar em um referente concreto a obrigariam a 

mostrar tudo, a não deixar lacunas, ao contrário da linguagem teatral: “E, como prova 
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disso, seu lendário poder (‘você pode mostrar tudo no cinema’) se tornou sua nova 

fraqueza: ‘você tem que mostrar tudo no cinema’” (ibidem, p. 75). Em seguida, ele 

mesmo combate esse argumento evocando uma característica essencial da linguagem 

cinematográfica: a montagem. É basicamente por meio da montagem que essa 

linguagem se constitui como tal.  

 

Poudovkine (...) declarou que a noção de montagem, além de todos os 

sentidos particulares que lhe damos (colagem de pedaços, montagem 

acelerada, princípio puramente rítmico, etc), é na realidade o todo da criação 

fílmica: o “plano” não é um pequeno pedaço do cinema; é a matéria primária, 

fotografia do mundo real. Não avançamos da fotografia ao cinema, do 

decalque à arte, senão pela montagem. Amplamente definida, ela se confunde 

simplesmente com a própria composição da obra (METZ, 1964, p.53, 

tradução nossa)
1
 

 

 Da mesma forma que Zilberberg (cf. 2011) argumenta que, para a Semiótica 

Tensiva, o andamento prevalece como senhor dos afetos, na linguagem cinematográfica, 

a montagem tem também uma posição de protagonismo. Embora tão intrínseca à 

linguagem a ponto de não a percebermos na maioria das vezes, é ela a principal 

ferramenta na criação do ritmo de um filme.  

1.2 – A montagem 

 

 Os cortes no cinema estabelecem um modos operandi próprio, que parece 

transparente a um espectador assíduo, mas que provocariam um estranhamento a 

alguém que nunca tivesse tido contato com essa linguagem. Em uma cena em que dois 

personagens conversam, a câmera ora se fecha em um, ora em outro, deixando a voz do 

primeiro em off, ora trabalha com um plano aberto, em que vemos os dois. A câmera é 

um narrador, que nos apresenta um ponto de vista e direciona nosso olhar. Os cortes 

pressupõem que o enunciatário preencha pequenas lacunas, que ele entenda que ao 

focalizar uma personagem, ainda estamos no mesmo ambiente da conversa e que a outra 

personagem a escuta, por exemplo.  

                                                             
1 Poudovkine, plus direct que les autres, ne croyait pas si bien dire lorsqu'il déclarait avec aplomb x que la 

notion de montage, par delà tous les sens particuliers qu'on lui donne parfois (collage bout à bout, 

montage accéléré, principe purement rythmique, etc.) est en réalité le tout de la création filmique : le « 

plan » isolé n'est même pas un petit morceau de cinéma ; il n'est que matière première, photographie du 

monde réel. On ne dépasse la photo pour le cinéma, le décalque pour l'art, que par le montage. Largement 

défini, il se confond tout simplement avec la composition même de l'œuvre 
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Ou quando cortamos de uma cena à noite para uma tomada diurna com uma 

personagem acordando em seu quarto. Sabemos que se trata do dia seguinte, que o 

tempo passou com aquele corte. O preenchimento dessas pequenas lacunas pelo 

enunciatário, como dissemos acima, trata-se de uma catálise. A linguagem 

cinematográfica se constrói por meio de catálises constitutivas da montagem. Dizemos 

constitutivas porque a montagem já se estabeleceu como parte do sistema dessa 

linguagem. As lacunas deixadas pelos cortes já são esperadas pelo enunciatário, tão 

recorrentes que a ele parecem quase transparentes. Vejamos um exemplo de Carrière:  

Um homem, num quarto fechado, se aproxima de uma janela e olha para fora. 

Outra imagem, outra tomada, sucede a primeira. Aparece a rua, onde vemos 

dois personagens – a mulher do homem e o amante dela, por exemplo. Para 

nós, atualmente, a simples justaposição dessas duas imagens, naquela ordem, 

e até na ordem inversa (começando na rua), nos revela, claramente, sem que 

precisemos raciocinar, que o homem viu, pela janela, a mulher e o amante na 

rua. Nós sabemos; nós o vimos no ato de ver. Interpretamos, corretamente e 

sem esforço, essas imagens justapostas, essa linguagem. Nem percebemos 

mais essa conexão elementar, automática, reflexiva; como uma espécie de 

sentido extra, essa capacidade já faz parte do nosso sistema de percepção (...) 

Logo surgiu um código bastante primitivo. Se, depois da tomada do rosto 

enraivecido, vemos o homem estrangulando selvagemmente a mulher, 

podemos admitir que isto é real, que estamos testemunhando a conclusão 

previsível, nos aposentos conjugais, algumas horas depois. Mas se, depois 

dessa cena no quarto, voltamos à expressão irada, ao marido ainda olhando 

pela mesma janela e vendo os mesmos personagens na rua, uma espécie de 

instinto secreto nos diz que a cena do estrangulamento não aconteceu de 

verdade, que foi inserida simplesmente para nos mostrar a fantasia do marido 

traído, seu desejo oculto, talvez até sua firme intenção, mas que ele ainda não 

realizou (CARRIÈRE, 2006, p. 16-18). 

 O que o autor chama de “espécie de instinto secreto” é para nós essa catálise 

constitutiva, esse preenchimento feito sem esforço pelo enunciatário. Sendo assim, se o 

filme deixa mais lacunas do que se espera por sua morfologia de base (essa catálise 

constitutiva da montagem), ele demanda mais do enunciatário e por isso podemos dizer 

que tem um andamento mais acelerado.    

 Quando falamos dessa catálise constitutiva demandada pela linguagem, tratamos 

de um pressuposto, de uma base, um paradigma da linguagem cinematográfica que foi 

se constituindo ao longo da história e que, como todo o sistema, vai se modificando 

conforme os usos, as novas possibilidades que são incorporadas a ele. Assim, se 

compararmos filmes do início da história do cinema com filmes atuais, veremos que 

essa morfologia foi mudando. A catálise constitutiva foi se estabelecendo no sistema 

dessa linguagem por meio do uso recorrente e hoje se apresenta como uma práxis, uma 

solidificação no paradigma do cinema.  
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 Isso talvez explique a impaciência de alguns espectadores do cinema 

hollywoodiano atual ao assistirem filmes das décadas de 1930 ou 1940. Esses filmes 

parecem lentos demais a quem já se acostumou com uma linguagem mais rápida, que 

demanda mais seu engajamento ativo no que se refere à montagem. 

 

1.3 – Referencialização e tempo no cinema 

 

 Discutimos até aqui o que chamamos de catálises constitutivas do cinema 

trazidas pela montagem, mas a demanda pelo preenchimento de lacunas pode aparecer 

em outros níveis. As catálises constitutivas da montagem já se estabeleceram como 

parte do paradigma da linguagem cinematográfica. No entanto, há lacunas que são 

deixadas como estratégias para demandar a atenção e o envolvimento mais direto do 

enunciatário. O enunciador pode deixar lacunas narrativas, por exemplo, ou promover 

um efeito de aceleração do andamento pela introdução de isotopias
2
 díspares, relações 

intertextuais etc.  

Assim, no que diz respeito à figurativização, já vimos que a base da linguagem 

cinematográfica não costuma deixar muitas lacunas. Dessa forma, um filme construído 

com poucos elementos referenciais se torna uma concessão e causa surpresa. Isso fica 

mais claro quando comparamos o cinema com a linguagem teatral. 

 Carrière (cf. 2006, p.73-75) argumenta que com o surgimento do cinema, o 

teatro precisou se reinventar, da mesma forma que a pintura precisou assumir novos 

papéis após o advento da fotografia. Para ele, a linguagem teatral priorizou nas últimas 

três ou quatro décadas uma liberdade de representação. Semiotizando um pouco seus 

argumentos, vemos que o teatro investe muito menos em figurativização que o cinema.  

 Na base da linguagem cinematográfica há essa necessidade de referencialização, 

de uma marcação espaço-temporal e de muita figurativização no que diz respeito aos 

cenários, aos figurinos etc. O teatro já é mais “livre”. 

Assim, Carrière (2006) dá como exemplo um trecho da peça “Mahabharata”, em 

que um dos atores diz “Eu vejo nossos elefantes na planície, de suas trombas decepadas 

                                                             
2 Isotopia, no nível discursivo, é a reiteração de traços semânticos temáticos ou figurativos que estabelece 

caminhos de leitura (cf. FIORIN, 2011) 
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jorra sangue”. Os espectadores não se viram nas cadeiras para ver os elefantes sobre os 

quais a personagem se refere, porque sabem que eles não estarão lá. Essa representação 

é uma lacuna que o enunciatário deve preencher, mas faz parte da base da linguagem 

teatral. Por isso, os espectadores não se espantam em não ver os elefantes. É natural que 

eles não estejam realmente ali.  

Já no cinema, essa representação seria esperada. A ausência dos elefantes é que 

causaria o estranhamento, a concessão: 

 

O cinema tem que mostrar os elefantes. Não existe escolha: é parte do 

contrato que cada espectador faz ao pagar pelo ingresso. De fato, equipes de 

efeitos especiais serão encarregadas de criar falsas trombas esguichando 

sangue cenográfico (...). No cinema, a imaginação fica menos alerta, mais 

passiva. Ela acredita e confia na técnica. (...) Espera que o filme faça o 

trabalho rotineiro. Não mostrar os elefantes feridos desencadearia, quase com 

certeza, uma frustração que custaria caro aos criadores e produtores, a não 

ser, é claro, que se fizesse dessa ausência um exercício de estilo (...), Mas, 

nesse caso, pode ser recomendável informar os frequentadores de antemão. 

(CARRIÉRE, 2006, p. 73) 

 

 Tanto é assim que temos o exemplo do filme Dogville (2003), dirigido por Lars 

Von Trier, que se apresenta em um cenário teatral, com as divisões dos cenários 

pintadas a giz no chão de um palco (como vemos na Figura 1). Para uma peça, esse 

seria o modus operandi esperado, mas por se tratar de um filme, cujo paradigma 

estabelecido é o da referencialização e figurativização exacerbada, essa falta de 

referências causa estranhamento. Nesse caso, constrói-se uma concessão, gerada pela 

quebra de expectativas, que contribui para uma aceleração do andamento. Essa 

aceleração é uma estratégia do enunciador e contribui para o status artístico que a obra 

alcançou.  
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Figura 1: Cenário teatral do filme Dogville 

  

No cinema, portanto, a desrreferencialização funciona como um elemento de 

aceleração, uma estratégia enunciativa a serviço de um fazer persuasivo, por ir de 

encontro à morfologia de base dessa linguagem. A falta de referências deixa mais 

lacunas a serem preenchidas pelo enunciatário (catálises) e, portanto, demanda um 

maior engajamento no contato com a obra. 

Para construir um texto com andamento mais desacelerado, o enunciador pode 

se valer de estratégias opostas, que marquem mais as relações e não demandem tanto 

que o enunciatário preencha lacunas. Em alguns filmes, os filtros podem demarcar 

momentos de referência diferentes – nos flashbacks e flashforwards, como comentamos 

anteriormente. Chamamos isso de uma relação semissimbólica, quando uma categoria 

do conteúdo se relaciona diretamente com uma categoria de expressão (cf. BARROS, 

2009). Nesse caso, determinado momento de referência (conteúdo) está para uma cor de 

filtro (expressão), assim como outro momento está para outro filtro. Isso indica ao 

enunciatário um caminho coerente de leitura. 

No entanto, muitas vezes o enunciador opta por não marcar essas mudanças tão 

claramente, com filtros e outros artifícios, porque há casos em que a própria montagem 

dá conta de criar esses efeitos. Como exemplo, podemos pensar na adaptação 

cinematográfica de “Desejo e Reparação” (2007), baseada no livro de Ian McEwan, em 

que vemos duas cenas que se repetem. Primeiro é apresentada a cena sob o ponto de 

vista da menina Briony, e logo em seguida ela se repete sob outro ângulo, como um 

narrador câmera em terceira pessoa.  



 

34 

 

Essas mudanças não são marcadas por nenhum tipo de filtro ou legenda. O 

espectador apenas percebe ao longo do filme que há uma alteração na apresentação 

cronológica da narrativa, neste caso mostrando a mesma passagem sob dois pontos de 

vista diferentes, um após o outro.  

Na cena em questão, Briony vê, pela janela de seu quarto, a irmã Cecília 

interagindo com Robbie, filho de uma empregada da casa e amigo de infância. No 

instante seguinte, cortamos para Cecília correndo e a cena se repete por outro ponto de 

vista. Demoramos um pouco a nos dar conta de que se trata do mesmo momento já 

retratado. Nesta segunda apresentação, entendemos as circunstâncias daquela interação, 

que será mal interpretada por Briony e terá consequências sérias para o desenrolar da 

história. Essa percepção se constrói pela própria montagem e pelas lacunas que são 

preenchidas pelo enunciatário.  

Sendo assim, a apresentação não-linear gera um estranhamento, e por isso, uma 

aceleração. O enunciador poderia ter optado por construir um enunciado mais 

implicativo nesse sentido, demarcando esse mesmo momento de referência com algum 

filtro, ou trazendo uma legenda que indicasse a apresentação não-linear.  

Algo semelhante acontece no filme “Persona” (1966), de Ingmar Bergman: 

[O filme] mostra-nos uma atriz, Liv Ullman, que repentinamente pára de 

falar. Ela está sob os cuidados de uma enfermeira, Bibi Anderson, que ao 

contrário tagarela sem cessar. Numa longa cena, lá pelo meio do filme, a 

enfermeira conta à paciente uma história erótica passada numa praia, da qual 

ela afirma ter tomado parte. Esta história dura oito minutos; nem por um 

segundo deixamos de ver o rosto em close, da enfermeira. Então passamos a 

ver o rosto de Liv Ullman, e os oito minutos seguintes são ocupados 

exatamente pela mesma história, palavra por palavra, contada pela voz. (...) 

Em 1972, tive a oportunidade de passar um tempo com Bergman e fiz (...) a 

inevitável pergunta: - Por que essa repetição? Ele respondeu, com toda a 

simplicidade, que aquilo nunca fora sua intenção, nem enquanto escrevia o 

roteiro, nem durante as filmagens. Ele tencionava montar essa sequência de 

narração do jeito que elas são montadas: em geral, cortando diversas vezes do 

rosto de uma mulher para o rosto da outra. Então, na calma obscura da sala 

de montagem, percebeu que não sabia onde cortar, que todo aquele 

movimento de vai-e-vem acarretava tensão, tumulto e bruscas mudanças 

emocionais. Alguma coisa não funcionava bem. Por esse motivo, decidiu 

manter os dois relatos, idênticos quanto ao texto falado, diferentes 

visualmente, um após o outro. Ele acrescentou: - A história que você conta 

não é a mesma que a pessoa ouve”. (Carrière, 2006, p.35) 

 Embora Bergman argumente que sua intenção inicial não era promover a 

repetição, vimos que sua escolha enquanto enunciador do filme fez uma grande 

diferença no que se refere aos efeitos de sentido gerados. A repetição, nesse caso, como 
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em “Desejo e Reparação”, foi de encontro à esperada apresentação cronológica da 

narrativa de um filme.  

 Pesquisas sobre narrativas do ponto de vista dos estudos de roteiros 

cinematográficos (cf. GAUDREAULT & JOST, 2009) consideram a narrativa como um 

todo fechado em que se organizam diversos acontecimentos. Para esses autores, o tempo 

do cinema corresponderia aos tempos verbais do modo indicativo (idem, p. 132). Para 

nós, isso se traduziria como uma predominância no cinema do momento de referência 

presente, como já discutimos.  

Para mostrar esse acontecimento, o narrador [...] não é obrigado a respeitar 

essa temporalidade diegética: pode escolher começar por uma ocorrência ou 

por outra, pode relatá-la extensivamente, ou, pelo contrário, sucintamente, 

pode lembrá-la uma ou várias vezes. Sua narrativa possui uma temporalidade 

específica, distinta da narrativa da história (GAUDREAULT & JOST, 2009, 

p.134) 

Diferente da citação, não acreditamos que se trate de uma “temporalidade 

específica”, e sim, da forma de apresentação cronológica da narrativa.  É importante 

ressaltarmos que toda a narrativa tem um desenvolvimento lógico linear – as duas cenas 

de nossos exemplos acima (“Desejo e Reparação” e “Persona”) se desenvolvem de 

forma linear – mas é possível subverter a apresentação cronológica dessa narrativa. Nos 

dois exemplos, o mesmo momento é apresentado duas vezes e é quebrada a sequência, 

uma vez que se esperava o desenvolvimento linear da narrativa e não uma volta à cena 

anterior. Há também diversos exemplos em que as cenas vão sendo apresentadas em 

uma ordem diferente do desenvolvimento linear da narrativa; do já clássico “Pulp 

Fiction” (1994), de Tarantino, ao perturbador “Amnésia” (2000), de Christopher Nolan. 

 Em Pulp Fiction, a narrativa não deixa de ser linear, mas sua apresentação 

cronológica não segue um fluxo de tempo contínuo. A ordem dos acontecimentos é 

apresentada de forma não-linear, sem que isso prejudique a sequência lógica dos 

programas narrativos. Mesmo caso de “Amnésia”, que trabalha com dois caminhos 

narrativos intercalados, um que apresenta os fatos em uma ordem linear prospectiva e o 

outro que os apresenta em ordem inversa, mas ainda mantendo uma sequencialidade 

lógica da narrativa. Para não confundir demais o enunciatário, percebemos que o 

enunciador de “Amnésia” optou por usar filtros que marcam esses dois caminhos. É 

novamente um semissimbolismo, em que a categoria cromática se relaciona ao 

momento de referência.  
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 A maioria dos flashbacks usados no cinema são demarcados por filtros ou 

legendas, justamente porque é preciso demonstrar ao enunciatário que se trata de uma 

apresentação diferente da esperada. Depreendemos, portanto, que a organização 

temporal “convencional” da linguagem cinematográfica é a linear. Uma subversão dessa 

apresentação seria, assim, uma concessão e trabalharia com um andamento acelerado.  

