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RESUMO 

 

A tese História em quadrinhos não ficcionais: usos e discursos é o resultado de uma pesquisa 

de cunho qualitativo que emprega um conjunto de atividades interpretativas. O trabalho tem o 

objetivo de problematizar e analisar o uso, a escolha, do gênero do discurso história em 

quadrinhos não ficcional para a abordagem de assuntos reais e os efeitos de sentidos 

construídos. A fundamentação teórica liga-se à Análise do Discurso de orientação francesa, 

com foco nas obras de Pêcheux (1990a; 1990b; 1999; 2006; 2009), levando em conta as 

noções de efeito de sentidos e condições de produção. Tomam-se, ainda, as concepções de 

historicização de Maldidier (2003); os conceitos de dispositivo teórico e analítico de 

interpretação junto a Orlandi (2002). Busca-se, para complementar, a noção de gênero do 

discurso conforme Bakhtin (1997; 2003) e de hipergênero segundo Maingueneau (2010). Para 

a teorização das histórias em quadrinhos, são utilizadas as obras de Eisner (2001; 2005), com 

foco no conceito de arte sequencial; de Ramos (2007; 2009a; 2009b; 2011) e de Franco 

(2001; 2011; 2012), com as contribuições sobre a linguagem dos quadrinhos. A tese é 

construída por meio de uma rede das temáticas reais – política, educação, história –; das 

temáticas cotidianas – que confere relativa singularidade ao fato narrado –, e o do gênero do 

discurso HQ não ficcional; unidas pelo ponto nodal da AD: o discurso. A partir das análises 

do uso e dos discursos, materializados nas histórias em quadrinhos não ficcionais 

selecionadas, verificamos que as histórias em quadrinhos são um hipergênero, que enquadra 

uma larga faixa de textos e pode ser usado durante longos períodos e em muitos países. O 

hipergênero história em quadrinhos é constituído pelas histórias em quadrinhos não ficcionais, 

que são um gênero do discurso, um tipo relativamente estável de enunciado que é constituído 

pelas forças centrípetas que mantêm as regularidades – relação entre o verbal e o não verbal; 

arte sequencial; personagens e temáticas ficcionais; outros – e pelas forças centrífugas, que 

possibilitam a transformação, a mudança, a descontinuidade, neste caso específico, a 

possibilidade de abordagem de temáticas e/ou personagens não ficcionais. As análises 

mostram que o gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional, ao somar linguagem 

verbal e não verbal, em um primeiro momento, contribui para que o interlocutor compreenda, 

de maneira didática, os efeitos de sentidos, devido à leitura mais rápida e efetiva. Verificamos 

que há também a irrupção de outras questões que envolvem o uso das HQs não ficcionais, 

como a resistência e a cultura de status perceptíveis durante a análise das formações 

ideológicas, imaginárias e discursivas, que possibilitam a construção de uma tese fluida e 

heterogênea.  

 

 

Palavras-chaves: História em quadrinhos, não ficção, discursos. 
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ABSTRACT 

 

The thesis Nonfiction comics: uses and discourses is the result of a qualitative research that 

employs a set of interpretive activities. This work aims to discuss and analyze the choice of 

discourse genre in nonfiction comics for the approaching of serious and real issues, and the 

constructed meaning’s effect. The theoretical background is related to the French orientation 

on Discourse Analysis focused on Pêcheux’s works (1990a; 1990b; 1999; 2006; 2009), taking 

into account notions about meaning’s effect and production conditions. It is also taken  

conceptions of historicization by Maldidier (2003); the concepts of theoretical and analytical 

device of interpretation by Orlandi (2002). It is searched, to complement, the notion of 

discourse genre according to Bakhtin (1997; 2003) and hypergenre in accordance with 

Maingueneau (2010). For the comics theorization it is used Eisner’s works (2001, 2005), 

focused on the concept of sequential art; Ramos (2007; 2009a; 2009b; 2011) and Franco 

(2001; 2011; 2012), with contributions to the comics language. The thesis is built through a 

network of real issues - politics, education, history -; everyday issues - which gives 

uniqueness to the narrated fact - and the nonfiction comic discourse genre; united by the nodal 

point of AD: the discourse. From the analysis of use and discourse, materialized in the 

selected nonfiction comics, we find that the comics are a hypergenre, that fits a wide range of 

texts and can be used for long periods of time and in many countries. The hypergenre comic 

consists of nonfiction comic books, which are a discourse genre, a relatively stable type of 

statement that is made by the centripetal forces that keep the regularities – the relation 

between verbal and non-verbal; sequential art; fictional characters and issues; others - and the 

centrifugal forces that enable the transformation, the change, the discontinuity in this 

particular case, the possibility of approach the nonfictional thematic and characters. The 

analysis show that the nonfiction comics discourse genre, when adding verbal and non-verbal 

language, at first, helps the interlocutors to understand, in a didactic way, the meaning’s effect 

due to faster and more effective reading. However, we find that there is the emergence of 

issues that involve the use of nonfiction comics, such as the resistance and the culture of 

status perceptible during the analysis of ideological, imaginary and discursive formations, 

which allow the construction of a fluid and heterogeneous thesis.  

 

Keywords: Comics, nonfiction, discourses. 
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INTRODUÇÃO 

 

Tecer uma tese implica em construir, desconstruir e reconstruir relações complexas e 

heterogêneas entre o conhecimento científico e o conhecimento pessoal vivenciado em 

diversos momentos. E, na tentativa de estabelecer batimentos entre os conhecimentos teóricos 

e as experiências vividas, explicitamos que esta tese tem por motivação inicial um gosto 

pessoal, cultivado ao longo de vários anos. Desde criança, a leitura de gibis faz parte da 

minha vida como uma leitora do mundo. Mundo composto pela relação entre mim e os outros 

sujeitos; as palavras e as imagens; os discursos e a vida.  

Durante a graduação em Letras, precisamente, na disciplina Texto e Discurso, os 

quadrinhos começam a ser vistos sob a perspectiva discursiva, o que resulta no 

entrecruzamento constante entre mim, os quadrinhos, os discursos e a reflexão. Reflexão 

voltada para a prática docente de Língua Portuguesa, enfocada na percepção de efeito de 

sentidos e nas condições de produção dos discursos.  

Os quadrinhos e os discursos também me acompanham durante o mestrado. Os 

personagens Calvin e Hobbes, Mafalda e Chico Bento são meus companheiros de travessia, 

cujo foco é a educação escolar e suas problemáticas (TAVARES, 2013). Com eles 

compreendo melhor as tramas do discurso e as relações entre as teorias da Análise do 

Discurso, das histórias em quadrinhos e da educação. 

O gosto pessoal é cultivado pelo hábito contínuo de acessar sites e blogs que 

materializam histórias em quadrinhos, que propiciam momentos lúdicos e, principalmente, de 

reflexão acerca das práticas sociais. Acreditamos que, mesmo com as múltiplas possibilidades 

de uso para apresentar coisas boas e/ou ruins presentes na sociedade contemporânea, as 

histórias em quadrinhos são mais do que simples entretenimento, são também um lugar de 

mobilização de críticas e questionamentos acerca dos discursos construídos historicamente.  

A partir da motivação pessoal explicitada, visualizamos cotidianamente diversas 

HQs em diferentes sites, blogs e jornais e começamos a perceber a irrupção do uso das 

histórias em quadrinhos para a abordagem de temas relacionados a fatos reais, inspirados na 

realidade, como as manifestações populares, a política, os movimentos grevistas, as causas 
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indígenas. Esse fato nos mobiliza a questionar as motivações desse uso dos quadrinhos para 

expressar assuntos não ficcionais. 

Esse questionamento tem seu fulcro no fato de que as histórias em quadrinhos são 

predominantemente ficcionais, isto é, a irrupção da história em quadrinhos é marcada 

primordialmente pela abordagem de temas e personagens ficcionais, devido à sua relação com 

o público infantil e juvenil, a cultura de massa e de status, aspectos esses abordados no 

capítulo 02 da tese. Por esse motivo as temáticas não ficcionais são, na maioria das vezes, 

destinadas a outros gêneros do discurso, como o artigo científico, o artigo de opinião, a 

notícia, a reportagem, nos quais prevalecem, normalmente, o uso da linguagem verbal. 

Gêneros esses consagrados, ao longo de vários anos, como adequados para a veiculação e 

debate de assuntos não ficcionais e considerados sérios pela sociedade.   

A partir da leitura e análise do corpus, buscamos inicialmente verificar se a escolha 

das histórias em quadrinhos para a abordagem de assuntos não ficcionais e considerados 

sérios pela atual sociedade – as manifestações populares, o mensalão, a greve dos professores 

das universidades federais brasileiras, o cárcere e a resistência indígena – tem como 

motivação aparente possibilitar a compreensão de dados efeitos de sentidos por parte do 

interlocutor, leitor, por meio do uso das linguagens verbal e não verbal. Contudo, essa 

proposição, relativamente corriqueira, culmina em variadas problematizações teóricas a serem 

investigadas acerca do uso das histórias em quadrinhos para a retratação de dados aspectos 

sociais, históricos, políticos e ideológicos, construídas no transcorrer da nossa pesquisa.  

Para tanto, é observado o uso das histórias em quadrinhos para a apresentação de 

assuntos sérios e não ficcionais, pois, o uso costumeiro dos quadrinhos é para explicitar a 

ficção em gibis, revistas, dentre outros, cujo intuito maior, nesse caso, é o entretenimento 

infantil, juvenil e, por vezes, adulto. Centramos nossas reflexões nos discursos e nas 

condições de produção que circundam os quadrinhos e, em consequência, problematizamos 

outras indagações relativas à escolha do gênero e aos efeitos de sentidos decorrentes. 

Explicitamos também a relação entre o gênero história em quadrinhos não ficcional, o suporte 

– jornais impressos ou digitais, blogs –, a temática abordada – manifestação popular, 

corrupção, greve, cárcere, resistência indígena – e os efeitos de sentidos decorrentes dessa 

relação.  

Essa perspectiva de desenvolvimento de tese propicia a busca por mais conhecimento 

acerca das pesquisas realizadas sobre o assunto. Verifica-se a existência de algumas 

investigações teóricas e acadêmicas que estabelecem relações entre as histórias em 

quadrinhos, a política e outros temas.  



12 

 

Dentre os trabalhos já realizados, tem-se o artigo Quadrinhos e política, publicado 

por Viana (2011), que relaciona os quadrinhos e a política. Os quadrinhos, de acordo com 

Viana (2011), são produtos sociais e, na sociedade contemporânea, tudo carrega a marca da 

política, definida como toda forma de manifestação da luta de classes ou relações de poder. 

Há também o artigo de Pires (2006), Cultura e política nos quadrinhos de Henfil, no qual são 

analisados os quadrinhos Fradins criados por Henfil. Nesse estudo há a constatação do 

esforço de resistência e a contribuição dos quadrinhos humorísticos e ficcionais para a luta 

política contra a ditadura militar. No artigo Mauricio de Sousa: construção de personagens de 

ficção x construção de personagens de não-ficção, Fernandes (2010) problematiza, a partir 

dos elementos visuais, imagéticos, a construção das personagens ficcionais e não ficcionais 

das histórias em quadrinhos de Maurício de Sousa. No âmbito da Comunicação, tem-se o 

trabalho de Dutra (2003), Quadrinhos de não-ficção, que estabelece algumas considerações 

acerca do quadrinho não ficcional, com foco nos documentários em quadrinhos, quadrinhos 

autobiográficos, quadrinhos educativos.  