No entanto, a maioria dos filmes utiliza a estratégia de demarcar as mudanças 

com filtros, um didatismo que visa a atenuar essa concessão, e portanto desacelerar o 

andamento. Obras como “Desejo e Reparação”, que trabalham essa apresentação não-

linear sem uma demarcação, dão preferência a uma estratégia de aceleração do 

andamento, por deixarem mais catálises e demandarem mais engajamento do 

enunciatário.  

 Outra questão a respeito da temporalidade no cinema diz respeito à cadência (ao 

frame rate) que designa a velocidade de quadros por segundo apresentados na tela. O 

padrão do cinema atual são 24 fps (frames per second) (ARAUJO & GOMIDE, 2009), 

que reproduz na tela o que designamos como um “tempo real”, que nos parece o ritmo 

normal de desenvolvimento dos movimentos.  

 Uma concessão desse “tempo natural”, desse “fluxo normal” de progresso 

narrativo, vai soar como uma fuga do esperado. É isso que fazem as estratégias de 

câmera lenta ou de fast motion. Em alemão, a câmera lenta é chamada de “Zeitlupe”, 

que significaria ao pé da letra “lupa temporal”.  

Em termos técnicos, trata-se de uma cadência maior, com uma taxa maior de 

quadros por segundo, que, exibida na cadência padrão, vai durar mais tempo na tela. O 

efeito pode ser obtido também no tratamento da imagem no momento de edição, de 

forma que as imagens filmadas sejam duplicadas, obtendo uma série de imagens duas 

vezes mais lentas e que parecem estar em uma velocidade mais baixa na tela (c.f. 

AUMONT & MARIE, 2003). É um recurso que gera o efeito de sentido de um 

alongamento no tempo. Por se tratar de uma concessão, na medida em que foge do 

simulacro de temporalidade “normal”, vamos dizer que uma câmera lenta ou um fast 

motion são estratégias de aceleração do andamento do conteúdo. Esse efeito de 

“alongamento do tempo” da câmera lenta nos permite ver mais detalhes e pode ganhar 

efeito de suspense ou um efeito artístico de acordo com seu uso pelo enunciador.  

 O que argumentamos com isso é que a mudança na cadência padrão do filme é 

um uso previsto e esperado pelo sistema da linguagem cinematográfica, mas que ela 
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sempre faz parte de uma estratégia do enunciador que procura realçar algum elemento e 

prender a atenção do enunciatário, criando uma saliência perceptiva naquele momento.  

 No cinema, temos um tempo contínuo que se desenvolve ao longo da exibição 

da película e independe do engajamento do enunciatário, diferente dos quadrinhos, em 

que o leitor tem certa autonomia para se demorar em cada quadro, avançar ou retroceder 

na história, ou simplesmente pular uma página. No cinema, o tempo é gerenciado pelo 

enunciador. Vamos nos deter melhor nisso adiante.  

 Grosso modo, a linguagem cinematográfica em sua morfologia apresenta o 

tempo em um fluxo contínuo e com uma cadência alinhada a dos movimentos 

previsíveis, compatíveis com o mundo natural.  

Se para atingir a ideia de tempo real o cinema tem que, necessariamente, 

articular imagens e sons através de uma estrutura de montagem onde o 

conceito de continuidade narrativa, mesmo que de maneira velada, deve estar 

sempre presente no momento do corte; o vídeo é capaz de trabalhar as ações 

de maneira simultânea, sem ter que recorrer ao corte propriamente dito. A 

montagem clássica permite, a partir do paralelismo de imagens articuladas 

pelo corte, criar a sensação do enquanto isso. O plano cinematográfico se 

constitui como uma unidade espaço-temporal, elemento primordial da 

linguagem cinematográfica. Já o vídeo permite dissimular a noção de começo 

e fim de um plano, dissolvendo dessa maneira, a unidade espaço-temporal. 

Mesmo a trucagem cinematográfica mais sofisticada não havia conseguido, 

até esse momento, criar imagens superpostas com tanta riqueza dramática. 

(MOURÃO, 2002, p 3) 

 

 Mourão (2002) argumenta que a montagem no cinema pode também criar um 

tempo de concomitância, um “enquanto isso”. Isso geralmente se dá em montagens que 

intercalam as ações em dois núcleos diferentes, duas narrativas. Essa estratégia não 

deixa de ser uma forma de apresentação não-linear, que dá a ideia de concomitância 

pela progressão das narrativas aparecerem entremeadas.  

O efeito de concomitância pode ser criado na linguagem cinematográfica, ainda, 

pela divisão em quadros. As proporções de tela mais comuns no cinema são janela 

panorâmica (2,35)
3
, janela norte-americana (1,85) e janela clássica (1,33) 

(DANCYGER, 2003). Geralmente os filmes são exibidos em moldura fixa em uma 

dessas proporções, e a divisão da tela em quadros se apresenta como uma concessão 

(diferente das revistas em quadrinhos, em que a divisão em quadros é um elemento 

constitutivo da linguagem).  

                                                             
3
 Proporção de tela de uma obra bidimensional é a relação matemática entre as suas duas dimensões, em 

geral obtida pela divisão entre as medidas da largura e da altura. Pode ser representada por um número 

decimal com duas casas (1,33; 1,66; etc.) ou pela relação entre dois números inteiros (4:3; 5:3; etc.). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Dimens%C3%A3o_(f%C3%ADsica)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Divis%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Largura
http://pt.wikipedia.org/wiki/Altura_(geometria)
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_decimal
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_decimal
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_inteiro
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Pensamos em um exemplo simples dessa ideia de concomitância na comédia 

“Meninas Malvadas” (2004), em que uma conversa telefônica é o pretexto para a 

divisão da tela em dois quadros, em cada um está uma das personagens ao telefone. 

Sabemos que elas estão em espaços diferentes, mas a simultaneidade dos quadros 

trazem um efeito de concomitância em relação ao tempo. No desenrolar da cena, 

descobrimos que outra personagem estava também na linha. Quando ela se manifesta, 

mais um quadro se espreme na tela para retratá-la (Figura 2). Ao final da conversa, a 

tela volta a apresentar apenas a moldura padrão para dar continuidade à progressão 

narrativa.  

 

Figura 2: Cena em Meninas Malvadas com a tela dividida em quadros 

Outro exemplo de divisão dos quadros está no filme “500 dias com ela” (2009). 

Vamos nos deter um pouco nele, analisando as estratégias nessa divisão. O filme conta 

a história de Tom, que se apaixona por Summer. Os dois vivem um caso de amor por 

alguns meses, que ao terminar deixa Tom em um estado quase depressivo. Depois de 

algum tempo, ele reencontra Summer e ela o convida para uma festa em sua casa. Ele 

aparece no apartamento cheio de expectativas em relação ao convite, pensando que o 

relacionamento poderia ser reatado. No entanto, suas expectativas não se concretizam e 

são totalmente quebradas quando ele descobre que Summer está noiva.  

A estratégia que o filme usa para contar essa história é a de um narrador em off 

que apresenta a situação: “Tom caminhou até o apartamento dela, intoxicado pelas 

promessas daquela tarde. Ele acreditava que dessa vez suas expectativas iriam se alinhar 

com a realidade”. Neste momento, a tela se divide em dois quadros. Um deles ganha a 
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legenda “expectativas” e o outro “realidade”. Vemos Tom chegando no apartamento de 

Summer em ambos, embora o quadro das expectativas esteja um pouco adiantado em 

relação ao da realidade (Figura 3)
4
. 

 

 

Figura 3: Quadro das expectativas começa um pouco adiantado em relação ao da realidade 

No quadro das expectativas vemos Summer receber Tom com um beijo (figura 

4), mas quando a porta finalmente se abre no quadro da realidade, ela o cumprimenta 

apenas com um abraço. Nesse momento, o quadro das expectativas já o mostra dentro 

do apartamento (Figura 5). Houve a primeira quebra de expectativas. 

 

Figura 4: quadro das expectativas segue adiantado, mostrando a reação de Summer ao abrir a porta 

primeiro nas expectativas de Tom 

                                                             
4
 Referência da cena no filme “500 dias com ela” - 1:07:38 até 1:10:00 
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Figura 5: em seguida, vemos sua reação real no quadro da direita 

 

No momento seguinte, os dois quadros se alinham em tempo e mostram a 

mesma cena por alguns segundos, no caso, Tom se ambientando na festa (Figura 6).  

 

Figura 6: ao entrar na casa, o tempo dos quadros passa a ser o mesmo 

 

No decorrer da cena, vemos as expectativas de Tom sendo desmentidas pela 

realidade no quadro ao lado. Summer não o abraça efusivamente ao abrir o livro que 

ganhou de presente dele, apenas o agradece balançando a cabeça (Figura 7), tampouco 

se diverte com ele e o beija durante a festa como mostra seu quadro de expectativas 

(Figura 8). 
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Figura 7: vemos ao mesmo tempo a reação esperada e a reação real de Summer ao abrir o presente de 

Tom 

 

Figura 8: a cena da festa vai se desenrolando ao mesmo tempo nos dois quadros 

A tela volta a sua moldura original apenas quando há uma quebra total das 

expectativas de Tom. Com os quadros ainda divididos, vemos Tom observando alguma 

coisa fora de nosso campo de visão, sua expressão é de decepção. Nesse momento, o 

quadro da realidade começa a espremer o quadro das expectativas até que este suma e as 

legendas se dissipem. Enfim podemos ver o que chamou a atenção de Tom: Summer 

mostrando o anel de noivado aos demais convidados.  

Vemos que o enunciador optou por apresentar ao mesmo tempo as expectativas 

de Tom e o que realmente aconteceu na festa para criar esse efeito de quebra, e dividiu a 

tela em dois quadros para estabelecer uma ideia de concomitância. A divisão é uma 

concessão, pois contraria o padrão de moldura fixa na morfologia de base do cinema, 

portanto trabalha com um andamento acelerado. No entanto, vemos que o enunciador 
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tenta atenuar um pouco essa aceleração ao introduzir a divisão por meio do narrador e 

pelas legendas em cada quadro. São mais elementos para que o enunciatário dê conta da 

leitura daquela cena, para que ele a compreenda.  

Quando tratamos do tempo no cinema, podemos pensar, ainda, na práxis, na 

prática de consumo de obras cinematográficas. Grosso modo, diremos que o espectador 

de um filme em uma sala de cinema não é responsável pelo tempo que aquela 

experiência vai durar. Ele se senta para assistir a um filme de duas horas de duração e é 

isso que vai ter, duas horas, nem mais, nem menos.  

No cinema, o espectador não tem como fazer uma gestão da interação com o 

texto. Ele não pode voltar, se demorar mais em uma parte ou simplesmente pular uma 

cena. Diferente dos quadrinhos, o tempo no cinema é um tempo da espera, um tempo de 

um sujeito do sofrer, de um sujeito que não tem controle sobre a continuidade ou a 

parada. A experiência de assistir a um filme em uma sala de cinema se mostra mais 

dependente de uma espera, diferente da leitura de uma revista em quadrinhos: 

A surpresa é um elemento usado frequentemente em toda narrativa. Na 

linguagem gráfica, o uso da surpresa requer uma habilidade teatral. Nos 

filmes ela é obtida a partir de uma aparição ou acontecimento repentino ou 

inesperado, geralmente imprevisto. Isso é razoavelmente fácil de se fazer 

porque o público é um espectador que só pode ver os eventos exatamente na 

ordem que eles são mostrados. (...) No caso das histórias em quadrinhos, 

como o leitor está no controle da aquisição, fica mais difícil surpreender, 

causar impacto ou manter o interesse. Às vezes o narrador de quadrinhos 

pode tentar usar o virar de uma página para provocar uma surpresa. Mas, a 

menos que seja disciplinado ( e não folheie a revista ou o livro), o leitor pode 

enganar o narrador e ver o que acontece depois. Deixando de lado as 

reviravoltas inesperadas da trama de uma história, surpreender o leitor num 

nível visual continua sendo um grande problema. Nos quadrinhos, a solução 

é surpreender o personagem com o qual o leitor está envolvido (EISNER, 

2005, p. 56) 

 

Em uma HQ, é o leitor que vai gerir sua interação com a obra. Ele é quem decide 

se vai ler uma página apenas por dia ou a revista inteira de uma vez, se vai se demorar 

em uma parte que pareça mais complexa ou se vai pular as páginas de um núcleo que 

considera monótono. O enunciador deve levar essa prática em conta.  

O tempo nos quadrinhos está diretamente ligado ao espaço, aos espaços que cada 

quadrinho ocupa: uma página inteira ou apenas uma pequena coluna. O enunciador 

divide esses espaços, lhes atribui importância, mas é também papel do leitor escolher se 

demorar mais em um quadrinho do que em outro. Ele está mais no controle dessa 
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temporalidade do que o enunciatário da linguagem cinematográfica. Ele é mais 

autônomo e, portanto, menos submetido à espera.  

Esse é apenas um dos pontos que diferenciam cinema e quadrinhos. Vejamos 

que outras características se destacam na linguagem da arte sequencial e que vão 

direcionar nossa comparação no capítulo a seguir.  
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CAPÍTULO 2 

A história em quadrinhos 

 

Scott McCloud 

 

  As histórias em quadrinhos se caracterizam por articular um plano verbal e um 

plano visual. Assim como os filmes, são textos sincréticos, já que articulam um mesmo 

conteúdo por meio de dois planos de expressão. As imagens divididas em quadros são 

apresentadas de forma sequencial e as falas dos personagens aparecem no plano verbal 

dentro dos balões, ao passo que a fala do narrador se expressa nas caixas retangulares 

(ou legendas).  

O balão de fala apareceu pela primeira vez com o personagem The Yellow Kid, 

criado por Richard Outcault nos Estados Unidos em 1895 (cf. MANCINI & ALT, 2013, 

p. 93) É provavelmente a partir daí que podemos considerar que se criou uma nova 

linguagem com seus elementos característicos como o balão, as onomatopeias e os 

requadros (a moldura que estabelece os limites de cada quadrinho). A linguagem dos 

quadrinhos se consolidou com um ritmo próprio e estabeleceu para seu enunciatário 

certas expectativas quanto ao modo de leitura, compreendendo usos que fazem parte de 

suas potencialidades, de seu perfil aspectual e de uma morfologia de base.  

Neste capítulo pretendemos discorrer sobre alguns elementos que compõem esse 

perfil para, posteriormente, compará-los com as características do cinema. Como já 

pensamos nas bases da linguagem cinematográfica, podemos depreender algumas 

comparações iniciais ao nos determos em aspectos da linguagem em quadrinhos. 
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Vimos que o texto cinematográfico se apresenta em uma moldura pré-

determinada e estabelece uma experiência sequencial da obra sempre dentro dessa 

moldura. O enunciatário não precisa fazer nada para passar à ação seguinte, basta 

esperar. Já o texto em quadrinhos divide a ação em quadros, podendo utilizar ou não as 

molduras (requadros). Além disso, ele possibilita vários formatos, tamanhos e 

disposições das molduras, o que estabelece potencialmente um ritmo entrecortado e um 

desenvolvimento que pode ser não-sequencial — com superposições ou disposições 

que, às vezes, subvertem uma ordem pré-estabelecida de leitura.  

Isso quer dizer que o enunciatário dos quadrinhos frequentemente vai precisar se 

esforçar para compreender o fluxo esperado de leitura. Está entre as potencialidades das 

HQs a superposição e a assimetria dos quadros, que dificultam esse fluxo e deixam mais 

lacunas a serem preenchidas. Por demandarem mais catálises e tirarem o enunciatário 

do conforto, vamos dizer que essas estratégias trabalham com um andamento acelerado.  

É claro que isso não impede que o enunciador opte por dividir sua página em 

quadros de mesmo tamanho e dispostos de forma simétrica, mas as estratégias de 

superposição e assimetrias não são apenas possíveis, mas são muito usadas nos 

quadrinhos, de forma a já serem, inclusive, esperadas pelo enunciatário. Pensemos um 

pouco mais sobre essas formas de enunciação nas HQs.  

2.1 – O linear e o tabular 

 

Uma dicotomia já bem estabelecida nos estudos sobre quadrinhos é a relação 

entre a linearidade e a tabularidade (cf. FRESNAULT-DERUELLE, 1976), em que o 

linear se refere a uma sequencialidade mais demarcada e organizada que se dá na 

passagem dos quadrinhos e o tabular dá conta da lógica da página de uma forma mais 

geral, na qual os quadros se apresentam de maneira mais entremeada, formando uma 

unidade.  
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Em outros termos, mesmo que tiras e páginas sejam projetadas e produzidas 

dentro de uma ótica metonímica (a parte/ o todo), parece que estamos em 

presença de duas práticas específicas (neutralizando frequentemente seus 

traços relevantes em uma zona comum indiferenciada: a HQ em geral) que 

são ao mesmo tempo complementares e antagônicas, tão dialeticamente 

ligadas que dão conta do contínuo e do descontínuo. A tira se relaciona ao 

temporal (linear), a página, em princípio, ao espacial (tabular). 

(FRESNAULT-DERUELLE, 1976, p. 7, tradução nossa)
5
 

 

Embora, os dois termos apareçam, a princípio, em oposição, vemos que são 

complementares. Uma HQ vai ter elementos de linearidade e de tabularidade, dizendo 

respeito ao tempo e ao espaço respectivamente. O linear se relaciona ao tempo porque 

trabalha a sequencialidade da passagem de um quadro a outro e conduz o enunciatário 

pelas partes que compõem o todo da história. Já o tabular é relacionado ao espaço 

porque trata da gestão da página e dos espaços ocupados por cada momento retratado. 

Um quadro maior chama mais a atenção do enunciatário, por exemplo.  

No entanto, mesmo que haja graus de linearidade e tabularidade em todas as 

histórias em quadrinhos, o que podemos verificar é a predominância de uma dessas 

estratégias. Uma história em quadrinhos mais linear vai trazer as informações mais 

organizadas: quadros do mesmo tamanho, dispostos simetricamente, seguindo um 

padrão de alinhamento ao longo das páginas de forma que todos tenham a mesma 

importância e o mesmo destaque.  