Há também o artigo publicado por Irwin (2014), Graphic nonfiction: a survey of 

nonfiction comics, com foco na catalogação bibliográfica. É dito que apesar de as histórias em 

quadrinhos não ficcionais terem obtido pouca atenção na literatura contemporânea, a 

quantidade de não ficção publicada em história em quadrinhos é crescente. Por isso, o autor 

elenca que há as seguintes histórias em quadrinhos não ficcionais: autobiográficas e de 

memória, memórias do cotidiano, memórias diversas, saúde e saúde mental, memórias 

traumáticas, memórias de grandes eventos e notícias, narrativa de viagem, jornalismo, 

histórias e documentários, ciência, ensaios e educacionais. Temos um levantamento 

abrangente das possibilidades de categorização das histórias em quadrinhos não ficcionais, 

porém, não há um aprofundamento teórico sobre o uso e os discursos materializados nos 

quadrinhos de não ficção. 

Os assuntos abordados nesses textos enfocam ora a política ora a ditadura militar ora 

a construção e a terminologia da ficção e da não ficção nos quadrinhos. Assim, a partir desse 

levantamento bibliográfico, podemos verificar, dentre as investigações acerca da temática 

proposta, a relativa escassez de pesquisas, de abordagens acadêmicas, que problematizem, 

com maior aprofundamento teórico, as motivações para o uso das histórias em quadrinhos 

para a veiculação de temáticas não ficcionais e de cunho sério. Dentre elas temos: 

manifestações populares, mensalão, greve de professores, cárcere, resistência indígena, que 

materializam discursos que possuam como embasamento teórico a Análise do Discurso de 
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orientação francesa. Os estudos observados não têm o mesmo escopo epistemológico que 

nossa proposta.  

Nosso interesse diferentemente das pesquisas apontadas acima toma como base as 

obras de Pêcheux (1990a, 1990b, 1999, 2006). Levamos em conta também a teoria de Bakhtin 

(1997, 2003) sobre os gêneros do discurso e os possíveis diálogos com a noção de 

hipergênero de Maingueneau (2010). Buscamos as obras de Eisner (2001, 2005), dentre 

outros autores que teorizam acerca dos quadrinhos. Isso justifica a relevância e as 

contribuições da pesquisa que realizamos para o acréscimo de problematizações e de 

bibliografia acerca da temática. Destarte, explicitamos, na sequência, as perguntas de pesquisa 

que culminam nos objetivos, na fundamentação teórica e na metodologia de nossa 

investigação.  

Perguntas de pesquisa: 

- Quais são os efeitos de sentidos construídos nas histórias em quadrinhos que 

abordam assuntos não ficcionais relacionados à política, às manifestações populares, 

aos movimentos grevistas e de resistência? 

- Quais são os efeitos de sentidos decorrentes da relação entre o gênero história em 

quadrinhos não ficcional, o suporte e a temática abordada? 

Objetivos: 

- Descrever e analisar os efeitos de sentidos construídos nas histórias em quadrinhos 

que abordam assuntos não ficcionais; 

- Analisar os efeitos de sentidos decorrentes da relação entre o gênero história em      

quadrinhos não ficcional, o suporte e a temática abordada. 

Para a concretização dos objetivos propostos, tem-se como fundamentação teórica a 

Análise do Discurso (AD) de orientação francesa, com foco nas obras de Pêcheux (1990a; 

1990b; 1999; 2006; 2009) e as noções de efeito de sentidos e condições de produção. 

Buscamos em Maldidier (2003) a historização da Análise do Discurso, com ênfase nas obras 

de Pêcheux; e em Orlandi (2002) as noções de dispositivo teórico e analítico de interpretação.  

Para dialogar com a teoria da AD e com a nossa tese, levantamos alguns 

apontamentos acerca das noções de gênero com foco em Bakhtin (2003) e hipergênero, em 

Maingueneau (2010). Para Bakhtin (2003, p.262), gêneros do discurso são “tipos 

relativamente estáveis de enunciados” e isso significa afirmar que os gêneros são dinâmicos, 

no sentido de serem moldáveis pelos interlocutores inseridos em dados contextos sociais. Os 

gêneros possuem também características/formas predominantes, pré-estabelecidas 

historicamente, por meio de convenções linguísticas e/ou literárias, que permitem a 
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identificação e a percepção de dadas peculiaridades diante da heterogeneidade de gêneros 

existentes na sociedade. 

Após delinearmos questões relativas ao gênero e ao hipergênero, refletimos também 

sobre alguns apontamentos teóricos das histórias em quadrinhos a partir de Eisner (2001; 

2005) e as noções de arte sequencial e narrativa gráfica, de Ramos (2009a; 2009b; 2011) e 

Franco (2001; 2011; 2012) com as contribuições sobre a técnica formal e a linguagem dos 

quadrinhos. 

No que se refere à metodologia para a construção da tese, optamos por realizar uma 

pesquisa de ordem qualitativa que, segundo Denzin e Lincoln (2006), trata de investigação em 

um campo interdisciplinar entre as ciências humanas, sociais e outras. A pesquisa qualitativa 

emprega um conjunto de atividades interpretativas, com foco multiparadigmático, que 

possibilita aos seus praticantes um compromisso com a perspectiva naturalista e com a 

compreensão interpretativa da experiência humana. Em outros termos, nossa pesquisa é 

entretecida dentro dessa concepção qualitativa, que emprega um conjunto de atividades 

interpretativas sob um corpus documental. Nossa tese analisa o uso e os discursos 

materializados nas histórias em quadrinhos para a abordagem de assuntos não ficcionais, 

considerados sérios pela atual sociedade. Tomamos para estudo as manifestações populares, o 

caso conhecido por mensalão, o encarceramento de determinados executivos brasileiros, a 

greve dos professores universitários e a resistência do povo indígena.  

É válido ressaltar que, no processo da pesquisa qualitativa, "cada pesquisador fala a 

partir de uma comunidade interpretativa distinta que configura, em seu modo especial, os 

componentes multiculturais, marcados pelo gênero, do ato da pesquisa" (DENZIN; 

LINCOLN, 2006, p.32). Ou seja, as análises dos quadrinhos durante o processo de pesquisa, 

são embasadas na Análise do Discurso de orientação francesa, nos gêneros do discurso e 

hipergênero, na teoria sobre as histórias em quadrinhos. E, além disso, nossas considerações 

são marcadas pelas experiências sociais, culturais e ideológicas individuais, o que confere aos 

estudos certa particularidade. Esse posicionamento aproxima-se com as propostas da Análise 

do Discurso referentes ao dispositivo teórico da interpretação, a teoria da Análise do 

Discurso, e ao dispositivo analítico que é, de acordo com Orlandi (2002), construído pela 

analista do discurso, a cada análise, com base nas experiências individuais e/ou coletivas, que 

implica em uma relativa singularização dos batimentos teóricos da Análise do Discurso para 

refletir sobre o uso das histórias em quadrinhos não ficcionais selecionadas na tese e os 

discursos nelas materializados.  
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Para a realização da pesquisa de cunho qualitativo que emprega um conjunto de 

atividades interpretativas, utilizamos a análise de documentos. Um documento, em 

consonância com Duffy (2008), é uma impressão deixada em um objeto físico, por um ser 

humano, por exemplo, fotografias, textos, vídeos ou história em quadrinhos. Essa última 

contribui para a tessitura do corpus para a pesquisa, e a definimos como um tipo de 

documento de mídia, publicada em gibis, revistas, blogs, jornais impressos ou digitais. 

De acordo com nossos intuitos, como pesquisadora, utilizamos a análise documental 

que "busca identificar informações factuais nos documentos a partir de questões ou hipóteses 

de interesse" (LUDKE; ANDRÉ, 1986, p.38) e possibilita a interpretação acerca dos valores e 

da ideologia das fontes documentais. A partir da análise de documentos podemos selecionar, 

descrever, interpretar e analisar o que é proposto na pesquisa, a problematização do uso do 

gênero história em quadrinhos não ficcional e a análise dos discursos e suas condições de 

produção.  

Assim, selecionamos as seguintes histórias em quadrinhos não ficcionais1 para a 

construção do nosso corpus de análise:  

 17 de junho2, produzida e publicada por Gabriel Bá em seu blog, em 2013, que 

retrata as manifestações populares ocorridas no Brasil nessa época;  

 Por que a greve dos professores federais continua?3, produzida pelo Comando 

Local de Greve da Universidade Federal do Triângulo Mineiro (UFTM) e 

veiculada no blog do referido comando em agosto de 2012, cujo foco é 

apresentar as motivações da greve dos docentes de universidades federais 

ocorridas naquele ano;  

 O incrível mensalão4, de Angeli, publicada em meio impresso e digital no 

Jornal Folha de São Paulo, no dia 19 de agosto de 2012, com intuito de 

abordar o caso de corrupção conhecido como mensalão ocorrido no cenário 

político brasileiro;  

                                                           
1 As histórias em quadrinhos não ficcionais selecionadas encontram-se materializadas na íntegra nos anexos da 

tese. Aconselhamos a leitura integral das histórias em quadrinhos não ficcionais. No transcorrer pesquisa, 

alguns excertos dessas HQs não ficcionais são mobilizados para a construção de efeito de sentidos.     
2 Disponível em: http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 

2014. 
3  Disponível em: www.uftmemgreve.blogspot.com. Acesso em: 28 ago. 2012. 
4 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml. Acesso em: 26 ago. 

2012. 

http://www.uftmemgreve.blogspot.com/
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 Rotina no cárcere5, sem autoria explicitada e publicada em 21 de fevereiro de 

2015, no Jornal Folha de São Paulo, a qual apresenta o encarceramento de 

alguns executivos investigados em uma operação policial brasileira;  

 O jabuti resiste, veiculada no blog do Greenpeace, com arte de Alexandre de 

Maio e roteiro de Julia Zanolli, que retrata a luta e a resistência do povo 

indígena Munduruku às margens do rio Tapajós, no Brasil. 

Essas histórias em quadrinhos não ficcionais irrompem dentre a heterogeneidade de 

objetos de estudo possíveis. E a escolha dessas HQs não ficcionais e não outras têm por 

motivação a temática relacionada à manifestação popular, política, greve, cárcere, resistência 

indígena, que fazem parte do nosso cotidiano e são temas relativamente complexos na atual 

conjuntura política, econômica e social. Podemos refletir sobre o fato de que, no momento 

contemporâneo social, é possível falar sobre política, greve, manifestações e protestos, 

utilizando esse gênero. Até um dado momento esse uso não é comum por conta de uma série 

de fatores possíveis como o status negativo das histórias em quadrinhos e os momentos de 

censura, explícita ou implícita, que impossibilitam a expressão de determinados ditos. 

Para fundamentar a análise dos discursos materializados nas histórias em quadrinhos 

apresentamos, no capítulo 1, os batimentos teóricos da Análise do Discurso e as relações 

existentes entre a língua, o sujeito e a história que se imbricam na construção dos efeitos de 

sentidos, do discurso. São explicitadas também as condições de produção do discurso como: o 

contexto social e histórico e imediato, a memória discursiva, o interdiscurso e as formações 

discursivas, ideológicas e imaginárias. Tem-se como embasamento teórico Pêcheux (1990a; 

1990b; 1999; 2006; 2009) e demais autores que o comentam. 