Vejamos um exemplo de HQ em que prevalece a linearidade na Figura 9, uma 

página dos aclamados quadrinhos de Watchmen. Notamos que a página se divide em 

nove quadros, dispostos de forma organizada em três linhas e três colunas. Todos têm o 

mesmo tamanho e a mesma importância na página. 

                                                             
5 En d'autres termes, bien que comicstrips et planches soient souvent conçus et produits dans une optique 

métonymique (la partie /le tout), il apparaît qu'on est en présence de deux pratiques spécifiques 

(neutralisant souvent, de fait, leurs traits pertinents dans une zone commune indifférenciée : la B.D. en 

général) qui sont à la fois complémentaires et antagonistes, aussi dialectiquement liées que peuvent l'être 

le continu et le discontinu. Le strip relève» du temporel (le linéaire), la planche, en principe, du spatial (le 

tabulaire). 
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              Figura 9: linearidade em Watchmen (nº1, 1999, p. 5) 

Uma HQ mais tabular vai apresentar a página como uma unidade, se valendo 

mais de superposições, de assimetrias, distorções e muitas vezes desfazendo ou 

ultrapassando as molduras. Vejamos, na Figura 10, um exemplo de quadrinho mais 

tabular em duas páginas do mangá “Kitchen Princess”. Notamos que os quadros não só 

não são do mesmo tamanho nem apresentam o mesmo formato, como usam proporções 

diferentes. Na página da esquerda, a personagem principal aparece em uma proporção 

muito maior e sua figura se estende por cima dos outros quadros. Uma linha diagonal 

divide a página e traz uma organização outra. Na página da direita, vemos que há mais 

destaque para algumas figuras que outras – primeiro quadrinho em plano fechado e duas 

figuras femininas ultrapassando as margens do requadro em oposição ao segundo 

quadrinho à direita e ao penúltimo, em tamanho bem menor. 
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Figura 10: tabularidade no mangá Kitchen Princess (nº1, p.62 e 69) 

Tudo isso faz parte de uma estratégia de construção do texto que vai primar por 

um tipo de manipulação sensorial e uma determinada gestão rítmica. “Há um grau de 

tabularidade que pode coexistir com a linearidade; isso é especialmente verdade para os 

quadrinhos, porque, como destaca Benoît Peeters, eles devem adequar sua 

sequencialidade a uma página tabular” (COOLS, 2011, p.77. tradução nossa)
6
 

Cools (idem) se apoia nos conceitos de linearidade e tabularidade para falar 

sobre o ritmo de leitura dos mangás – histórias em quadrinhos japonesas que têm um 

estilo próprio de enunciação – que, segundo ele, seriam lidos de maneira mais rápida 

que outros tipos de HQs. Aqui vemos que Cools utiliza a noção de ritmo de maneira 

diferente da nossa. Ele fala realmente do tempo físico que o leitor leva para ler uma HQ. 

No viés da abordagem tensiva, pensamos em questões de andamento, mais diretamente 

ligadas às modulações do campo perceptivo, à alternância entre implicação e concessão 

(conforto e impacto) e à inteligibilidade do texto.  

                                                             
6 (…)there are degrees of tabularity which can coexist with linearity; this is, in fact, particularly truefor 

comics, because, as Benoît Peeters points out, they must fit their sequentiality withinthe confines of a 

tabular page 
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Por isso, levamos em conta as lacunas deixadas no texto. A demanda maior do 

enunciatário poderia fazer com que ele tivesse um ritmo de leitura mais lento, no que 

diz respeito ao tempo físico – ele se demora, gasta mais tempo no quadro que não 

entendeu, que lhe demanda mais – mas no que concerne à sua percepção há uma 

aceleração, um impacto maior por conta daquela lacuna a ser preenchida, do sentido 

ainda a ser formado.  

Um dos fatores que pode acelerar ou desacelerar o ritmo natural de leitura é a 

quantidade de informações contida na página mediana. De fato, é razoável 

pensar que quanto mais complexa é a informação veiculada, mais tempo o 

leitor deve gastar para decodifica-la (COOLS, 2011, p. 68, tradução nossa)
7
  

 

 Nesse sentido, o leitor gasta mais tempo na página porque precisa trazer o 

conteúdo ao inteligível. O que nos indica que aquele conteúdo chegou acelerado ao 

campo de presença do enunciatário. Trata-se, pois, de uma manipulação pelo impacto. 

Quanto mais informações na página, dispostas de forma pouco organizada, mais 

acelerado é o andamento daquele texto.  

 Os estudiosos de quadrinhos definem o tabular por um layout irregular, com 

superposições e páginas sangradas (nas quais as margens ultrapassam o limite da 

página). Com essa disposição visual instável, os quadros sozinhos vão perdendo a sua 

importância e a unidade de referência se torna a página. Cools (2011) argumenta que, 

paradoxalmente, a fragmentação aumenta a tabularidade e cria essa unidade, em que é 

preciso ao leitor fazer mais conexões entre os quadros em diferentes páginas.  

O autor argumenta que os mangás prezam por uma estrutura tabular. No entanto, 

outras HQs vão trazer uma enunciação mais linear – como o clássico “Tintin”, de 

Hergé, que compõe a página predominantemente com quadrinhos de mesmo tamanho e 

dispostos de forma simétrica. Tudo vai depender das estratégias do enunciador. Fato é 

que as duas formas de enunciar são possíveis na linguagem das histórias em quadrinhos.  

 Em resumo, vemos que a tabularidade e a linearidade estão presentes em todas 

as histórias em quadrinhos, mas uma tendência ao tabular vai trabalhar com um 

andamento mais acelerado que uma tendência ao linear. Argumentamos, no entanto, que 

apenas a possibilidade de uma ferramenta de aceleração como essa já constitui uma 

                                                             
7 One of the factors which can accelerate or slow down the natural reading rhythm is the amount of 

information contained within the average panel. Indeed, it stands to reason that, the more complex the 

information conveyed, the more time the reader must spend in order to decode it. 
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morfologia que tende mais à rapidez do que aquela de outras linguagens que não 

compreendem em seu sistema esse tipo de recurso.  

2.2 – O  linear e o pictórico 

 

 Dicotomia semelhante à estabelecida pelos estudiosos de quadrinhos, aparece na  

primorosa análise de Wölfflin (2006) acerca dos estilos linear e pictórico, relacionados à 

Arte Renascentista e à Arte Barroca, respectivamente. Em sua análise de pintura, 

Wölfflin (idem) concebe duas práticas discursivas em oposição. Peguemos emprestados 

os conceitos e vejamos como cada um desses estilos é definido e como eles se 

relacionam bem com o par linear x tabular dos estudos da linguagem em quadrinhos. 

Observamos que o linear e o tabular privilegiam mais a organização da página, 

enquanto o linear e o pictórico dão conta também das estratégias de construção das 

imagens.   

 No Capítulo 3, traremos as ideias de linear e pictórico para embasar uma análise 

plástica dos quadrinhos de Django, tomando por base duas práxis distintas. Sobre a 

práxis, explica Fiorin: 

 

A enunciação individual não se realiza independentemente das enunciações 

coletivas que a precederam e que a tornam possível. Os usos sedimentados, 

resultantes da história, determinam todo ato de linguagem. O enunciador, no 

momento da enunciação, convoca, atualiza, repete, reitera um “já dado”(...) 

Se o sentido é dado pela diferença, a práxis é apreendida por contraste. É 

preciso estabelecer uma distinção entre uma práxis e outra, para que elas se 

revelem. ( FIORIN, 2010, p.62) 

 

 Assim, seguindo também uma linha estruturalista, Wölfflin (2006) classifica por 

oposição duas "visões de mundo": o estilo linear e o estilo pictórico. Estabelecendo a 

arte linear como a práxis do século XVI, o autor descreve um estilo que preza pelos 

contornos e margens e marca suas figuras pela descontinuidade e os limites das formas. 

 Por seu turno, o estilo pictórico, que seria a práxis do século XVII, tendo 

Rembrandt como expoente, faz o contrário e valoriza a continuidade, com manchas e 

transições pouco marcadas. Dessa forma, o estilo linear permite uma maior apreciação 

das partes como unidades, do fundo e da figura separados. O estilo pictórico privilegia a 

obra como um conjunto. 
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A visão linear distingue nitidamente uma forma da outra, enquanto a visão 

pictórica, ao contrário, busca aquele movimento que ultrapassa o conjunto 

dos objetos. No primeiro caso, linhas regulares, claras, delimitadoras; no 

segundo, contornos não acentuados que favorecem a ligação (WÖLFFLIN, 

2006, p.22) 

 

Vejamos na figura 11 um exemplo de arte no estilo linear no autorretrado de 

Albrecht Dürer. A imagem é construída pela clareza da divisão das formas, os contornos 

bem delineados que compõem os cachos do cabelo, a expressão desconfiada do rosto, o 

tecido da roupa e a moldura da janela. Os detalhes são iluminados, enquanto figura e 

fundo se destacam como autônomas.  

Já a Figura 12, o autorretrato de Rembrandt, que aqui exemplifica o estilo 

pictórico, dilui mais as formas. Os contornos não são tão marcados, há um clima mais 

difuso e incerto, de maneira que a figura se confunde mais ao fundo e os limites são 

mais frouxos. O linear demarca as descontinuidades em seus contornos e formas, 

enquanto o pictórico trabalha mais o contínuo e apresenta uma ideia maior de unidade.  

 

 

  

Figura 11: À esquerda, "Autorretrato com 26 anos" de Albrecht Dürer (1498) 

Figura 12: À direita, “Autorretrato” de Rembrandt (1669) 

Tomando por base a análise de Wölfflin, Zilberberg (2013) relaciona os dois 

estilos, linear e pictórico, a dois projetos enunciativos diferentes. As opções feitas pelo 

enunciador vão construir uma estratégia global do texto, que pode ser de aceleração ou 

desaceleração, primando por uma manipulação pelo impacto ou pelo conforto, 
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respectivamente. Zilberberg vai relacionar esse projeto mais acelerado e impactante ao 

estilo pictórico e o projeto mais desacelerado e confortável ao linear. O semioticista se 

vale, ainda, nessa comparação, dos chamados modos de eficiência. Vamos entender 

melhor do que se tratam. 

Desde o livro “Da Imperfeição”(GREIMAS, 2002) a semiótica passa a ver a 

relação entre sujeito e objeto de forma mais imbricada. Os actantes do programa 

narrativo a princípio eram tidos como um polo ativo e um polo passivo, estando o 

sujeito sempre em busca do objeto. Nessa publicação, o pai da semiótica questiona esse 

preceito e começa a pensar em uma relação de junção, na qual o objeto pode também se 

impor ao sujeito sem que este o esteja procurando ou em que os dois podem tender um 

ao outro: 

O objeto estético se transforma em ator sintático que, manifestando de tal 

modo sua "pregnância", avança sobre o sujeito-observador. (...) Que significa 

isso, senão que a apreensão estética aparece como um querer recíproco de 

conjunção, como um encontro, no meio do caminho, entre um sujeito e o 

objeto, no qual um tende rumo ao outro? (GREIMAS, 2002, p. 33-34) 

  

 Segundo a abordagem tensiva, o correlato da relação sujeito-objeto se configura, 

dessa maneira, no chamado campo de presença. Assim, pensando na narrativa 

pressuposta (que compreende o fazer persuasivo entre enunciador e enunciatário), a 

enunciação se estabeleceria pelas grandezas que se instalam na arena perceptiva do 

enunciatário. O que se busca entender é a relação entre as modulações da arena 

perceptiva com a dinâmica de construção dos valores do texto. Nas palavras de 

Zilberberg: "O campo de presença é constituído pelas grandezas que entram e/ou saem 

com ou sem o consentimento do sujeito" (cf.  2013, p.1. tradução nossa)
8
.  

Assim, esses valores podem entrar no campo de presença do enunciatário de 

forma abrupta ou de forma gradual. Essas estratégias, no que diz respeito aos afetos e ao 

plano sensorial, produzem diferentes efeitos de sentido. Diremos, pois, que há dois 

modos de eficiência possíveis, duas formas de configuração de valores no campo de 

presença: pervir (parvenir) se a grandeza se instalar “a pedido” do sujeito, por sua 

vontade e de acordo com sua expectativa; sobrevir (survenir) se o processo se der de 

forma abrupta, sem nenhuma espera e contrariando as antecipações do sujeito. 

                                                             
8 le champ de présence est constitué par les grandeurs qui entrent et/ou sortent avec ou sans l’accord du 

sujet. 
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Zilberberg discute a pregnância do sobrevir dizendo que a filosofia reconhece no 

espanto, na admiração, o centro de nossos afetos (ZILBERBERG, 2011, p. 269). 

Assim, no que diz respeito à manipulação sensorial, diremos que o estilo linear é 

da ordem do pervir e o estilo pictórico é da ordem do sobrevir (cf. ZILBERBEG, 2013). 

Fazendo o paralelo com os quadrinhos, podemos pensar o mesmo em relação aos 

conceitos de organização da página: a linearidade é da ordem do pervir e a tabularidade 

da ordem do sobrevir.  

Vemos aqui que os quadrinhos, por trabalharem com desenhos (ao contrário do 

cinema que está mais dependente da imagem fotográfica), apresentam uma maior gama 

de possibilidade no que tange ao estilo de produção da imagem, optando por certo tipo 

de traço, de preenchimento ou de coloração. Nessa perspectiva, novamente a linguagem 

dos quadrinhos apresenta uma base que permite mais usos, e usos mais concessivos e 

impactantes. Essa é mais uma característica que embasa nosso argumento de que, em 

relação ao cinema, os quadrinhos apresentam um elã da rapidez. 

No capítulo 3 veremos melhor como esses conceitos de linear e pictórico podem 

ser utilizados em uma análise do plano da expressão dos quadrinhos. Por enquanto, 

pensemos um pouco mais na estrutura dessa linguagem. 

2.3 – Relações entre visual e verbal 

 

Outra característica dos quadrinhos que se apresenta como um acelerador no 

estabelecimento de uma base textual de partida são as possibilidades de relação entre 

conteúdo verbal e conteúdo visual. Mancini & Alt (2013, p.100) destacam as relações 

que contemplam uma leitura simultânea dos dois planos. Isso, por si só, já representa 

uma aceleração. O tipo de relação entre o que é expressado pelo plano verbal e o plano 

visual pode trazer uma aceleração ainda maior ou atenuar essa aceleração inicial já 

proposta pela leitura não de um plano e de outro, mas da associação entre os dois. 

Vejamos três estratégias possíveis nessa relação e os efeitos de sentido criados: 

 

a) redundância: em uma estratégia de redundância, o conteúdo manifestado no 

plano visual vai ao encontro do conteúdo manifestado no plano verbal. Há uma 

reiteração quase didática, que não vai deixar lacunas ao enunciatário. Essa estratégia 

manipula pelo conforto e por isso apresenta uma atenuação dessa aceleração inicial 
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provocada pela leitura simultânea dos dois planos. A figura 13 mostra um exemplo de 

redundância nos quadrinhos de uma cartilha da Turma da Mônica sobre inclusão de 

pessoas com deficiência. Se o enunciatário se detiver apenas no plano visual ou apenas 

no plano verbal, o conteúdo será praticamente o mesmo. Destacamos que esse exemplo 

se trata de um conteúdo com cunho educativo e voltado para crianças, por isso a 

reiteração é uma estratégia importante nessa comunicação. 

 

Figura 13: Exemplo de redundância na revista “Saiba Mais: Inclusão Social” da Turma da Mônica (p.13) 

 

b) complementação: nessa estratégia, o conteúdo verbal complementa o 

conteúdo visual, de forma que o sentido completo do texto só se dá na leitura da relação 

entre os dois planos. É uma estratégia que já visa a uma aceleração. Na figura 14, vemos 

que a charge de Andre Dahmer só se completa na leitura tanto do visual quanto do 

verbal. O dêitico “Esta corda” no plano verbal, se refere à figura da corda no plano 

visual. No plano verbal temos a isotopia do divórcio e no plano visual a isotopia do 

suicídio, da morte, de uma situação insustentável. A combinação das duas isotopias no 

conector “corda” é que vai construir o sentido final do texto.  
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Figura 14: exemplo de estratégia de complementação na charge de Andre Dahmer (6/06/2012) 

 

c) polêmica: em uma estratégia que visa a criar um conteúdo polêmico, o que é 

manifestado no plano visual vai contradizer o conteúdo expresso no plano verbal. Essa 

construção pretende deixar o enunciatário confuso por um instante e aí vai se criar uma 

aceleração maior, que pode gerar um efeito de sentido de humor, de ironia ou um efeito 

estético. A figura 15 mostra um exemplo de polêmica criada nos quadrinhos de Joan 

Cornellà. Embora o conteúdo verbal diga “Free Hugs” (Abraços Gratuitos), no conteúdo 

visual vemos que os dois homens não têm braços, e por isso não podem se abraçar. O 

visual contradiz o verbal, portanto. Essa relação vai gerar uma aceleração ainda maior 

do andamento. A estratégia do enunciador era provocar o enunciatário, deixá-lo 

desconfortável.   
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Figura 15: exemplo de polêmica no quadrinho 'Free Hugs" de Joan Cornellà 

 Novamente, nesses exemplos, a questão que se coloca é o preenchimento de 

lacunas. No primeiro exemplo (redundância) não é preciso preencher nenhuma lacuna 

na relação entre verbal e visual; no segundo exemplo (complementação) o enunciatário 

já precisa se engajar mais para estabelecer um todo de sentido; no último exemplo 

(polêmica), o enunciatário se sente confuso com a lacuna que deve preencher: por que o 

verbal contradiz o visual?  

 Assim, vemos que o fato de os quadrinhos como linguagem sincrética 

demandarem essa leitura das relações entre os dois planos de expressão já se trata por si 

só de uma possibilidade de aceleração no sistema, na morfologia basilar. A escolha 

dessas relações vai definir se esse perfil de partida da rapidez vai ser desacelerado 

(redundância) ou acelerado (complementação e polêmica). A relação entre plano visual 

e plano verbal é prevista, portanto, pela morfologia dos quadrinhos e diz respeito ao 

sistema. A forma como essa relação será trabalhada pelo enunciador se dá no uso e é, 

assim, da ordem do processo. 