No capítulo 2, para problematizar o uso das histórias em quadrinhos em nossa tese, 

abordamos as noções de gênero do discurso e de hipergênero, a partir das obras de Bakhtin 

(1997; 2003) e de Maingueneau (2010); o conceito de suporte; o percurso teórico das histórias 

em quadrinhos; o conceito de arte sequencial e a linguagem dos quadrinhos, a partir das obras 

de Eisner (2001; 2005), Ramos (2009a; 2009b; 2011), Franco (2001; 2011; 2012), dentre 

outros. Em seguida, esboçamos aspectos relacionados à não ficção nas histórias em 

quadrinhos. 

No capítulo 3, a partir dos diálogos construídos nos capítulos 1 e 2, são realizadas as 

análises dos discursos e de suas condições de produção, materializadas nas histórias em 

                                                           
5 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/02/118788-hq-rotina-no-carcere.shtml. Acesso 

em: 21 fev. 2015. 
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quadrinhos que se relacionam com a problematização do uso das HQs para abordar assuntos 

não ficcionais. 

 E no efeito de conclusões de nossa pesquisa de doutoramento, em meio à fluidez e 

heterogeneidade, tem-se uma tentativa de amarrar os fios dos discursos que entretecem o uso 

do gênero história em quadrinhos não ficcional. 
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Capítulo 1 

 

ANÁLISE DO DISCURSO: BATIMENTOS TEÓRICOS 

 

 

Refletir sobre a Análise do Discurso de orientação francesa (AD) a partir das obras 

de Pêcheux é refletir sobre os diálogos e os duelos que esse autor constrói com teóricos de 

diversas áreas – Linguística, História, Psicanálise, Sociologia e outras. Refletir com Pêcheux é 

refletir, segundo Maldidier (2003), com um fundador que encontra dificuldade para ser 

ouvido. Um filósofo que se tornou linguista, sem deixar de ser filósofo, que sempre pensou a 

partir dos outros, com ou contra eles, um obreiro, um semeador de ideias, projetos e 

programas. Pêcheux leu e releu, fez ler, falou de suas leituras, da teoria da Análise do 

Discurso.     

Partimos da noção de discurso, com base na Análise do Discurso de orientação 

francesa e elencamos conceitos importantes e produtivos para nossa tese. É feita a delimitação 

das concepções que permeiam as fases da AD, com base nas teorias pecheutianas para, em 

seguida, demonstrar a relação indissociável entre língua, sujeito e história, que se imbricam 

nas noções de discurso e de condições de produção – contexto social, histórico, ideológico e 

imediato, memória discursiva, interdiscurso, formações discursivas, ideológicas e 

imaginárias.  

Autores diversos entretecem a construção desse capítulo, como Pêcheux (1990a; 

1990b; 1999; 2006; 2009); Maldidier (2003); Orlandi (2002); Gregolin (2006; 2007); e 

outros, os quais voltam suas reflexões para a teoria da Análise do Discurso. Para refletirmos 

sobre a noção de formação discursiva, estabelecemos diálogos entre Foucault (2004) e 

Pêcheux. 

 

1.1 Análise do Discurso: construções, tentativas e desconstruções 

Conforme Mussalim (2001, p.113), há duas Análises do Discurso: a Análise do 

Discurso francesa, que privilegia o contato com a história e a Análise do Discurso anglo-saxã, 

que privilegia o contato com a Sociologia. O nosso estudo centra-se na Análise do Discurso 

francesa que busca descrever e interpretar a constituição, a formulação e a circulação dos 

sentidos na sociedade, mediante a articulação indissociável da língua com a história 

(PIOVEZANI; SARGENTINI, 2011). É importante salientar, nas palavras de Maldidier 

(2011), que a AD, em sua primeira fase inclinada para a repetição, se preocupa com a História 
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com H maiúsculo, se interessa antes pelas estruturas que pelos acontecimentos. Já na sua 

terceira fase, ela passa a enfrentar as imprevisibilidades da história, as histórias singulares, o 

acontecimento – fato novo em seu contexto de atualidade e no espaço de memória que ele 

convoca (PÊCHEUX, 2006). 

Segundo Maldidier (2003), a Análise do Discurso irrompe no final da década de 

1960, na França, e tem sua fundação em torno do linguista Dubois e do filósofo Pêcheux, os 

quais partilham convicções sobre a luta de classes, a história e o movimento social. Para tal 

objetivo, a priori, de cunho ideológico e político, característico da primeira fase da Análise do 

Discurso, a Linguística oferecia meios de abordagem política, devido à autonomia da 

linguagem e à cientificidade conferida aos estudos após o estruturalismo de vertente 

saussureana, que define as estruturas da língua a partir da relação que elas estabelecem entre 

si no interior do mesmo sistema linguístico.      

Com intuitos políticos, o filósofo Althusser – professor e responsável por fazer brotar 

a faísca teórica em Pêcheux e a sua entrada na política –, ao pesquisar sobre o que 

determinam as condições de reprodução social, também se valeu da Linguística para 

demonstrar que as ideologias têm existência material e, consequentemente, “não devem ser 

estudadas como ideias, mas como um conjunto de práticas materiais que reproduzem as 

relações de produção” (MUSSALIM, 2001, p. 103).  

Em linhas gerais, de acordo com Mussalim (2001), a Linguística surge como um 

horizonte para o projeto althusseriano, pois, se a ideologia deve ser estudada em sua 

materialidade, a linguagem se apresenta como o lugar em que a ideologia se materializa. A 

ideologia, nesta primeira fase da teoria, é eminentemente ligada à política. Como atesta 

Pêcheux (2009), nada falha, não há furos, equívocos ou contradições na ideologia, por isso, o 

sujeito e o discurso são vistos também sob a perspectiva homogênea.  

Essa primeira fase da Análise do Discurso tem início a partir da obra Análise 

Automática do Discurso, AAD 69, de Pêcheux. Há, em consonância com Gregolin (2006), 

uma proposta teórica e metodológica impregnada pela releitura de Saussure realizada por 

Pêcheux, a releitura de Marx feita por Althusser e a releitura de Freud por Lacan. É válido 

explicitar que as releituras são marcadas também por rupturas6 com relação às correntes 

expostas. 