 



 

57 

 

2.4– Catálises nos quadrinhos 

 

 Destacamos, ainda, o papel da catálise na linguagem dos quadrinhos. Se o 

cinema já apresenta as catálises constitutivas da montagem, os quadrinhos apresentam 

em sua morfologia ainda mais catálises constitutivas. Pensemos, por exemplo, que o 

cinema não demanda muitas catálises quando se fala na figurativização – vide nossa 

discussão sobre a referencialização exacerbada como característica dessa linguagem – 

mas as histórias em quadrinhos não têm essa mesma “dependência” de um referencial. 

Pelo contrário, nos quadrinhos é muito comum o uso de uma referencialização mínima. 

Pensemos no exemplo dado anteriormente do último filme da série Harry Potter, 

em que Dumbledore e Harry conversam em um ambiente branco e sem referências 

espaciais. Enquanto no cinema essa falta de referências foi usada como uma ferramenta 

de aceleração do andamento por se tratar de um sonho, uma visão, um momento fora da 

narrativa principal, a mesma desrreferencialização nos quadrinhos seria algo 

corriqueiro. O enunciatário não pensaria instantaneamente que se trata de um momento 

de referência outro ou sentiria qualquer estranhamento, porque a desrreferencialização 

faz parte de uma estrutura esperada dos quadrinhos. Vejamos um exemplo da ausência 

de referentes espaciais na figura 16 da revista em quadrinhos “Persépolis” (2007), de 

Marjane Satrapi. O fundo branco não nos informa se os personagens estão na rua, em 

casa, na escola ou em qualquer outro lugar.  

 

Figura 16: Desrreferencialização em Persépolis (p. 14) 

 A desrreferencialização deixa mais lacunas a serem preenchidas. Destacamos 

novamente com isso, a importância que tem a catálise para a linguagem das histórias em 

quadrinhos. Ela não apenas faz mais uso desse recurso que o cinema, mas tem a catálise 

como um de seus elementos constitutivos. Assim como se espera que uma história em 
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quadrinhos tenha balões, espera-se que ela demande algum grau de preenchimento do 

conteúdo, seja do ponto de vista narrativo ou dos arranjos temático-figurativos.  

 Pensemos em uma história em quadrinhos bem simples com apenas três quadros: 

no primeiro deles vemos uma personagem andando na rua;  no segundo vemos a 

personagem se aproximando de um buraco no chão; no terceiro vemos apenas o buraco. 

Esses espaços não mostrados entre os quadrinhos são as lacunas deixadas pelo 

enunciador. O leitor dos quadrinhos, um enunciatário previsto já acostumado a esse tipo 

de demanda, deverá completar mentalmente o percurso daquela personagem. Ele 

concluirá que a personagem caiu no buraco mesmo que isso não esteja explícito nos 

quadrinhos. No cinema, ao contrário, a mesma cena seria canonicamente representada 

de forma sequencial: veríamos a personagem andar toda a extensão da rua e cair no 

buraco. Não há necessidade de completar mentalmente o percurso porque ele já está 

dado.  

 Vemos, portanto, que a catálise é um elemento tão presente nos quadrinhos que 

já é esperado pelo enunciatário, é característico dessa linguagem. Scott McCloud (1995) 

não cita o termo catálise, mas define esse conceito nos quadrinhos chamando-o de 

"conclusão" ou "sarjeta": "Os quadros das histórias fragmentam o tempo e o espaço, 

oferecendo um ritmo recortado de momentos dissociados. Mas a conclusão nos permite 

conectar esses momentos e concluir mentalmente uma realidade contínua unificada" 

(MCCLOUD, 1995, p.67) 

2.5 – Transições entre quadros 

 

 De acordo com essa definição, McCloud estabelece seis tipos de transição entre 

quadrinhos de acordo com a demanda de "sarjetas", ou seja, o grau de envolvimento 

exigido do enunciatário. Tomaremos essa classificação por base, fazendo apenas 

algumas modificações
9
, para adequá-la a uma formulação semiótica e à concepção de 

catálise. Estabelecemos, assim, uma gradação da transição que demanda menos catálises 

                                                             
9 McCloud utiliza a seguinte ordem de transições: movimento-a-movimento; ação-a-ação; tema-a-tema; 

cena-a-cena; aspecto-a-aspecto; non-sequitur. Colocamos a transição aspecto-a-aspecto antes de tema-a-

tema pois entendemos que ela demanda menos do enunciatário que as transições tema-a-tema, cena-a-

cena e non-sequitur Além disso, criamos a transição lance-a-lance, que não existe na tipologia de 

McCloud, para compreender uma transição mais acelerada que a ação-a-ação mas que ainda se ampare na 

mesma figurativização (diferente da transição tema-a-tema) 
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até àquela que demanda mais envolvimento do enunciatário no preenchimento de 

lacunas: 

 

1) movimento-a-movimento: as transições são sequenciais e exigem poucas 

"conclusões". Essa transição aproxima os quadrinhos da linguagem cinematográfica e 

desacelera a narrativa. Na figura 17, vemos exemplos de McCloud (1995, p.70). A 

transição da primeira imagem mostra apenas o movimento da personagem fechando os 

olhos. Essa transição vai quadro a quadro apresentando os pequenos movimentos que 

compõe a progressão narrativa. Não é preciso que o enunciatário complete quase nada, a 

mesma figura aparece em sequencia com as pequenas alterações dos movimentos, quase 

como se acompanhássemos a ação segundo-a-segundo. Na figura 18, vemos um 

exemplo de transição movimento-a-movimento nos quadrinhos "The Walking 

Dead"(2003). 

 

 

Figura 17: exemplos de McCloud para transição movimento-a-movimento 
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Figura 18: The Walking Dead, Vol1 #3, p.8 

 

2) ação-a-ação: as transições apresentam uma mesma cena, que se desdobra pelos 

quadrinhos ação-a-ação. Exige mais envolvimento do enunciatário do que a 

classificação anterior, mas ainda não deixa muitas lacunas a serem preenchidas entre os 

quadrinhos. Na figura 19, temos os exemplos de McCloud (1995, p.70) para essa 

transição. Observemos que na primeira imagem, o jogador de baseball aparece 

esperando para bater na bola no primeiro quadro e já batendo no segundo quadro. Não 

se trata de uma movimento-a-movimento porque não vemos a sequência do seu braço se 

aproximando da bola, apenas a ação de bater. Assim como no segundo exemplo temos 

primeiro o drink sendo servido e depois sendo consumido pelo homem. As ações de 

servir e de beber estão retratadas, mas não vemos os movimentos do copo chegando até 

a boca, por exemplo, essa seria a pequena lacuna a ser preenchida pelo enunciatário.  

 

Figura 19: Exemplos de McCloud para a transição ação-a-ação 

3)  lance-a-lance:  Essa transição não existe na sequência estipulada por McCloud, 

mas sentimos necessidade de acrescentá-la para termos um intermediário entre a 



 

61 

 

transição ação-a-ação e as demais. Assim, dentro do mesmo universo figurativo, a 

transição lance-a-lance vai mostrar o desenvolvimento de uma ação, mas deixando mais 

lacunas entre as ações. Na figura 20, temos um exemplo do que seria essa transição nos 

quadrinhos de "The Walking Dead"(2003). Vemos que no segundo quadrinho, o policial 

está tentando abrir a grade e no terceiro já aparece de volta ao carro, indo embora depois 

de ver um zumbi. Na transição lance-a-lance estamos no mesmo plano no que diz 

respeito à figurativização, mas não vemos todas as ações, passo-a-passo, apenas o lance. 

Não vemos como é a passagem do segundo ao terceiro quadrinho. O policial tenta abrir 

a grade, o zumbi aparece, o assusta e ele corre, pega o carro e vai embora? É o 

enunciatário que terá de deduzir isso tudo, porque os elementos apresentados não 

mostram essas ações. Se o enunciador tivesse usado uma transição ação-a-ação, 

veríamos o zumbi surgindo e assustando o policial e esse pegando o carro para ir 

embora. É por isso que essa transição é mais acelerada, ela deixa mais lacunas a serem 

preenchidas pelo enunciatário. 

 

Figura 20: The Walking Dead, Vol 1 #2, p.24 

 

4) aspecto-a-aspecto: essa transição supera o tempo e funciona como uma espécie 

de "olho migratório", que percorre certo ambiente, mostrando detalhes e diferentes 

aspectos de uma cena, ideia ou atmosfera. Esse tipo de transição estabelece um clima e 

se aproxima da linguagem cinematográfica. Por trabalhar com vários ângulos, essa 

transição lembra o movimento de câmera. Trata-se de uma transição mais acelerada que 

as anteriores não só pelas mudanças de perspectiva, que podem confundir um pouco o 

enunciatário, como pelas mudanças figurativas dentro de um mesmo tema.  Vejamos os 
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exemplos de McCloud (idem, p. 72) na figura 21, e mais uma sequência de "The 

Walking Dead" (2003) na figura 22. No segundo exemplo de McCloud, vemos primeiro 

o sol com algumas árvores, depois um homem de óculos escuros e em seguida o céu 

com nuvens e pássaros. Apesar de se tratar de um mesmo tema, o enunciatário terá que 

fazer a ligação entre essas figuras para entender que se trata de um mesmo ambiente. Na 

transição anterior, lance-a-lance, as figuras apresentam uma maior continuidade e, nesse 

sentido, o enunciatário é menos demandado: 

 

Figura 21: Exemplos de McCloud para a transição aspecto-a-aspecto 

 

Figura 22: : The Walking Dead, Vol 1 #2, p.11 

 

5)  tema-a-tema: dentro de um mesmo tema ou ideia, essa transição quebra a 

sequência, amplia a lacuna e exige que o enunciatário apresente maior engajamento para 

completar o ciclo dos quadrinhos. Essa transição aumenta as possibilidades de leitura 
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pois na sequência apresenta outras figuras relacionadas ao mesmo tema, mas sem a 

sequencialidade de movimentos e ações se desenvolvendo. Diferente da transição 

anterior, as figuras agora não compõem necessariamente um mesmo ambiente, mas 

apenas uma mesma ideia, um mesmo tema geral. Trata-se de uma transição mais 

abstrata que a aspecto-a-aspecto e que deixa mais lacunas ao enunciatário. Vejamos os 

exemplos de McCloud (ibidem), na figura 23, e na figura 24, uma tirinha da Turma da 

Mônica com transição tema-a-tema. No primeiro exemplo de McCloud temos o vilão 

pronto para desferir uma machadada no seu oponente. No quadrinho seguinte, não 

vemos o que aconteceu. A figurativização é de uma cidade e apenas pela onomatopeia 

de um grito de dor, o enunciatário pode deduzir que o golpe foi dado. A ação não foi 

mostrada, por isso se deixou mais lacunas:  

 

Figura 23: Exemplos de McCloud para a transição tema-a-tema 

 

Figura 24: Turma da Mônica (1999) 

 

6) cena-a-cena: essa transição também exige o envolvimento do enunciatário e um 

raciocínio dedutivo, apresentando distâncias maiores de tempo e espaço através dos 

quadrinhos. São sequências em que acontece uma grande passagem de tempo ("Dez 

anos depois", "Alguns meses antes"), acontecimentos simultâneos ("Enquanto isso") ou 

cenas em vários lugares e tempos diferentes dentro de um mesmo tema. Esse é o caso da 

do segundo exemplos de McCloud (1995, p.71) na figura 25, e da tirinha da Turma da 

Mônica na figura 26. Na tirinha da Mônica vemos que os três personagens nos três 
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primeiros quadrinhos estão em lugares e tempos diferentes. O enunciatário precisa se 

engajar para perceber isso, pois essa informação não está dada e apenas pode ser 

apreendida pelos elementos contextuais.  

 

Figura 25: Exemplos de McCloud para a transição cena-a-cena 

 

Figura 26:Turma da Mônica (1999) 

 

7) non-sequitur: essa é a transição mais acelerada. Trata-se de quadrinhos que 

aparentemente não estão organizados em uma sequência lógica. Esse tipo é realmente 

difícil de encontrar e aparece apenas em algumas HQs de arte ou experimentais. Na 

figura 27 vemos alguns exemplos de McCloud (1995, p. 72) do que seria essa transição.  

 

Figura 27: Exemplos de McCloud para a transição non-sequitur 

 De acordo com essa gradação, estabelecemos que as quatro primeiras transições 

— movimento-a-movimento, ação-a-ação, lance-a-lance e aspecto-a-aspecto — não 

apenas desaceleram o texto (pouca necessidade de catálises), como provocam um efeito 
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de aproximação com a linguagem cinematográfica. Isso pode ficar mais claro no 

esquema a seguir: 

- catálise     movimento-a-movimento 

                    ação-a-ação  

                    lance a lance                              

         aspecto-a-aspecto 

         tema-a-tema 

         cena-a-cena 

+ catálise      non-sequitur 

Esquema 1: transições de acordo com a demanda por catálises 

Aqui trabalhamos com algumas categorias e uma tipologia de transições para 

fins de análise. Mas é importante termos em mente que a passagem de um quadrinho a 

outro se dá em um processo e que outras categorias seriam possíveis. Esse contínuo dos 

tipos de transição estabelecido a partir de uma maior ou menor demanda do texto por 

catálises é um esforço de conferir à tipologia de McCloud (1995) um caráter 

operacional. 

Para além do esquema acima, a abordagem tensiva nos permite representar 

graficamente as modulações do campo de presença ancorando-as a conceitos mais 

abstratos que direcionam essa corrente. Utilizaremos essa representação para visualizar 

melhor a relação entre as transições, mas antes vamos entender melhor como se 

constitui o gráfico tensivo e que conceitos ele envolve.  

Primeiramente, destacamos que a Semiótica Tensiva traz uma compreensão das 

figuras como processos, movimentos, "mais como gerúndios que como particípios, mais 

como vetores que como traços" (ZILBERBERG, 2011, p. 261). 

Zilberberg (2006) define a tensividade como esse lugar imaginário onde duas 

dimensões encontram-se em um estado de junção: a intensidade – esfera do sensível, 

dos estados de alma – e a extensidade – espaço do inteligível, dos estados de coisas. 

Essa relação permite aferir as modulações no campo de presença e, assim, "mensurar" o 

aproximam-se da linguagem cinematográfica 
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elemento sensível. Permite, portanto, entender de que maneira se constroem e se 

desenvolvem os afetos, que passam a ser incorporados na teoria como elementos 

essenciais do engajamento persuasivo.  

 A intensidade divide-se nas subdimensões do andamento e da tonicidade, 

enquanto a extensidade é um sincretismo entre a temporalidade e a espacialidade. A 

extensidade circunscreve e demarca espacialmente e temporalmente o alcance do campo 

perceptivo controlado pela intensidade. Nessa linha, vemos que a intensidade rege a 

extensidade. O sensível conduz o inteligível. 

 A partir dessa relação, a Semiótica Tensiva representa graficamente as 

dimensões em dois eixos coordenados, podendo, assim, instrumentalizá-los. A relação 

inversa entre os eixos se estabelece na grande maioria dos textos, como vemos no 

Gráfico 1. Nela, quanto maior é a intensidade, menor é a extensidade (ascendência) e, 

assim, o sujeito estaria mais impactado, numa zona de arrebatamento (cf. MANCINI, 

2007). Na mesma linha, quanto menor é a intensidade, maior é a extensidade 

(descendência), o que criaria mais e mais uma zona de conforto para o sujeito:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1: Relação inversa na Função Percepção 
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 Assim, um texto que preza pela concessão e que demanda mais de seu 

enunciatário trabalha com a predominância da intensidade.  Podemos pensar a tipologia 

das transições nesse esquema, de forma que quanto mais catálises uma transição 

demanda, mais elevada é sua intensidade e mais acelerado é seu andamento – sendo o 

andamento uma das subdimensões da intensidade, nela sincretizado. Nessa linha, 

estabelecemos as posições esperadas das transições no gráfico de acordo com sua 

proposta enunciativa. Notamos que as primeiras transições manipulam o enunciatário 

por uma lógica implicativa e as últimas na gradação apelam para o impacto de uma 

lógica concessiva. Isso está representado no Gráfico 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2: transições dispostas no gráfico tensivo 

  

Em nossa análise no Capítulo 3, vamos utilizar essa tipologia de transições 

sempre levando em conta seus efeitos na manipulação sensorial, ou seja, as transições 

que promovem uma aceleração ou uma desaceleração no andamento do texto. Veremos 

quais dessas transições são utilizadas em Django e com que objetivo.  
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CAPÍTULO 3 

Django Livre – uma análise da tradução 

intersemiótica 
 

3.1 – Da passagem: a tradução entre linguagens 

 

(...) um romance é um romance, uma peça de teatro é uma peça 

de teatro, um roteiro é um roteiro. Adaptar um livro para um 

roteiro significa mudar um (o livro) para outro (o roteiro), e 

não superpor um ao outro. Não um romance filmado ou uma 

peça de teatro filmada. São duas formas diferentes. Uma maçã 

e uma laranja.  

Syd Field 

 

 Levando em conta as morfologias de base da linguagem cinematográfica e da 

linguagem dos quadrinhos discutidas nos capítulos anteriores, façamos uma comparação 

das diferenças de partida entre essas duas estruturas. Quando falamos em uma 

adaptação, é importante entender como funcionam a linguagem de partida e a 

linguagem de chegada e como suas características e potencialidades se relacionam.  

O cinema apresenta geralmente apenas um quadro em que toda a ação se 

desenvolve. A divisão em dois ou mais quadros, portanto, é uma aceleração. Diferente 

dos quadrinhos, que têm essa divisão como constitutiva e característica. Além disso, a 

divisão em quadros nas histórias em quadrinhos implica uma ideia de sequencialidade, 

ao passo que no cinema, imprime um sentido de concomitância. No cinema a moldura é 

fixa, enquanto nos quadrinhos ela vai variar.  

 É evidente também a diferença no que diz respeito à figurativização: o cinema 

se preocupa muito mais em situar o enunciatário no tempo e no espaço e de lhe oferecer 

o máximo de referências possíveis. Nos quadrinhos as referências são opcionais e 

mesmo dispensáveis.  