                                                           
6 As rupturas são delineadas, na tese, durante a tessitura do percurso teórico da AD. As múltiplas rupturas 

presentes na teoria do discurso são abordadas por Possenti (2009).  
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O sujeito e o discurso, na AD1, são concebidos como totalmente assujeitados às 

ideologias, sendo o sujeito visto como mero reprodutor do já dito, do pré-construído. Para 

Mussalim (2001), quem de fato fala é uma instituição ou uma ideologia, não o sujeito. O que 

explicita o apagamento do sujeito da enunciação (MALDIDIER, 2003). 

O discurso é concebido como uma máquina de ler que arranca a leitura da 

subjetividade, o que demonstra uma postura mecanicista, precisa e automática do discurso 

(MALDIDIER, 2003). Conforme Mussalim (2001), há a preferência por analisar os discursos 

mais estabilizados, menos polêmicos e com carga polissêmica reduzida, o que resulta em uma 

menor variação do sentido, pois, para Pêcheux (2006), o universo logicamente estabilizado 

possibilita a transparência do sentido, o que compromete a abertura para a multiplicidade de 

sentidos possíveis. Como posteriormente critica Pêcheux (2006), o sujeito pragmático – isto é, 

cada um de nós, os “simples particulares” face às diversas urgências de sua vida – tem por si 

mesmo uma imperiosa necessidade de homogeneidade lógica, característica presente na AD1 

e, depois, questionada no transcorrer da terceira fase, quando há a abertura para a análise de 

discursos desestabilizados logicamente. 

Já na segunda fase (AD2), por meio das críticas direcionadas à primeira fase, pelo 

próprio Pêcheux, na obra Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio 

(PÊCHEUX, 2009), tem-se iniciada a parcial desconstrução da máquina discursiva, a 

reinterpretação da noção de sujeito assujeitado e de formação discursiva foucaultiana, a qual 

para Pêcheux possui relações com as formações ideológicas. 

Contudo, de acordo com Fernandes (2007a), o sujeito discursivo, permanece ainda 

submisso aos valores sociais, nesse caso, quando filia-se à formação discursiva com a qual ele 

se identifica. Por conseguinte, o sujeito que antes era totalmente assujeitado à ideologia 

política, passa a ser submisso à ordem do que se deve dizer em um dado momento. Fato que 

caracteriza o sujeito visto como uma função, pois ele desempenha diferentes papéis, de acordo 

com as variadas posições que ocupa no espaço interdiscursivo (MUSSALIM, 2001). 

Segundo Mussalim (2001), o objeto de análise são as relações entre as máquinas 

discursivas, acepção embasada no papel do analista de descrever a dispersão, buscando 

estabelecer as regras geradoras de cada formação discursiva, que determina o que pode/deve 

ser dito a partir de um dado lugar social. 

Na terceira fase (AD3), consagrada pela obra Discurso: estrutura ou acontecimento 

(2006), há a desconstrução da noção de máquina discursiva, precisa e automática, produzida 

“no vazio, sem nenhum resultado, de forma que sua construção estava sempre se desfazendo” 

(PÊCHEUX, 2006, p.16).  
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A atenção de Pêcheux (2006) volta-se para a problematização, em especial, do 

discurso e do sujeito, vistos sob a perspectiva da heterogeneidade. Há a desestabilização dos 

aspectos sociais, históricos e ideológicos e a abertura para as noções de estrutura e 

acontecimento – ponto de encontro da atualidade e da memória – e da tensão entre descrição e 

interpretação, aspectos estes correlacionados às filiações sociais e históricas, à memória e ao 

outro. Pêcheux (2006) assume a falta, o equívoco, a contradição e a incompletude como 

constitutivos da língua, do discurso, do sujeito e da ideologia.  

De acordo com Mussalim (2001), há a perspectiva de que os diversos discursos que 

atravessam uma FD se formam de maneira regulada no interior de um interdiscurso, 

consequentemente, a relação interdiscursiva estrutura a identidade das FDs. Desse modo, o 

novo objeto de análise, o interdiscurso, as relações entre os discursos, explode a maquinaria 

discursiva, feita por etapas e com ordem fixa.    

Pêcheux (2009, p.281), em suas retificações, foca nas ideologias dos sujeitos 

dominados e explicita que a ideologia admite equívocos, contradições e falhas:  

 

- não há dominação sem resistência: primeiro prático da luta de classes, que significa 

que é preciso “ousar se revoltar”. 

- ninguém pode pensar do lugar de quem quer que seja: primado prático do 

inconsciente, que significa que é preciso suportar o que venha a ser pensado, isto é, é 

preciso “ousar pensar por si mesmo”. 

 

A ideologia não é mais pensada como apenas forma de dominação, como na AD1, 

mas como representações imaginárias que os sujeitos fazem de suas posições no mundo. 

Logo, tem-se a possibilidade de resistir, de lutar, de enfrentar e de ousar a pensar por si 

mesmo. Assertiva exemplificada na história em quadrinhos não ficcional, em que o sujeito 

resiste, manifesta e narra a história possivelmente vivenciada por si mesmo nas manifestações 

populares ocorridas no Brasil em 2013:  
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Figura 1 - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

É a falha na ideologia de conformidade aos ditames governamentais que faz irromper 

as resistências, as revoltas dos sujeitos, que se materializam, conforme o exemplo, na língua 

verbal e não verbal. É por considerar as falhas na ideologia que Pêcheux tece críticas em suas 

retificações, pois, em Semântica e Discurso: uma crítica à afirmação do óbvio (PÊCHEUX, 

2009, p. 276), o sujeito só encontra interpelações bem sucedidas, assujeitamentos realizados, 

nada falha aí, por isso, o que precisamente falha é “levar demasiadamente a sério a ilusão de 

um ego-sujeito-pleno em que nada falha”. Se algo falha na cena política algo falha também do 

lado da Psicanálise, fato demonstrado no texto de retificação elaborado por Pêcheux e 

anexado ao término do livro. Não é mais no sucesso da interpelação, mas nos traços de seus 

obstáculos, que se toca o sujeito (MALDIDIER, 2003). Como no exemplo apresentado 

anteriormente, o foco da AD e de nossa tese não é no sucesso da interpelação dos sujeitos, 

mas nos traços de seus obstáculos, que se toca o sujeito que resiste, que se mobiliza e 

manifesta.  

Em resumo, como salienta Orlandi, ao prefaciar a obra de Maldidier (2003), a 

ideologia é vista não como ocultação da realidade, como falsa consciência ligada à política. A 

ideologia é o princípio de constituição, deve ser analisada no modo como se define e como 

funciona, colocando o discurso como o lugar de acesso e observação da relação entre a 

materialidade específica da ideologia e a materialidade da língua. A ideologia passa a ter uma 

concepção heterogênea, o que permite a abertura para as falhas, lapsos, atos falhos e 

contradições, que inscrevem traços de resistência e de revolta. Esses traços de resistências e 

revolta encontram-se materializados nas palavras e imagens da HQ não ficcional: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html
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Figura 2 – Excerto da HQ não ficcional. O jabuti resiste (Alexandre de Maio) – GREENPEACE. Disponível em: 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/. Acesso em: 13 fev. 2016. 

 

A partir dos discursos de resistência, de luta, materializados no dito Vamos fazer 

valer os nossos direitos em diálogo com a imagem do rosto indígena disposto a resistir e 

combater, tem-se o acesso e observação da relação entre a materialidade específica da 

ideologia e a materialidade da língua apresentada, no exemplo, pelas palavras e imagens.   

É perceptível, após a explanação das três fases da AD, que Pêcheux releu e 

reelaborou seus conceitos, contudo, conforme Maldidier (2003), são mantidas uma certa ideia 

de sujeito, uma certa ideia de sentido. Pois, não era mais suficiente criticar a antiga AD – 

AD1 e AD2 –, tornava-se necessário revisitar os conceitos e suas articulações. Era preciso, da 

desconstrução, fazer surgirem alguns fragmentos de novas construções. É a partir dos 

fragmentos de novas construções que iniciamos nossas reflexões acerca das noções língua, 

sujeito, história e discurso. 

 

1.2 Língua, sujeito e história na Análise do Discurso 

No que tange ao quadro epistemológico da AD, é possível identificar a articulação 

entre algumas áreas do conhecimento: o Materialismo histórico, a Linguística, a Teoria do 

discurso e a Psicanálise. 

O Materialismo histórico, como teoria das formações e transformações sociais, 

compreendendo, também, a teoria das ideologias ou valores sociais. A Linguística, como uma 

teoria dos mecanismos sintáticos e dos processos de enunciação, que se referem ao aqui e ao 

agora do dizer, ao momento exato do dizer, jamais repetível. A Teoria do discurso que se 

caracteriza pela determinação dos processos semânticos, relacionados à produção de sentido. 

E, também, a teoria Psicanalítica, enquanto uma teoria da subjetividade, que permite pensar 

na noção de sujeito descentrado e na falha que constitui o sujeito, a língua, a ideologia e o 

discurso (MALDIDIER, 2003).  

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/
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Na Análise do Discurso há sustentáculos no que Pêcheux (2006, p.45) denomina 

como “o efeito subversivo da trilogia Marx-Freud-Saussure como desafio intelectual”. 

Gregolin (2007, p.14) enriquece essa assertiva ao afirmar que  

 

Quatro nomes, fundamentalmente, estão no horizonte da análise do discurso 

derivada de Pêcheux e vão influenciar suas propostas: Althusser, com sua releitura 

das teses marxistas; Foucault, com a noção de formação discursiva, da qual derivam 

vários outros conceitos (interdiscurso; memória discursiva; práticas discursivas etc.); 

Lacan e sua leitura das teses de Freud sobre o inconsciente; Bakhtin e o fundamento 

dialógico da linguagem, que leva a AD a tratar da heterogeneidade constitutiva do 

discurso. 

 

A AD, a partir dos diálogos estabelecidos com os autores citados, é uma disciplina de 

entremeio que se articula, essencialmente, com a língua, o sujeito e a história, concepções 

delimitadas a seguir. 

Com relação à noção de língua, é perceptível, de acordo com Teixeira (2000), que a 

AD, desde o seu surgimento, define-se como uma disciplina preocupada em considerar o que 

não foi contemplado na dicotomia língua/fala, proposta na abordagem estruturalista de 

Saussure (1977), como aquele que escuta, o sujeito e a exterioridade. A AD se propõe a 

refletir sobre os elementos que permitem pensar a intervenção da exterioridade no objeto 

língua. 

Segundo Pêcheux (2011), toda disciplina científica se constitui, excluindo de seu 

próprio campo aquilo que a perseguia. Assim, a Linguística proposta por Saussure, naquele 

dado momento, excluiu de seu campo as questões do sentido. Contudo, em consonância com 

Maldidier (2003), a pretensão de Pêcheux, ao teorizar acerca da Análise do Discurso, não é 

superar a dicotomia língua/fala delineada por Saussure, mas sim constituir, inicialmente, o 

discurso como uma reformulação da fala saussuriana, desembaraçada de suas implicações 

subjetivas. As obras de Saussure são, na teoria pecheutiana, o ponto de origem da ciência 

linguística e não uma teoria a ser superada ou substituída. Esse posicionamento é 

compartilhado por nós durante a tessitura de nossa tese, que se encontra inserida na área de 

concentração dos Estudos Linguísticos.  