Nas HQs, embora seja um elemento de aceleração, as superposições são comuns. 

No cinema, elas se configuram como uma concessão, já que se estabelecem mais como 
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exceção do que como regra, ou seja, não são esperadas pelo enunciatário em constante 

contato com essa linguagem.  

No que concerne ao tempo, a principal diferença que vemos é de que o cinema 

trabalha mais com um tempo da espera, enquanto os quadrinhos permitem uma gestão 

do tempo pelo enunciatário, que tem mais autonomia nesse sentido. O quadro a seguir 

resume alguns de nossos pontos: 

 

Morfologia CINEMA QUADRINHOS 

DIVISÃO EM QUADROS Rara Característica 

MOLDURA Fixa Variável 

GESTÃO DO TEMPO mais no controle do 

enunciador 

mais no controle do 

enunciatário 

REFERENCIALIZAÇÃO característica Opcional 

SUPERPOSIÇÕES muito raras Comuns 

 

Tabela 2: comparação entre características do cinema e das HQs 

 

Destacamos, ainda, que nessa comparação, há comumente um cromatismo 

exacerbado nos quadrinhos, em relação à paleta de cores possível na tela do cinema, 

além do fato de que nos quadrinhos há a possibilidade de perspectivas inusitadas e 

distorções (cf. MANCINI, 2013). 

 A própria "essência" dos quadrinhos, no que diz respeito a modos e caminhos de 

leitura, principalmente, traz mais possibilidades que o cinema. Isso faz com que, em 

relação ao andamento, essa linguagem tenha potencialidades que permitem a construção 

de enunciados mais concessivos e que demandem mais o engajamento do enunciatário. 

Enunciados mais ágeis, de perfil mais rápido, portanto.  

Essas potencialidades podem ou não ser empregadas, mas, de todo modo, são 

realizáveis nos quadrinhos e não necessariamente no cinema. O que tratamos aqui é de 

um perfil aspectual definido por determinadas possibilidades, mas que, salientamos, não 

pressupõe qualquer comparação em termos de valoração dessas linguagens, que são 

diferentes e igualmente louváveis em seus próprios termos.  
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 O que observamos é que essas características analisadas nos permitem afirmar 

que as potencialidades dos quadrinhos pressupõem um "ponto de partida" mais 

acelerado que o do cinema, ou seja, que os quadrinhos possuem um elã da rapidez (ver 

p. 25) em relação à linguagem cinematográfica, que, na comparação, seria descrita por 

um elã da lentidão.   

 Sendo assim, vemos que uma adaptação que faz a passagem entre uma 

linguagem com elã da lentidão (cinema) para uma com elã da rapidez (quadrinhos) abre 

certas possibilidades de projetos enunciativos. Pensemos a seguir que tipos de 

estratégias podem ser utilizadas pelo enunciador no movimento de tradução de uma 

linguagem para outra e como as bases dessas linguagens vão influenciar os efeitos 

desses projetos enunciativos.  

3.1.1 – Estratégias de tradução 

 

A tradução intersemiótica vai trabalhar com a passagem de uma linguagem a 

outra – de um sistema a outro – levando em conta as características particulares dos 

sistemas, mas também os elementos essenciais do produto transposto, as características 

que o constituem e lhe atribuem certa identidade em relação ao original. Nesse sentido, 

não difere da tradução de uma língua para outra.  

Em seu livro “Sobre a Tradução”, Paul Ricouer (2012) apresenta uma dicotomia: 

fidelidade x traição. Para nós, essa divisão em polos é demasiado generalizante, pois 

nem sempre ser fiel à obra original significa transpô-la com menos interferências. E 

nem mesmo a dita fidelidade precisa ser o elemento primordial de um projeto de 

tradução intersemiótica. Tudo vai depender da intenção e das estratégias que serão 

utilizadas pelo enunciador. De todo modo, a ideia de fidelidade será repensada em 

termos semióticos como graus de proximidade do texto traduzido em relação ao projeto 

enunciativo original.  

Uma adaptação deve ser vista como um roteiro original. Ela apenas começa 

no romance, livro, peça, artigo ou canção. Essas são as fontes, o ponto de 

partida. Nada mais. Quando você adapta um romance, não é obrigado a 

manter-se fiel ao material original. (FIELD, 2001, p.175) 

 

Grosso modo, entendemos que o enunciador de uma obra adaptada vai tentar 

transpor para a linguagem de chegada os elementos essenciais que, para ele, preservam 

alguma identificação com a obra de partida, seja em um mesmo arranjo narrativo, em 
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uma proximidade figurativa que mobilize as mesmas temáticas ou também em uma 

mesma dinâmica sensorial de interação entre obra e leitor/espectador. Até porque se não 

houvesse nenhum elemento de identificação com o texto de partida, não poderíamos 

falar em adaptação.  

Muitos são os teóricos que tratam da tradução, especialmente da passagem de 

uma língua a outra. Nesse estudo nos concentramos em Ricouer (2012), para quem o 

fazer do tradutor procuraria quase que um terceiro texto, um texto imaginário e 

intermediário entre o texto de partida e o texto de chegada: 

O dilema é o seguinte: os dois textos, de partida e de chegada, deveriam, em 

uma boa tradução, se medir por intermédio de um terceiro texto inexistente 

(...). Na falta desse terceiro texto, no qual residiria o próprio sentido, o 

idêntico semântico, resta apenas o único recurso à leitura crítica de alguns 

especialistas (...) , leitura crítica equivalente a uma retradução privada na qual 

nosso leitor competente refaz, por sua conta, o trabalho de tradução, 

assumindo, por sua vez, a prova da tradução e se confrontando ao mesmo 

paradoxo de uma equivalência sem adequação. (RICOEUR, 2012, p.26) 

 

 Aqui entendemos que Ricouer se prende muito à ideia de que a “boa tradução” 

visaria à fidelidade, talvez por estar se referindo mais à tradução entre línguas do que 

entre linguagens. Na perspectiva do autor, a “boa adaptação” deveria objetivar um 

ajustamento
10

 entre as linguagens. Entendemos, porém, que essa é uma das estratégias 

possíveis, mas não a única.   

Na estratégia preferida por Ricouer (2012), imaginamos um caminho realmente 

de ajustamento, uma aproximação entre as obras, já que o enunciador deseja adequar o 

conteúdo a uma nova linguagem, mantendo a gestão rítmica e as manipulações, seja 

pelo conforto ou pelo impacto. Nesse projeto enunciativo, o ideal seria que o conteúdo 

fosse transposto da linguagem de partida para a linguagem de chegada sem grandes 

alterações e de forma a não causar estranhamentos. Em termos rítmicos, esse tipo de 

adaptação vai buscar um ajustamento entre as duas linguagens envolvidas na adaptação. 

Nessa linha, o enunciador pode adequar o conteúdo da linguagem de partida às 

características rítmicas da linguagem de chegada. Por exemplo, se a linguagem de 

partida tem um elã da rapidez em relação à linguagem de chegada, para ajustar-se, a 

tradução buscaria desacelerar o conteúdo. Da mesma forma, se a obra original parte de 

                                                             
10 Aqui usamos o termo “ajustamento” no sentido mais amplo do ato de ajustar e não especificamente 

relacionado-o ao conceito de “ajustamento” do semioticista Eric Landowiski. 
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uma linguagem com elã da lentidão em relação à linguagem da obra adaptada, espera-

se, nessa estratégia, que o enunciador acelere o conteúdo para se adequar ao novo 

sistema. Zilberberg descreve essa tática ao tratar da adaptação da literatura para o 

cinema, em que a primeira teria um elã da lentidão em relação à segunda:  

 

O tratamento da heterogeneidade irredutível que existe entre o tempo 

romanesco e o tempo cinematográfico (este concentra, aquele estende), 

disparidade que leva o ou os adaptadores a selecionar trechos da obra 

literária, ou seja, operar uma extração; em seguida, sobre a parte assim 

selecionada, o roteirista aplica os procedimentos característicos da 

temporalidade fórica. Dessa forma, o romance deve, num primeiro momento, 

ser ‘contraído’, acelerado, para satisfazer o andamento geral do cinema, 

sendo transformado em novela, porque esta ‘raramente fica parada, o que a 

aproxima do filme’. (ZILBERBERG, 2011, p. 135-136, grifos do autor) 

 

Se a adequação do andamento do conteúdo é uma estratégia de ajustamento – 

por exemplo, diminuir o número de programas narrativos de uma obra para adequá-la a 

uma linguagem de elã mais lento  –, é também possível  “simular” o perfil rítmico e 

“deixar vestígios” da linguagem de partida na linguagem de chegada.  Aqui o que está 

em jogo é fazer com que o perfil aspectual, o elã, de chegada seja atenuado ou 

exacerbado a partir da exploração de suas potencialidades.  

Em termos tensivos, quer dizer que sobre o elã da linguagem de chegada, seja 

ele da rapidez ou da lentidão, incidirá a direção ascendente ou descendente, que o 

acelerará ou desacelerará, de acordo com o efeito almejado. Por exemplo, a exploração 

de perspectivas e ângulos pouco usuais no cinema simula uma característica do plano de 

expressão dos quadrinhos. Inversamente, o uso de transições movimento-a-movimento 

nos quadrinhos cria um efeito de sequencialidade característico do cinema. No extremo, 

essa estratégia permitiria a criação de um híbrido. 

 Nessa lógica, quando a linguagem de partida tem o elã da lentidão em relação à 

linguagem de chegada, o enunciador vai optar por desacelerar a última para simular nela 

a primeira. O contrário também vale: se o elã de partida for o da rapidez, o tradutor vai 

preferir acelerar a de chegada para nela simular a primeira. Se pensarmos aqui no 

exemplo acima, uma tradução da literatura para o cinema (de um elã da lentidão para 

um elã da rapidez) investiria em uma desaceleração desse elã de chegada e buscaria, 

portanto, atenuar as características da linguagem cinematográfica que se configuram 

como aceleradores. Uma montagem mais lenta, que deixe ainda menos lacunas, por 
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exemplo, seria uma das estratégias que poderia ser preferida pelo enunciador para se 

aproximar da linguagem literária.   

 Trazemos essa argumentação não apenas para mostrar que o ato de transposição 

de uma linguagem para outra pode compreender diversas estratégias, como para chamar 

a atenção do leitor para os projetos enunciativos gerais que permeiam uma adaptação e 

que serão moldados por estratégias mais específicas nos diferentes níveis de construção 

do texto. 

No item que se segue, vamos finalmente mergulhar no objeto escolhido e 

entender como as estratégias usadas na transposição para as revistas em quadrinhos têm 

como objetivo a criação de certo efeito de sentido. Será que essa é uma adaptação que 

procura o ajustamento? Se sim, de que modo se dá? Como o sentido geral dessa 

adaptação se constrói? Quais são os elementos essenciais utilizados para manter uma 

identidade em relação à obra original? A seguir, pretendemos responder a essas 

perguntas. 

3.2 – Django no cinema e nos quadrinhos 

 

“Django Unchained” is a big epic Western. When I write my 

big, epic scripts like this or “Kill Bill”, there’s a lot of stuff that 

doesn’t make it into the movies because they are just too big. If 

I were to do everything that’s in the scripts they would be four-

hour movies. So there’s always this aspect that the script is a 

big literary piece, and I’m always changing it and conforming 

it to fit it into a movie. And that’s the process. I’m always 

stuck with having to adapt my movies every day. What’s really 

cool about the DJANGO UNCHAINED comic book is that’s 

it’s the ENTIRE SCRIPT. So even though things might have 

changed from the script to the finished movie – I might have 

dropped chapters or big set pieces – it will all be in the comics.  

Quentin Tarantino 

 

A primeira história da série de quadrinhos “Django Unchained” foi lançada 

alguns dias antes do filme. A revista apareceu no mercado no dia 19 de dezembro de 

2012 e o filme estreou nos cinemas no dia 25 do mesmo mês. A história do longa-

metragem é contada em sete volumes das histórias em quadrinhos, que foram sendo 

lançados nos meses seguintes, até meados de 2013. Toda a série é baseada no filme e no 

roteiro original escrito por Tarantino. Como o próprio roteirista e diretor anuncia na 
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contracapa da revista (epigrafe deste tópico), a HQ tem algumas cenas que foram 

cortadas do filme, mas que aparecem no roteiro. 

A adaptação para quadrinhos é assinada por Reginald Hudlin, mas o desenho das 

revistas não é feito sempre pelo mesmo artista. As duas primeiras, a quarta e a sétima 

HQs têm arte de R. M Guéra, a terceira e a sexta de Denys Cowan e John Floyd e a 

quinta por Danijel Zezelj. Todos os flashbacks são assinados por Jason Latour. Notamos 

uma grande diferença nos traços de Guéra em relação à revista desenhada por Zezelj. 

Por isso, vamos propor na análise um recorte, destacando páginas das revistas #1, #2 

(Guéra) e #5 (Zezelj).  

Nossa análise se detém nos objetos escolhidos, mas é importante destacar as 

questões mercadológicas que envolvem essa adaptação. As HQs foram vendidas como 

sendo uma versão expandida do filme. Elas contariam a mesma história, mas com cenas 

extras que foram suprimidas do produto cinematográfico. A primeira revista, aliás, 

funcionou como uma espécie de preview, já que as cenas iniciais da história foram 

lançadas nessa mídia um pouco antes da estreia oficial do filme nas salas americanas. O 

público que comprou a HQ logo no lançamento teve acesso ao início da narrativa de 

Django pelos quadrinhos antes de ver o filme.  

Assim, lançamos uma hipótese a ser analisada nesse item. Acreditamos que as 

histórias em quadrinhos – ao menos as primeiras a serem vendidas, mais próximas ao 

lançamento do filme – procuram manter uma ligação com a linguagem cinematográfica 

para manter um “simulacro” do filme nos quadrinhos.   

O filme “Django Livre” se passa no sul dos Estados Unidos, no século XIX, e 

conta a história do escravo Django, que é alforriado após ser comprado pelo alemão 

King Schultz, um caçador de recompensas disfarçado como dentista. Após um período 

de caça a foragidos, Django e Schultz armam um plano para resgatar a mulher de 

Django, Broomhilda, que ainda é escrava na fazenda Candyland. Os quadrinhos 

retratam a mesma história.  

Para a semiótica, o discurso é construído por meio de isotopias, isto é, a 

reiteração de traços semânticos temáticos ou figurativos que define certos caminhos de 

leitura. (FIORIN, 2011, p. 41).Observamos que nos quadrinhos de Django, as mesmas 

figuras se repetem e estão recobrindo os mesmos temas que aparecem no filme. A 

opressão, um dos temas centrais da história, é figurativizada por uma isotopia da 

violência, tanto física, quanto verbal. O filme apresenta várias cenas de açoite e tortura, 
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concretizando a opressão do sistema escravocrata. Passagens que estão presentes 

também nos quadrinhos.  

 Essas figuras são apresentadas principalmente nos flashbacks
11

, ou seja, em um 

momento de referência passado (não concomitante ao momento da enunciação, 

portanto) . Do ponto de vista tensivo, o tema da violência, concretizado em momentos 

de crueldade (as lutas de mandingo
12

, o escravo D'Artangnan sendo devorado por 

cachorros, Broomhilda presa em uma caixa de madeira enterrada no jardim como 

punição por sua fuga, Django e outros escravos sendo açoitados, etc.), provoca uma 

exacerbação da tonicidade (uma das subdimensões da intensidade) na medida em que 

apresenta o conteúdo polêmico da crueldade (tratado em um nível de figurativização 

exacerbado) institucionalizada pelo sistema escravocrata. Essa estratégia acaba por 

arrebatar o enunciatário e evocar nele uma identificação com os temas do sofrimento, da 

violência, da opressão e da injustiça. 

 O tema da injustiça, inclusive, é explorado junto ao tema da vingança, já que 

Django não se contenta em apenas resgatar Broomhilda ao final da película, mas sente-

se impelido a castigar as figuras da opressão — os brancos da fazenda — matando a 

todos. O enunciador novamente explora uma exacerbação da tonicidade nesse momento, 

trazendo mortes exageradamente sangrentas e dramáticas, além da explosão literal da 

fazenda.  

3.2.1 – Ação em cenas 

 

 Na cena em que Django precisa escapar de Candyland, após a morte de King 

Schultz, vemos que o enunciador do filme lança mão também de uma estratégia para 

exacerbar a tonicidade no plano da expressão, em que combina vários cortes rápidos a 

tomadas em câmera lenta, nas quais o protagonista atira em dezenas de capatazes da 

fazenda
13

. A trilha sonora em ritmo acelerado contribui também para esse movimento. 

Observamos que essa estratégia se repete em várias cenas de ação do filme.  

                                                             
11

 Na linguagem cinematográfica, o flashback é uma " cena que revela algo do passado, para lembrar, 

situar ou revelar enigmas "(MACHADO, 2013, verbete "flashback") 
12

 Espécie de luta livre até a morte entre os escravos 

13
 Referência no filme: 2h13m22s -  2h14m02s 



 

76 

 

 Os quadrinhos, no entanto, oferecem outros recursos para retratar essas mesmas 

sequências. Vejamos na figura 28, por exemplo, como a passagem em que Django mata 

um dos irmãos Brittle é reproduzida na revista:  
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Figura 28: Django Unchained #2 (p. 6) 
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 No lugar dos cortes rápidos das cenas de ação no filme, a revista divide a página 

em oito quadros retangulares e trabalha transições do tipo ação-a-ação. A cena se 

desenrola nas diferentes perspectivas, trazendo planos mais fechados e frontais. As 

curvas horizontais do chicote de Django e as diagonais dos galhos da árvore (quadrinho 

3) aparecem em contraste à organização vertical da página e trazem, assim, uma ideia de 

movimento, reforçada pelas onomatopeias manifestadas no plano verbal.  

 

(...) linhas de movimento são exageradas nas cenas de combate para enfatizar 

a violência e/ou o movimento, onde linhas imaginárias convergem para 

destacar um ponto de foco em uma página. O resultado é que a informação 

principal da página é destacada pela sobredeterminação, e, portanto, é mais 

facilmente captada pelo olho. (COOLS, 2011, p.71)
14

 

 

 Essas escolhas na revista em quadrinhos nos conduzem por uma estratégia de 

exacerbação, "simulando" os cortes rápidos e o dinamismo de uma cena de ação 

cinematográfica. Os closes que destacam os detalhes da cena nos remetem justamente às 

câmeras lentas utilizadas pelo enunciador do filme. Esse recurso cinematográfico ao 

invés de desacelerar o andamento, traz, na verdade, certo desconforto ao enunciatário, já 

que agora ele pode ver lenta e detalhadamente um golpe violento, o efeito de um tiro, 

um dilaceramento, uma explosão; eventos que são rápidos por natureza. Já falamos um 

pouco no capítulo 1 sobre como a câmera lenta pode ser parte de uma estratégia 

concessiva no cinema, já que subverte o “fluxo normal” e a cadência esperada de um 

filme.  

 Essas cenas em um tempo expandido são, portanto, concessivas e causam 

estranhamento. Nesse caso, a câmera lenta nas cenas de ação cinematográficas assim 

como os closes nos quadrinhos, exacerbam a tonicidade e provocam uma aceleração do 

andamento. Trata-se, assim, de uma estratégia da ordem do sobrevir no que diz respeito 

aos modos de eficiência (ver p.51). Observemos, ainda, no quarto quadrinho da página 

que a depuração do fundo (desrreferencialização espacial) se apresenta como uma 

estratégia para a criação de suspense e tensão.  

                                                             
14 (…)movement lines are greatly exaggerated during battle scenes to emphasize violence and/or 

movement, or where imaginary lines converge to highlight a focal point within a panel. The result is that 

the main information of the panel is highlighted through overdetermination, and is thus more easily 

picked up by the eye 
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 Nas cenas de ação vemos que o enunciador dos quadrinhos tentou manter o 

ritmo acelerado criado por Tarantino com seus cortes rápidos, câmeras lentas 

tonificantes e trilha sonora eletrizante por meio de recursos como o plano fechado, a 

desrreferencialização e a construção de um efeito visual de movimento com elementos 

gráficos. Assim, a HQ opta por manter um andamento acelerado do conteúdo nessas 

cenas e constrói sua estratégia com base nos recursos que a linguagem em quadrinhos 

oferece.  

 Pensando agora a adaptação de forma mais global, percebemos que o 

paralelismo figurativo entre filme e quadrinhos é tão marcado que estende-se à 

fisionomia dos personagens (semelhantes aos atores), figurinos, cenários e às falas, que 

são as mesmas descritas no roteiro original. Há aqui uma aproximação entre as obras, no 

que tange à semântica discursiva. Os temas e figuras são os mesmos. Essa estratégia cria 

uma identidade entre as obras, pautada pela lógica implicativa e, nessa perspectiva, 

manipula pelo conforto, logo é da ordem do pervir. 

Para a semiótica, a semântica discursiva reveste o programa narrativo, que lhe dá 

a base para as articulações do texto. O nível narrativo se alicerça nas relações de 

transformação e estabelece uma estrutura narrativa com funções actanciais que serão 

recobertas por temas e figuras. Esse programa elementar é constituído por um sujeito 

que está em busca de (procura entrar em conjunção com) um objeto-valor. Ele será 

manipulado a engajar-se nessa narrativa por um destinador e, em seu percurso, 

enfrentará obstáculos (antissujeitos) e poderá receber ajuda (adjuvantes). Narrativas 

complexas compreendem programas narrativos secundários (programas de uso) 

subjugados a um programa principal (programa de base).  

 Os programas narrativos organizam-se em quatro fases: manipulação, 

competência, performance e sanção. Na manipulação, um destinador (função actancial) 

age sobre um sujeito a fim de modalizá-lo por um dever ou um querer fazer algo para 

tentar entrar em conjunção com um objeto de valor. O destinador pode lançar mão de 

quatro tipos de manipulação: a) tentação: quando o destinador oferece um valor positivo 

ao sujeito, modalizando-o pelo querer; b) intimidação: quando o destinador oferece um 

valor negativo ao sujeito, modalizando-o pelo dever; c) sedução: quando o destinador 

faz um juízo positivo da competência do sujeito, modalizando-o por um querer fazer; d) 

provocação: quando o destinador faz um juízo negativo da competência do sujeito, 

modalizando-o por um dever fazer (cf. BARROS, 2010).  
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 Devemos ressaltar que no nível discursivo a mesma personagem pode recobrir as 

funções actanciais de manipulador e manipulado. Assim, é possível que o papel do 

destinador de um programa narrativo seja recoberto por um sentimento do próprio 

sujeito que sofre a manipulação.  

 A competência é a fase seguinte, em que o sujeito precisa adquirir um saber ou 

um poder fazer, ou seja, deve ganhar conhecimentos e habilidades que possibilitem uma 

performance bem sucedida. A performance, então, é a fase em que acontece a mudança 

de estado (transformação) principal da narrativa. É nessa fase que o sujeito tenta 

realmente entrar em conjunção com o objeto-valor.  

  A sanção é a última fase do programa narrativo. Nesse momento acontece a 

constatação da performance e o reconhecimento do sujeito que operou a transformação. 

Assim, se o sujeito entrou em conjunção, teremos uma sanção positiva, que pode ser 

cognitiva ou pragmática (recompensa). Da mesma forma, se o sujeito terminou em 

disjunção, temos uma sanção negativa, que também pode ser cognitiva ou pragmática 

(castigo).  

Nos quadrinhos de Django vemos um programa narrativo principal em que o 

protagonista procura libertar sua mulher, Broomhilda. Django é motivado pelo amor 

(destinador) que sente por sua esposa. Seu principal adjuvante é King Schultz, que o 

introduz na "sociedade branca" e o modaliza com as competências que serão necessárias 

para seu êxito no resgate: ensina a atirar, divide o dinheiro das recompensas etc. Os 

grandes antissujeitos são Monsieur Candie — o dono de Candyland e senhor de 

Broomhilda — e Stephen — escravo da fazenda que faz de tudo para desmascarar os 

forasteiros. Assim, o programa narrativo principal se apresenta como no esquema a 

seguir: 
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BROOMHILDA 

MONSIEUR CANDIE STEPHEN 

DR. KING SCHULTZ 

Esquema 2: programa narrativo principal de Django Livre 
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Os quadrinhos seguem o mesmo programa narrativo principal da obra 

cinematográfica. Vemos apenas a supressão de alguns flashbacks do filme e a inserção 

de outros nos quadrinhos. O flashback é a expressão de um momento de referência 

passado, ou seja, não concomitante ao momento da enunciação.  

 Nos quadrinhos, vemos, por exemplo, que é eliminada a narrativa do filme em 

momento de referência passado na qual Django e Broomhilda tentam fugir da fazenda 

onde eram escravos, são pegos e castigados pelos irmãos Brittle
15

. No entanto, é 

inserido um curto flashback no momento em que King Schultz pergunta a Django se ele 

conhece os irmãos Brittle. O protagonista se lembra de uma passagem em que ele e 

Broomhilda são surpreendidos pelos Brittle tendo relações sexuais. Os irmãos, em 

seguida, agridem Django e abusam de Broohilda. Essa cena é representada na figura 29: 

 

Figura 29: flashback em Django Unchained #1 (p.11)  

 

                                                             
15

 Referência no filme: 33m03s - 34m14s 
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 No cinema, os flashbacks geralmente são marcados por filtros e outros recursos 

do plano da expressão, como efeitos visuais e sonoros que remetem a um afastamento, 

justamente por se tratarem de um momento de referência passado. O mais comum 

desses filtros é o sépia, que recobre a cena com tons alaranjados. É a esse filtro, já tão 

convencionado (uma práxis da linguagem cinematográfica), que o enunciador dos 

quadrinhos deseja se remeter na reprodução anterior.  

 No filme de Quentin Tarantino, os flashbacks são marcados por um filtro em 

tons azulados e uma fotografia mais clara. As perspectivas são menos usuais do que no 

momento de referência presente (concomitante ao da enunciação). Além disso, as 

passagens trazem descontinuidade entre as cenas. Um exemplo é o flashback já citado 

em que Django e Broomhilda fogem e são castigados após serem pegos. O enunciador 

intercala a cena da fuga com cenas de Broomhilda sendo castigada e Django apelando a 

um dos irmãos Brittle para que apenas ele seja punido.  

 Essas cenas intercaladas podem trazer certa confusão ao enunciatário, exigindo 

que ele complete mentalmente a ordem em que se deram aqueles eventos, ou seja, 

demandando dele catálises — preenchimento de lacunas. Esse recurso, portanto, traz um 

movimento de aceleração do andamento do filme. Vejamos na figura 30 algumas 

imagens desse flashback: 
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Figura 30: cenas de flashback no filme Django Livre 

 

 Nos quadrinhos, essa aceleração nos flashbacks será reproduzida de outra 

maneira, como vimos na figura 29. As transições entre os quadros são do tipo lance-a-

lance, a terceira de nossa gradação. Essa transição demanda mais catálises do 

enunciatário do que a transição ação-a-ação e consegue resumir a passagem a apenas 

quatro quadrinhos. O primeiro quadro mostra os irmãos Brittle se aproximando da casa 
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e no segundo já vemos Django e Broomhilda sendo surpreendidos dentro dos aposentos. 

Trata-se da mesma cena, mas nos adiantamos no tempo, suprimindo momentos entre os 

quadros. Não vemos, por exemplo, como os Brittle abriram a porta ou como se dá a 

passagem do momento em que Django é surpreendido até o momento da agressão. É 

claro que o enunciatário preencherá essas lacunas em sua leitura, mas de todo modo, 

essa transição fica a seu cargo.  

 Acreditamos que o enunciador se vale dessa transição um pouco mais acelerada 

por tratar-se de um flashback. No filme, os flashbacks são apresentados com um 

andamento mais acelerado, construído pelas estratégias descritas acima. No quadrinho, 

a transição com mais catálises dá conta de acelerar o andamento e os tons alaranjados de 

demarcar a mudança no momento de referência, como também é feito no filme. 

Além disso, o quadrinho mantém os temas do filme. Mesmo tendo mudado a 

figurativização, as duas cenas recobrem os mesmos temas: apresentam a crueldade e 

violência dos irmãos Brittle e a opressão sofrida pelo casal, o que mais tarde irá motivar 

Django em uma narrativa de vingança. A seguir, nos deteremos um pouco mais nas 

transições usadas nos quadrinhos de Django. Destacamos que a transição lance-a-lance 

aparece mais justamente nos flashbacks.   

 

3.2.2 – Transições 

 

Com base na classificação descrita anteriormente das transições nas histórias em 

quadrinhos (movimento-a-movimento, ação-a-ção, lance-a-lance, aspecto-a-aspecto, 

tema-a-tema, cena-a-cena e non-sequitur) , depreendemos a princípio uma análise um 

pouco mais atenta das duas primeiras revistas da série "Django Unchained" com a 

intenção de mapear o uso dos diferentes tipos de transição. Observamos que em 

algumas páginas foi utilizada mais de uma transição, enquanto outras transições 

estendiam-se por longos trechos. Assim, nossa conta baseia-se em quantas vezes cada 

transição é utilizada de forma contínua, independentemente de compreender três ou dez 

quadrinhos. Identificamos que as transições são combinadas nas duas revistas 63 vezes. 

 Nessa linha, quantificamos os tipos da seguinte forma: a transição ação-a-ação é 

a mais utilizada nas revistas #1 e #2, correspondendo a 46,3% do total de transições; 

aspecto-a-aspecto vem em segundo lugar e corresponde a 39,6%; a transição lance-a-



 

85 

 

lance aparece principalmente nos flashbacks e equivale a 12,6% das transições totais; 

cena-a-cena aparece apenas uma vez e, assim, conta como apenas 1,5% do total
16

. Não 

encontramos as transições movimento-a-movimento, non-sequitur – os dois extremos de 

nossa gradação – e nem a transição tema-a-tema.  

 Vemos, assim, que a transição que mais aparece nas duas primeiras revistas em 

quadrinhos é justamente a que gera pouca necessidade de catálise. A transição ação-a-

ação apenas exige mais que a movimento-a-movimento. Nesses quadrinhos, a narrativa 

se desenvolve detalhando cada ação e, assim, não deixa muitas lacunas a serem 

completadas pelo enunciatário. Portanto, sobre o elã da rapidez (termo pressuposto) dos 

quadrinhos temos um movimento no sentido de uma desaceleração – direção 

descendente – (pressuponente) da formação de valores no campo de presença do 

enunciatário. Nas figuras 31 e 32 observamos exemplos dos dois tipos de transição mais 

frequentes: 

 

Figura 31:  transição ação-a-ação nos quadrinhos "Django Unchained" (#1, p.8) 

 

                                                             
16

 As transições somam 63 alternâncias nas duas revistas: ação-a-ação é usada 29 vezes; aspecto-a-

aspecto, 25; cena-a-cena, 8 e tema-a-tema apenas uma vez.  
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Figura 32: transição aspecto-a-aspecto nos quadrinhos "Django Unchained" (#1, p.17) 

 

 Observamos, ainda, que a segunda transição que mais aparece, aspecto-a-

aspecto, embora deixe um pouco mais de catálises, se aproxima da linguagem 

cinematográfica, por seu efeito de um olho migratório que percorre o ambiente. Essa 

transição simula movimentos de câmera do cinema. 

Seguindo nosso recorte, fizemos a mesma conta para as transições da revista #5 

e observamos que, embora a transição ação-a-ação (50%) ainda seja a mais usada, a 

transição aspecto-a-aspecto (45%) tem uma presença ainda maior nesse volume. A 

transição lance-a-lance aparece em cerca de 5% da revista. Verificamos, ainda, que a 

transição aspecto-a-aspecto, quando utilizada, costuma se estender por duas ou três 

páginas, criando um ambiente em cada cena. Vemos uma transição aspecto-a-aspecto da 

revista #5 na figura 33: 
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Figura 33: transição aspecto-a-aspecto na revista #5 (Django Unchained, p. 4) 

 O uso dessas transições que demandam menos catálises em todas as revistas — 

em especial a transição aspecto-a-aspecto — fazem parte de uma estratégia de 

desaceleração do andamento que, a nosso ver, visa justamente a criar um “simulacro” da 

linguagem cinematográfica nos quadrinhos. Acreditamos que esse desejo de aproximar 

os quadrinhos do filme fica expresso também em outros usos da HQ como a 

transposição exata das falas do roteiro sem nenhum corte ou adaptação e o total 

paralelismo temático-figurativo, que busca inclusive simular as feições dos atores do 

filme. 
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 Embora o enunciador dos quadrinhos possa buscar essa aproximação, como já 

vimos no início deste capítulo, as duas linguagens têm seus próprios recursos e 

morfologias, por isso é necessário recorrer a elas, mesmo que se tente aproximar ao 

máximo a adaptação de sua linguagem de partida. Como os quadrinhos não têm um 

plano sonoro como o cinema, por exemplo, algumas adaptações são necessárias nesse 

sentido. Vemos que as HQs usam onomatopeias, especialmente nas cenas de ação, e 

podem simular alguns recursos do cinema no que concerne às vozes do narrador e dos 

interlocutores. 

3.2.3 – Um jogo de vozes 

 

Para além das estratégias de aproximação com o filme, percebemos que os 

quadrinhos "Django Unchained" utilizam também algumas coerções próprias à sua 

linguagem para equilibrar esse cenário. Certos elementos são empregados com a 

finalidade de acelerar o conteúdo. É o caso de um jogo de vozes que subverte o 

canônico em algumas situações.  

As vozes dizem respeito à projeção de pessoa, ligada ao mecanismo de 

debreagem. O que falamos para o tempo (ver p.27), em relação aos momentos de 

referência, vale também para a projeção de pessoa. Assim, a debreagem enunciativa de 

pessoa se relaciona ao uso da primeira pessoa e causa um efeito de sentido de 

subjetividade e aproximação. A debreagem enunciva de pessoa se refere à voz em 

terceira pessoa e provoca um efeito de distanciamento e objetividade (cf. FIORIN, 

2011). 

As vozes envolvidas no discurso compreendem os actantes discursivos: o 

narrador (e o narratário, a quem ele se dirige) que pode delegar voz a interlocutores 

(personagens), que conversam com seus interlocutários.  

 Como é usual na linguagem dos quadrinhos, o balão comporta a fala do 

interlocutor/interlocutário e as legendas (caixas) comportam a fala do narrador. Esse 

esquema é seguido em boa parte da revista, como no exemplo da figura 34, que, 

inclusive, remete ao narrador expresso no plano de conteúdo verbal do filme: 
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Figura 34: voz do narrador na legenda da revista e também no filme (Django Unchained #1, p.1) 

No entanto, nas HQs de Django há momentos em que as vozes do 

interlocutor/interlocutário aparecem nas legendas — e não nos balões — demarcadas 

por aspas. Na linguagem das histórias em quadrinhos, as legendas são o espaço 

convencionado à manifestação da voz do narrador. Sendo assim, esse deslocamento 

provoca um sincretismo de vozes (narrador/interlocutor): 

Pode-se considerar o sincretismo como o procedimento (ou seu resultado) 

que consiste em estabelecer, por superposição, uma relação entre dois (ou 

vários) termos ou categorias heterogêneas, cobrindo-os com o auxílio de 

uma grandeza semiótica (ou linguística) que os reúne. (GREIMAS & 

COURTÉS, 2008 p. 467) 

 

 Dessa forma, o sincretismo deixa mais frouxas as fronteiras que delimitam as 

categorias ou termos. Nesse caso, as vozes de narrador e interlocutor se confundem. 

Vemos que esse sincretismo promove agora um movimento de aceleração, já que causa 

certo estranhamento no enunciatário e o manipula novamente pela concessão. Ele espera 

que as legendas expressem sempre a fala de um narrador, mas não é sempre isso que 

acontece. Além de estranhamento, esse recurso pode causar certa confusão no leitor, 
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que precisa preencher mais lacunas e se ater aos elementos contextuais para saber se a 

legenda está expressando a fala de um narrador ou de um interlocutor em cada 

momento, e de que interlocutor.   

Analisando os quadrinhos que utilizam essa estratégia (repetida em todas as 

revistas), percebemos que ela é usada sempre que a personagem 

(interlocutor/interlocutário) não está figurativizada explicitamente no quadrinho em 

questão. Logo, entendemos que o enunciador emprega esse recurso para remedar a 

locução em off da linguagem cinematográfica. Essa ferramenta específica do 

audiovisual se caracteriza por "vozes ou sons presentes sem se mostrar a fonte 

emissora" (MACHADO, 2013, verbete "off"). Assim, a fonte emissora daquela fala não 

está figurativizada no quadrinho, não é mostrada. 

 No cinema, o recurso é muito usado justamente para comportar o discurso de um 

narrador que não aparece no vídeo. Esse uso já está sedimentado na linguagem 

cinematográfica e faz parte de suas potencialidades. A subversão nos quadrinhos 

remete, portanto, à simulação de um recurso que pertence a outra linguagem. Vejamos 

um exemplo desse sincretismo de vozes nos quadrinhos de "Django Unchained" na 

passagem da figura 35: 
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Figura 35: Django Unchained #2, p.6 

 

 Vemos que no primeiro quadrinho, a pergunta "Are you sure?" ("Você tem 

certeza?") não é feita pelo mesmo narrador da figura 34, mas por King Schultz, que se 

dirige ao interlocutário Django. No entanto, nenhum dos dois aparece no quadrinho e o 

discurso é apresentado em uma caixa, porém entre aspas. No quadrinho seguinte, as 

duas personagens estão figurativizadas explicitamente e por isso suas falas voltam aos 

balões. Quando a fala aparece em balões, percebemos que fica bem marcada a sua fonte. 

Quando ela vem na caixa , o enunciatário precisa fazer um esforço maior para entender 

pelo contexto imediato qual dos interlocutores está produzindo aquela fala. Assim, 

vemos que esse deslocamento do discurso para as legendas demanda catálises  e por 

isso causa um efeito de aceleração no andamento do conteúdo. 

 É interessante observar como essa ferramenta é usada também na passagem em 

que King Schultz narra a lenda alemã da princesa Broomhilda. No filme, a história é 

contada pela personagem, que aparece na tela. Na HQ, apesar de recorrer a ilustrações 

condizentes com a lenda — figurativizando Broomhilda e o príncipe —, o enunciador 

opta por trazer a voz do narrador nas legendas; mas entre aspas, enfatizando que o papel 
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do narrador é recoberto pela figura de King Schultz. O recurso "simula" mais uma vez o 

efeito do off, em que a fábula seria narrada pela personagem sem que ela aparecesse na 

tela (quadrinho).  

 Há, inclusive, uma marcação visual para a alternância entre interlocutor e 

interlocutário: quando Schultz conta a história, a legenda tem fundo preto e fonte 

branca; quando Django o interrompe, o enunciado aparece em uma legenda com fundo 

branco e fonte marrom. Vemos assim uma correspondência no plano de expressão 

(cores, fontes) dos recursos usados no plano de conteúdo (jogo de vozes). Observemos  

na figura 36 como esse sincretismo se apresenta nessa passagem específica: 

 

Figura 36: sincretismo narrador/interlocutor na história de Broomhilda 
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 Ainda na figura 36, observamos que há uma superposição que apresenta a 

transição entre o momento vivido por Django e Schultz e a lenda da princesa 

Broomhilda. A superposição é um recurso possível nos quadrinhos, mas que não está 

entre as potencialidades constitutivas do cinema. O uso de superposições causa impacto 

e exige mais engajamento do enunciatário para distinguir os diferentes momentos, 

portanto, é também um recurso que provoca aceleração no andamento. Destacamos, no 

entanto, que as primeiras revistas de “Django Unchained” usam pouco o recurso da 

superposição. Na revista #5, esse recurso passa a ser mais utilizado.  

 Vemos ainda que, no plano da expressão, a lenda de Broomhilda é marcada por 

tons de azul, para se destacar da narrativa principal colorida, pois se tratam de 

momentos de referência diferentes: momento de referência presente, concomitante ao da 

enunciação, em que vemos o percurso de Django; e um momento de referência passado, 

o da lenda.  

 Dessa forma, vemos que novamente os quadrinhos simulam os filtros usados no 

cinema quando há uma mudança no momento de referência. Há, portanto, uma 

correspondência no plano da expressão (mudança na paleta de cores) que manifesta essa 

mudança no conteúdo (momentos de referência). A mesma coisa acontece com as 

narrativas em flashback, como tratamos anteriormente. Os quadrinhos simulam o filtro 

sépia para demarcar uma mudança no momento de referência. Estabelece-se, dessa 

maneira, uma relação semissimbólica, na qual a categoria cromática (expressão) tem 

relação com o momento de referência (conteúdo). 

 Observamos também que mesmo no momento de referência presente há uma 

frequente alternância nas paletas de cores. Essas mudanças expressam também uma 

correspondência entre os planos de conteúdo e expressão, como veremos a seguir. A 

mudança na paleta de cores está expressa na figura 37, que reproduz uma página dupla 

da revista: 
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Figura 37: página dupla - Django Unchained #2 (p. 8-9) 

 

 Vimos que, tanto nas revistas quanto no filme, as mudanças de filtros e paletas 

de cores demarcavam diferentes momentos de referência. Na figura 37, observamos três 

mudanças na paleta de cor: (a) página da esquerda,( b) dois primeiros quadros da página 

da direita e (c) o resto da página da direita. (a) é uma paleta mais clara com tons de azul 

claro, verde, marrom e amarelo claro; (b) puxa um pouco mais para o bege e o cinza, 

embora não haja um contraste tão grande com a paleta anterior; já (c) é uma paleta 

escura com muito preto, roxo e azul escuro.  

 Dentro do momento de referência presente, percebemos que (a) se passa no 

período da manhã na fazenda, (b) se passa à tarde em outro espaço e (c) se passa durante 

a noite. Portanto, as mudanças na paleta refletem mudanças de tempo e espaço no plano 

de conteúdo. As debreagens de tempo e espaço, então, são manifestadas nos quadrinhos 

por meio das paletas de cores. Essas mudanças estão a serviço de uma estratégia de 

demarcação das debreagens e são quase didáticas, estabelecendo uma relação 

semissimbólica organizada e deixando o enunciatário em posição de conforto. Essas 
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mudanças nas paletas de cor acompanhando os momentos de referência constituem, 

desse modo, um elemento de desaceleração do andamento. 

3.2.4 – Mais relações entre conteúdo e expressão 

 

Dando mais atenção ao plano de expressão, nesse momento, propomos uma 

análise mais detida de quatro páginas duplas, sendo as duas primeiras das revistas #1 e 

#2 (figuras 38 e 39, respectivamente); e as duas últimas da revista #5 (figuras 40 e 41). 

Embora tenhamos selecionado somente essas páginas, buscamos depreender delas um 

estilo geral empregado nas respectivas revistas. Vemos que as revistas #1 e #2 

expressam uma mesma práxis, uma mesma forma de enunciar; enquanto a revista #5 

apresenta outro estilo no que diz respeito, principalmente, ao plano de expressão visual. 

Em uma apresentação do fazer missivo, Zilberberg (2006) institui alguns 

conceitos que aqui nos serão caros. O dito “fazer” se relaciona à progressão narrativa e 

às forças antagônicas que se estabelecem nesse processo. O progresso de um programa 

narrativo se dá, canonicamente, no sentido da conjunção entre sujeito e objeto-valor. No 

entanto, há elementos que imprimem o sentido contrário e impedem a continuidade 

dessa narrativa. Seria a força contrária ao programa narrativo, um antiprograma, que se 

estabelece como a narrativa do antissujeito.   

Vamos dizer, assim, que a ação do antissujeito inaugura uma parada no 

progresso narrativo, uma quebra de sua continuidade. Ao passo que quando o sujeito se 

desvencilha do obstáculo acontece uma “parada da parada”, ou seja, a narrativa volta ao 

seu curso inicial, à direção do programa.  

Zilberberg (2006) instaura o fazer remissivo em relação à parada, às quebras de 

continuidade, e o fazer emissivo como a parada da parada, a progressão, o contínuo. 

Estabelece, ainda, que “toda remissão pode se configurar como cronopoiese, ‘implosão’ 

em relação ao tempo e como fechamento quanto ao espaço. Toda emissão pode se 

configurar como cronotropia em relação ao tempo e como abertura quanto ao espaço” 

(idem, p. 137). Prestemos especial atenção nos conceitos de abertura e fechamento. 

Segundo a teoria proposta pelo semioticista francês se tomarmos como todo de 

análise as relações entre conteúdo e expressão, na lógica implicativa, ao conteúdo 

remissivo esperaríamos um fechamento de expressão e a um conteúdo emissivo, uma 

abertura de expressão. Desse modo, na lógica implicativa, um fechamento no que diz 
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repeito ao conteúdo — uma quebra — corresponde a um fechamento em relação ao 

espaço, no que tange o plano de expressão — um plano fechado, close up. O mesmo 

vale para a abertura de conteúdo — o contínuo — em relação a uma abertura espacial 

—  planos abertos.   

Com esses conceitos em mente, observemos agora as páginas selecionadas das 

histórias em quadrinhos de Django Unchained.  Os fechamentos de conteúdo se dão nas 

quebras, nas inflexões causadas por momentos de concessão e de aceleração do 

andamento. A abertura se dá na continuidade, na progressão natural da narrativa. Vemos 

na figura 38 a seguir as páginas 5 e 6 da primeira revista. Elas apresentam os escravos 

sendo levados pela floresta, quando são surpreendidos por um forasteiro.  

Os dois primeiros quadrinhos mostram a progressão natural, os escravos e os 

capatazes seguem seu caminho. No terceiro quadrinho, a fala do capataz já evoca a 

concessão. Ele pergunta quem está se escondendo na escuridão e já ameaça o visitante 

caso não se apresente. Os dois quadrinhos seguintes já fecham o plano no novo 

personagem, que causa uma inflexão ao aparecer de repente e interromper a viagem 

(parada). Sua chegada provoca um momento de suspensão, de espera, de uma 

expectativa do que está por vir. Vemos que os planos ficam mais fechados, casando com 

o fechamento de conteúdo, mas não chegam a se fechar em um close up mais extremo, 

por exemplo.  

Destacamos que os fechamentos no plano de expressão constroem, na maioria 

das vezes, um efeito de suspense e de tensão. Estamos mais próximos ao rosto de um 

personagem, vemos os detalhes de sua expressão e ao mesmo tempo não sabemos o que 

se passa ao seu redor, nosso campo de visão está fechado nele.  

Assim, espera-se que essa construção, em uma lógica implicativa, se combine a 

um conteúdo que também esteja ligado a uma suspensão temporal e uma intensidade 

crescente. No exemplo acima vemos justamente que a relação apontada por Zilberberg 

se mantém. Os fechamentos no plano de conteúdo se combinam com os fechamentos no 

plano de expressão. Assim vemos uma manipulação pelo conforto no que diz respeito à 

relação entre expressão e conteúdo. Veremos mais a frente se essa relação se repete na 

revista #5. Agora, vamos nos deter um pouco no plano visual dos quadrinhos das 

revistas #1 e #2.  
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Figura 38: Revista Django Unchained #1 (p.5-6) 

 

 Sobre a organização topológica do espaço, vemos que ambas as páginas da 

Figura 38 apresentam três quadrinhos verticais na parte de baixo, de mesmo tamanho e 

simetricamente dispostos, dividindo a lauda ao meio. Não há nenhuma superposição e 

os quadros da parte de cima, embora tenham tamanhos diferentes, guardam certa 

proporção que deixa a página visualmente organizada. A ordem de leitura está clara: de 

cima para baixo, da esquerda para a direita. Em relação à organização visual, 

verificamos que as páginas se aproximam muito mais de uma linearidade do que de uma 

tabularidade (ver 2.1).  

Nessas páginas, o enunciador ora investe em planos abertos (principalmente 

antes da inflexão de conteúdo – a chegada do forasteiro a partir do terceiro quadrinho), 

ora em planos médios, marcados por certa frontalidade (dois últimos quadrinhos da 

página 5; terceiro e último quadrinho da página 6).  
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Figura 39: A representação de King Schultz em destaque nas páginas 5 e 6 da revista #1 

 A paleta escura traz uma predominância de preto, azul, roxo, cinza e terra. As 

imagens se constroem nos detalhes ora por uma imensidão de traços finos e pretos que 

delimitam a figura e imprimem a descontinuidade; ora por sombras negras demarcadas 

por traços de outra cor. De todo modo, a linha, com sua função delimitadora, está 

sempre presente nos quadros. É como se manchas coloridas tomassem forma (com a 

prevalência do curvilíneo) a partir desses contornos negros, que marcam os limites da 

figura, de cada elemento que a compõe.  

 Vemos isso na Figura 39. As feições da personagem King Schultz são 

construídas por traços que lhe enchem a barba e os cabelos, e dão a ideia de volume, 

demarcam as bochechas, o nariz, os olhos apertados e o bigode sombreado. Os mesmos 

traços mostram os dedos flexionados sob a luva e o chapéu ondulado.  

 Esses traços e contornos constroem uma imagem mais figurativa e que tenta se 

aproximar das representações do mundo real, como no estilo linear descrito por 

Wölfflin (ver 2.2). Essa práxis se utiliza de jogos de luz e sombra, mas sua principal 

característica é não abrir mão dos traços que envolvem regularmente a forma: 

 

"O que caracteriza a diferença de Dürer [linear] e Rembrandt [pictórico] não 

é o emprego maior de massas de luz e sombras, mas o fato de, no primeiro, 



 

99 

 

essas massas terem suas margens acentuadas e, no segundo, não" 

(WÖLFFLIN, 2006, p.22) 

 

 É importante ressaltar que os estilos linear e pictórico são apresentados em 

termos de comparações, como bem explica o historiador de arte: a oposição entre esses 

dois estilos se dá por interesses diferentes em relação ao mundo. Assim, esses estilos 

não se limitam a períodos específicos, mas a formas opostas de enunciar no plano 

visual. Dessa forma, não seria leviano relacionar o estilo linear aos quadrinhos da 

primeira e da segunda revista de Django Unchained em comparação com a revista #5 – 

que, a nosso ver, se aproxima mais do estilo pictórico, como analisaremos mais adiante. 

Trata-se sempre de julgamentos relativos: comparado com um estilo 

podemos designar este de pictórico. Grünewald é certamente mais pictórico 

do que Dürer, mas, ao lado de Rembrandt, ele será imediatamente 

caracterizado como um artista do Cinquecento, ou seja, um mestre da silhueta 

(idem, p.33) 

 

 Logo, percebemos que as revistas #1 e #2, no que diz respeito à organização 

topológica e à construção figurativa, trabalham com uma lógica implicativa, calcada em 

um ritmo regular, que vai gerar certa expectativa de leitura. Sendo assim, as primeiras 

revistas, no que concerne ao esquema tensivo, introduzem os valores no campo de 

presença de forma gradual e átona, sendo, portanto, da ordem do pervir.  
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Figura 40: Revista Django Unchained #2 (p. 13-14) 

 

 Ainda dentro dessa práxis, analisemos a Figura 40 acima. A página dupla 

combina a paleta azul com o laranja do momento da explosão. Observamos que na 

página da esquerda, embora os quadros estejam separados pelas margens, o desenho 

como um todo tem uma continuidade que abarca os três primeiros quadrinhos. A árvore 

em que Django e Schultz se encontram parece continuar no quadrinho abaixo, que já 

mostra a personagem em outro ângulo, em um plano médio. Da mesma forma, o 

primeiro quadrinho da parte de baixo da página apresenta outra perspectiva, mas parece 

continuar a imagem acima, uma vez que há uma correspondência entre o tronco da 

árvore e a perna de Schultz. Ainda, o quadrinho central da página esquerda parece 

dialogar com a página seguinte: Schultz aponta sua arma para a direita e o que vemos 

seguindo a direção de sua mira é a explosão no momento seguinte. 

 Essa página dupla tanto apresenta os momentos retratados em quadrinhos 

separados, com o efeito de sequencialidade, quanto traz uma correspondência dos 

quadros e dá uma ideia geral da cena. A estratégia, portanto, é a de uma reiteração: a 
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mesma história sendo contada sequencialmente e em um plano geral. No que diz 

respeito ao andamento, a reiteração é um elemento de desaceleração. Assim, vemos que 

essa estratégia contribui para uma enunciação global que visa a uma manipulação pelo 

conforto. Embora mantenha a organização da página muito ligada à linearidade, vemos 

que essa página dupla já é mais tabular que a anterior, por trazer essa ideia mais geral da 

página como uma unidade.   

 Dentre as sete revistas da série, escolhemos analisar também a quinta publicação 

porque ela é a que mais destoa das primeiras revistas com relação ao plano de expressão 

visual. Logo, podemos estabelecer uma comparação entre esses dois modos de enunciar 

diferentes e pensar como essas diferenças se refletem quanto às estratégias de persuasão 

do enunciatário.   

 

Figura 41: Django Unchained #5 (p. 13-14 ) 

 Em uma primeira análise, já podemos perceber que a revista #5, como mostra a 

Figura 41, utiliza muito mais o recurso das superposições. Embora os quadrinhos 

tenham mesmo tamanho, eles são dispostos de tal forma na página que dão uma ideia de 

desordem e mesmo de movimento. Os close ups extremos também chamam a atenção. 
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Os planos fechados são ainda mais fechados que os das revistas #1 e #2, Em alguns 

quadros, a imagem dos rostos está tão aproximada que chega a confundir o enunciatário 

que precisa preencher catálises para reconhecer a personagem em questão, como vemos 

na Figura 42 abaixo: 

 

Figura 42: Detalhes em Django Unchained #5 (p. 13-14) 

 

 Os contornos na revista #5 são bem diferentes do que vimos nas duas primeiras 

publicações de Django Unchained. Os vários traços finos são substituídos por 

volumosas manchas pretas que constroem as figuras. Aqui, no entanto, o preto é tão 

marcante que parece que a descontinuidade foi impressa pelas cores que o invadiram e 

preencheram e não o contrário. O preto não delimita e define a figura como na 

enunciação anterior, mas a constrói por meio de poucos e grossos traços. Um olho, por 

exemplo, é esboçado pelo branco que interrompe a continuidade do preto e não pelo 

contorno sinuoso em volta de uma íris bem delimitada, como nas revistas #1 e #2. 

 Dessa forma, em oposição ao traço fino e o contorno marcado que 

depreendemos das revistas #1 e #2, podemos estabelecer uma comparação e relacionar o 

plano de expressão visual da revista #5 ao estilo pictórico descrito por Wölfflin. 
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É como se, de repente, todos os pontos fossem animados por um movimento 

misterioso. Enquanto o contorno fortemente expressivo mantém inabalável a 

forma, determinando igualmente a aparência, está na essência da 

representação pictórica conferir a ela um caráter indeterminado: a forma 

começa a brincar: luzes e sombras transformam-se em elementos 

independentes que se buscam e se unem de altura a altura,de profundidade a 

profundidade; o todo ganha a aparência de um movimento que emana 

incansável e infinitamente. Não importa se o movimento é trêmulo e 

impetuoso, ou apenas uma vibração e um tremeluzir silencioso: para o 

espectador, ele é inexaurível (WÖLFFLIN, 2006, p. 22) 

 

 Ainda, na publicação #5, prevalecem as cores pouco saturadas – um uso menos 

comum na linguagem das histórias em quadrinhos. Essa uniformidade nas cores, 

combinada aos planos fechados, traz certa confusão e, novamente, demanda mais do 

enunciatário. Faz com que ele tenha que fazer um esforço maior para compreender a 

cena. Assim, podemos dizer que a estratégia global da revista #5, no que se refere ao 

plano da expressão visual, trabalha com uma lógica concessiva e, portanto, introduz os 

valores na arena perceptiva de forma abrupta, com um andamento acelerado, sendo, 

assim, da ordem do sobrevir .  

 

Figura 43: Django Unchained #5 (p. 22-23) 
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 Na Figura 43, vemos novamente as superposições e as cores escuras e pouco 

saturadas, que trabalham com menos contraste. Em relação às primeiras revistas, 

observamos que as figuras são pouco definidas. Na última cena da página da direita, por 

exemplo, vemos que as figuras de Django e Stephen estão inacabadas. As mãos de 

Stephen são traços pouco definidos e assimétricos. Os troncos das duas personagens se 

encontram e quase se confundem na parte de baixo da imagem. Há, inclusive, uma 

descontinuidade da figura: ao invés de sair da página dando a ideia de continuação dos 

corpos, a imagem parece se desfazer na parte de baixo, mostrando o fundo do 

quadrinho. Notamos que essa organização mais livre dos quadrinhos na página e o uso 

de superposições se aproxima mais de uma tabularidade. 

 Vemos, ainda, que, na página da esquerda, a figura de Stephen aparece em 

posição de superioridade em relação a Django: no primeiro quadro Stephen está de pé 

em primeiro plano e Django sentado em segundo plano; ele aparece em close no quinto 

quadrinho e novamente em primeiro plano no último. Na página da direita, isto se 

inverte: topologicamente, a figura de Django aparece acima de Stephen em todos os 

quadrinhos intermediários e especialmente no último quadrinho.  

 Acreditamos que essa disposição topológica constrói uma relação 

semissimbólica com o tema da vingança retratado no quadrinho. Nesse momento da 

história, Django, depois de ter sido maltratado por Stephen, vinga-se do escravo, 

jogando-lhe uma bacia d'água e estapeando-o em seguida. Nesse caso, podemos 

relacionar as posições na página (categorias de expressão) – alto vs baixo/ primeiro 

plano vs segundo plano – ao jogo de poder protagonizado por Django e Stephen no 

plano de conteúdo – superioridade e inferioridade. 

De acordo com a análise dessas quatro páginas duplas, montamos uma tabela 

que resume as características encontradas nas revistas #1 e #2 e na revista #5 no que diz 

respeito às categorias do plano da expressão – cromáticas (cores), eidéticas (formas) e 

topológicas (posicionamento) (cf. FLOCH,1985) : 
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CATEGORIAS/ 

REVISTAS 

CROMÁTICAS EIDÉTICAS TOPOLÓGICAS 

 

 

# 1 e #2 

 

- contrastes 

- cores saturadas 

 

- formas bem 

definidas 

- linhas e contornos 

- curvilíneo 

- predominância do 

estilo linear 

- disposição simétrica 

dos quadros 

- equilíbrio 

- planos abertos 

- predominância da 

linearidade 

 

#5 

 

- cores pouco saturadas 

 

- formas pouco 

definidas 

- manchas 

- retilíneo 

- predominância do 

estilo pictórico 

- superposição 

- assimetria 

- planos fechados 

(close up) 

- mais elementos de 

tabularidade 

Tabela 4: categorias plásticas nas revistas Django Unchained 

 

 Assim, de acordo com as características encontradas no corpus, podemos 

estabelecer duas formas diferentes e opostas de enunciar. As revistas #1 e #2 que 

privilegiam o estilo linear e que manipulam o enunciatário pela lógica implicativa. E a 

revista #5 que utiliza ferramentas mais próximas de um estilo pictórico, manipulando 

mais pela concessão.  

 Vejamos agora qual a estratégia da revista #5 na relação entre conteúdo e 

expressão quando pensamos nos conceitos de abertura e fechamento descritos por 

Zilberberg (2006).  
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Figura 44: Revista #5 de Django Unchained (p. 8) 

 Na figura 44, pensemos um pequeno programa narrativo: Mousier Candie quer 

que Django e Dr. Schultz sejam acomodados como hóspedes em Candyland. Ele é o 

destinador de Stephen manipulando-o por intimidação e provocação: “Você, seu velho 

bastardo decrépito, vai lhes mostrar hospitalidade”. Stephen, no entanto, se mostra 

bastante resistente à ideia de acomodar um negro nos aposentos. Essa situação se 

mantém nos quatro primeiros quadrinhos da página acima. Trata-se um fazer remissivo, 

uma parada no fluxo daquela narrativa no momento em que Stephen resiste à 

manipulação. No último quadrinho, no entanto, ele finalmente assente, promovendo 

uma parada da parada, um fazer emissivo.  
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 Vemos assim que há um fechamento do conteúdo (quebra, parada, fazer 

remissivo) nos quatro primeiros quadrinhos e uma abertura de conteúdo no último 

quadrinho (continuidade, parada da parada, fazer emissivo). No plano de expressão os 

fechamentos e aberturas seguem o conteúdo. Vemos que nos quatro primeiros 

quadrinhos as figuras de Stephen e Mousier Candie se fecham em um close que se 

aproxima mais a cada quadrinho, conforme aumenta a tensão. No último quadrinho o 

enunciador opta pelo plano aberto, coincidindo com a abertura do conteúdo.  

 Nesse sentido, a revista #5 mantém a mesma manipulação pelo conforto – 

segundo uma lógica implicativa da relação entre expressão e conteúdo – usada nas 

revistas #1 e #2. No entanto, destacamos que a revista #5 exagera muito mais nos 

fechamentos de planos, produzindo close up extremos. Desse modo, embora a lógica 

implicativa mantenha uma combinação de fechamentos de conteúdo com fechamentos 

de expressão, a revista investe em uma exacerbação maior no plano de expressão, que 

gera uma tensão ainda maior no plano de conteúdo.  

 Enfim, vimos que a enunciação produzida pelas primeiras revistas preza por uma 

manipulação mais ligada ao conforto – traços mais relacionados a um estilo linear na 

organização da página, reiterações visuais, relações semissimbólicas, transições que 

deixam poucas catálises etc. – do que a revista #5, que, embora também trabalhe 

bastante com a lógica implicativa, se direciona um pouco mais à concessão – traços 

mais relacionados ao estilo pictórico, close ups extremos, superposições, cores menos 

saturadas, mais transições do tipo aspecto-a-aspecto, que são um pouco mais aceleradas 

que a do tipo ação-a-ação.  

 De forma geral, todas as revistas apresentam elementos que contribuem para 

uma desaceleração do andamento da linguagem dos quadrinhos e alguns deles 

claramente simulam ferramentas da linguagem cinematográfica. Acreditamos que essa é 

uma estratégia global da série: se aproximar não só do conteúdo original, mas mesmo da 

linguagem da obra original. No entanto, vemos que as primeiras revistas (representadas 

em nosso corpus pelas páginas das HQs #1 e #2) estão mais presas a essa estratégia do 

que as últimas (resumidas aqui pela práxis da revista #5), que já se permitem usar 

alguns elementos de aceleração e se deixam submeter mais às coerções próprias à 

linguagem das histórias em quadrinhos. 
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Considerações Finais 
 

 Motivados por uma passagem pouco comum, do cinema para as histórias em 

quadrinhos, propusemos reflexões não apenas sobre o objeto de nossa análise, mas 

sobre os usos e as ferramentas que compõem os sistemas das linguagens envolvidas no 

processo delicado de tradução intersemiótica. Destacamos a importância de pensar essas 

características de base do cinema e dos quadrinhos e de estabelecer perfis aspectuais 

(ligados ao conceito de elã) para entender melhor os movimentos de adaptação de uma 

linguagem à outra.  

Uma aceleração na passagem de uma linguagem com elã da lentidão para uma 

linguagem com elã da rapidez é diferente do mesmo processo no sentido inverso. As 

estratégias se pautam não apenas pelo uso em si, mas pelo que ele representa dentro 

daquele contexto global da tradução. 

 Assim, para tratar de nosso objeto, primeiro nos reportamos à linguagem 

cinematográfica (da obra original) e depois à linguagem dos quadrinhos (da obra 

adaptada), mantendo o sentido de movimento da tradução. Esforçamo-nos para 

semiotizar alguns elementos caracterizadores dessas linguagens, a fim de evidenciar um 

perfil rítmico geral construído a partir das especificidades de cada uma. Estabelecemos 

diferenças entre o cinema e os quadrinhos que nos levaram à conclusão de que a 

linguagem cinematográfica apresenta um elã da lentidão em relação à linguagem das 

histórias em quadrinhos.  

Evidenciamos que essa classificação de um perfil aspectual se dá, pois, de um 

aspecto, um ponto de vista que direciona a comparação; de forma que essas linguagens 

em relação a outras podem apresentar outros elãs. Em comparação à literatura, por 

exemplo, o cinema, como linguagem sincrética, teria o elã da rapidez. Por isso, é 

importante estudar a morfologia de base desses sistemas, para entender como eles vão 

se relacionar no que diz respeito às estratégias a serviço de um fazer persuasivo em um 

movimento de tradução intersemiótica.  

Vimos que o cinema se ampara, canonicamente, em uma exacerbação das 

referências, tanto em relação à figurativização quanto às projeções espaço-temporais, 

que visa à construção de um “simulacro do mundo natural”. Falamos sobre a tendência 
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a uma apresentação linear da narrativa, que demanda marcações no plano de expressão 

(filtros) quando subvertida; e sobre a montagem, tão instituída na linguagem 

cinematográfica que já parece transparente ao enunciatário. Entendemos, portanto, que 

o cinema, em suas bases, constrói a enunciação com menos demanda por catálises ao 

enunciatário, em relação às HQs. Em vista disso, dissemos que seu perfil é mais lento 

que o dos quadrinhos. Ainda, a enunciação cinematográfica constrói um enunciatário 

mais ligado à espera, já que a gestão da leitura daquele texto não está em suas mãos, 

mas nas do enunciador.  

Nos quadrinhos, como observamos, isso se dá de forma diferente. O enunciatário 

tem muito mais autonomia em sua leitura. Ademais, os quadrinhos apresentam 

possibilidades de aceleração do conteúdo que não são possíveis da mesma forma no 

cinema; como a construção de relações entre plano visual e plano verbal; a organização 

da página, que pode tender mais ao linear ou ao tabular; e a construção das imagens, que 

pode se aproximar mais do estilo pictórico ou do estilo linear. Ainda, os tipos de 

transição entre quadros promovem efeitos de aceleração ou desaceleração de acordo 

com as demandas que fazem do enunciatário. Neste trabalho, semiotizamos e adaptamos 

as transições propostas por McCloud para pensar como cada uma produz efeitos de 

sentido diferentes e como elas se organizam no que tange a uma gestão rítmica da 

experiência de leitura.  

Isso posto, as estratégias de tradução devem considerar as características das 

linguagens de partida e de chegada. Se levarmos em conta que a adaptação geralmente 

trabalha com uma lógica de ajustamento, temos que pensar em graus de aproximação 

entre as propostas enunciativas da obra original e da obra adaptada. O ajustamento pode 

se dar pela adequação rítmica dos conteúdos de ambas ou mesmo pela simulação de 

traços da linguagem de partida na linguagem da obra final.  

Vemos que os quadrinhos de Django Unchained, tomando a enunciação de 

forma global, se pautam pela criação de uma identidade de conteúdo (mesma narrativa, 

mesmos temas e figuras, mesmo jogo de vozes) e propõe um ajustamento por meio de 

uma “simulação” dos recursos da linguagem de partida na linguagem de chegada. 

Tratando-se de um movimento de adaptação de uma linguagem com elã da lentidão para 

uma com o elã da rapidez, vemos que, nessa tática, o enunciador se propõe a desacelerar 

algumas características dos quadrinhos a fim de aproximar a obra adaptada da 
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linguagem da obra original. Para nós, essa construção pretende criar um “simulacro” do 

cinema nos quadrinhos.  

As estratégias que justificam essa conclusão são as que desaceleram 

características dos quadrinhos, levando-as de forma mais marcante a uma lógica 

implicativa; e aquelas que efetivamente simulam elementos do cinema. No caso, vemos 

que os quadrinhos, especialmente as primeiras revistas (#1 e #2), trabalham com 

transições que demandam poucas catálises do enunciatário e/ou simulam efeitos de 

câmera (transição aspecto-a-aspecto). Além disso, a composição visual das primeiras 

revistas tende a uma linearidade no que concerne à organização da página e um estilo 

linear (em oposição ao pictórico) em relação à construção das imagens.  

As relações semissimbólicas marcam por meio das cores (expressão) as 

mudanças nos momentos de referência (conteúdo). Além de ser uma estratégia que 

trabalha com a reiteração, e, por isso, com uma desaceleração, essa escolha remete ao 

recurso dos filtros da linguagem cinematográfica. Ainda, o jogo de vozes que provoca 

um sincretismo entre narrador e interlocutores se dá como uma simulação de outra 

ferramenta do cinema, o off.   

Dessa forma, vemos que as primeiras revistas, especialmente, utilizam recursos 

para se aproximar mais do cinema. Lançamos aqui uma hipótese que explicaria essa 

escolha: acreditamos que o enunciador dos quadrinhos se baseou no lançamento quase 

simultâneo dos dois produtos (o filme e a primeira revista) e procurou abarcar em suas 

estratégias o enunciatário do filme. Assim, a revista não esperava apenas atingir o 

público leitor de quadrinhos, mas o espectador de cinema que comprou a versão em 

quadrinhos somente para ver as cenas extras que não pôde assistir na sala de exibição. 

Em outras palavras, as escolhas das estratégias a serem postas em prática na tradução 

das primeiras revistas levavam em conta uma prática comercial englobante que 

procurou simular o filme nos quadrinhos sobretudo para oferecê-lo como complemento 

do produto cinematográfico.  

Esse enunciatário talvez não esteja tão familiarizado com as coerções dos 

quadrinhos, especialmente esses usos mais concessivos, como as superposições e a 

construção de imagens mais diluídas e contínuas. Nessa perspectiva, acreditamos que o 

enunciador buscou persuadir esse novo enunciatário pelo conforto, trazendo para a nova 

linguagem os elementos já conhecidos da linguagem de partida.  
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Vimos, em nossa análise, que as revistas seguintes mudam um pouco a 

estratégia, sobretudo em relação ao plano visual. Cremos que o objetivo era trabalhar 

mais as coerções dos quadrinhos, já que o filme já havia sido lançado há mais tempo e 

era preciso trazer elementos novos, que surpreendessem o enunciatário e mantivessem 

seu engajamento em uma história que ele já conhece.  

 Destacamos que há uma questão, em especial, que trabalha a lógica implicativa e 

se mantém em todas as revistas: a combinação de aberturas e fechamentos nos planos de 

expressão e conteúdo. Como já analisamos, os quadrinhos, tanto nas revistas #1 e #2 

quanto na revista #5, combinam fechamentos de conteúdo a fechamentos de expressão, 

de forma a reiterar os caminhos de leitura. 

 Assim, de forma geral, acreditamos que, dentro da morfologia de base dos 

quadrinhos, a série de revistas de Django Unchained prioriza estratégias do fazer 

persuasivo que manipulam o enunciatário pelo conforto, embora as últimas já se 

arrisquem um pouco mais em uma lógica concessiva. Destacamos que não há aqui uma 

valoração sobre essa estratégia. A concessão e a implicação indicam dois modos de 

construção do texto pelo enunciador e que são igualmente válidos de acordo com sua 

intenção e os efeitos de sentido que pretende criar. Ainda, essas são duas lógicas que se 

combinam na construção do ritmo de um texto. Embora possamos destacar o primado 

de uma delas, ambas estarão presentes no texto em algum nível.  

 Enfim, com esse trabalho, esperamos ter contribuído no sentido de utilizar as 

ferramentas da Semiótica Tensiva não só para depreender uma análise das bases das 

linguagens, mas também do objeto em questão e, especialmente, nas estratégias de 

passagem de uma linguagem para outra. Consideramos que as análises contribuem não 

somente para colocar em prática os conceitos teóricos, mas também para trazer 

problemas e levantar questões interessantes que emanam dos objetos e abrem novos 

caminhos de pesquisa.  

 Acreditamos que cinema e quadrinhos são duas linguagens instigantes, até 

mesmo por seu poder de penetração na atualidade,  por isso se apresentam como objetos 

de estudo proveitosos. Se pensarmos nas possibilidades de tradução, então, tornam-se 

exponenciais as possibilidades. Com isso, esperamos que esse trabalho seja apenas uma 

contribuição dentre muitas que virão no campo das traduções intersemióticas.  
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