Ao abordar a intervenção da exterioridade no objeto língua, a Análise do Discurso 

entende que “a língua não é transparente” (POSSENTI, 2009, p.360), pois, ao nos 

pronunciarmos, ao falarmos ou escrevermos, temos a ilusão de que o dizemos e/ou 

escrevemos tem um único sentido e o eventual interlocutor interpreta esses dizeres de maneira 

unívoca, o que não condiz com a realidade. Por isso, não há uma relação clara e uníssona 

entre a palavra e o mundo. É preciso evitar, como afirma Pêcheux (2006), o fantasma da 

ciência régia que é justamente o que vem, em todos os níveis, negar o equívoco, dando a 
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ilusão que sempre se pode saber do que se fala, isto é, negando o ato de interpretação no 

próprio momento em que ele aparece. 

Entretanto, compreender a língua como aberta à multiplicidade de sentidos possíveis 

não significa que é possível interpretar qualquer coisa. Segundo Pêcheux (2006), dizer que 

toda descrição abre para a interpretação não é necessariamente supor que ela abre sobre “não 

importa o quê”, a descrição de um enunciado coloca necessariamente em jogo – por meio da 

detecção de lugares vazios, de negações e interrogações, múltiplas formas de discurso 

relatado – o discurso-outro como espaço virtual de leitura do enunciado.  

Assim, face às interpretações sem margens, sem limites, nas quais o intérprete se 

coloca como um ponto absoluto, sem outro, trata-se aí de uma questão de ética e política, uma 

questão de responsabilidade (PÊCHEUX, 2006). Apesar da multiplicidade de sentidos 

possíveis, as análises dos discursos, possuem limites e margens, e o interlocutor – leitor e 

analista – precisa ter uma postura ética, política e responsável ao interpretar e analisar os 

efeitos de sentidos. Em nossa tese procuramos adotar essa postura responsável diante dos 

efeitos de sentidos materializados nas histórias em quadrinhos não ficcionais. Há uma 

multiplicidade de sentidos possíveis, contudo, as análises não se abrem sobre “não importa o 

quê”. 

A língua, decididamente intangível, resiste do interior às evidências da lógica, ela 

escapa daí na medida em que o deslize, a falha e ambiguidade são constitutivas da língua 

(MALDIDIER, 2003). A língua é opaca, aberta à polissemia, à falha, a inúmeras 

interpretações e ao equívoco; ela serve, de acordo com Orlandi (2002), para comunicar e para 

não comunicar. É possível, segundo Pêcheux (2006, p.44), “‘entender’ a presença de não-

ditos no interior do que é dito”. A língua se materializa oralmente ou textualmente, mas 

também, diz não dizendo, o que caracteriza os não ditos, que se encontram silenciados, pois, 

muitas vezes, é possível compreendermos outros sentidos por meio de determinados ditos.  
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Nesse excerto da HQ não ficcional Por que a greve dos professores federais 

continua?, o dito quem ganha isso no Brasil possibilita ‘entender’ a presença do não dito 

quem não ganha isso no Brasil, que faz irromper efeitos de sentido sobre como é ser 

professor universitário no Brasil em batimento com o não dito de como é ser professor da 

educação básica brasileira.  

Nas palavras de Maldidier (2003), a presença-ausente de um não dito atravessa o dito 

sem fronteira assinalável. Há um jogo de presença e ausência, isto é, a presença de um dito 

implica na ausência de outros ditos (não ditos), pois é impossível de dizer tudo na língua. 

Entretanto, é válido frisar que para a Análise do Discurso, o termo “não dito” não faz 

referência a uma busca por algo escondido, que remontaria a uma origem. Para a AD, o não 

dito relaciona-se com o dito, isto é, o não dito é um dito que é esquecido. Os ditos e não ditos 

se complementam na construção de dado efeito de sentidos entre os interlocutores inseridos 

em dadas condições de produção. Assim, para refletirmos sobre o é que é dito e não dito é 

preciso relacioná-los aos esquecimentos problematizados por Pêcheux (2009) e discutidos no 

tópico referente ao sujeito para a AD.  

No que tange à noção de língua apresentada, é importante frisar que “todo dizer é 

ideologicamente marcado” e “é na língua que a ideologia se materializa” (ORLANDI, 2002, 

p.38). A ideologia, como vimos anteriormente, na acepção pecheutiana, de acordo com 

Maldidier (2003), não funciona como um sistema fechado e homogêneo, mas sim como uma 

ideologia cheia de furos e falhas, aberta à heterogeneidade.  

Pêcheux (1997) salienta que a difusão das concepções psicanalíticas, em particular 

lacanianas, favorece o reconhecimento da materialidade da língua como constituindo o 

Figura 3 - Excerto da HQ não ficcional Por que a greve dos professores federais continua? (Comando Local 

de Greve/UFTM) - Disponível em: www.uftmemgreve.blogspot.com. Acesso em: 28 ago. 2012. 
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incontornável do pensamento. Tem-se a ideia de que só se pode acessar o inconsciente do 

sujeito pela linguagem, pelos equívocos, pois, o deslize, a falha e a ambiguidade são 

constitutivos da língua.  

A especialidade da AD é o campo do sentido, logo, a Análise do Discurso fala de 

língua “na medida em que as concepções da linguística afetam o campo do sentido” 

(POSSENTI, 2009, p.361). Por conseguinte, se a língua é opaca e polissêmica, a generalidade 

e a universalidade de sentido não são comtempladas na teoria da AD, ou seja, não há um 

sentido único, fixo e geral para todos os sujeitos. O sentido, como afirma Possenti (2004), não 

é universal e nem a-histórico. Em nossa tese sobre as histórias em quadrinhos não ficcionais, 

os efeitos de sentidos construídos não são universais, fixos e únicos; eles são múltiplos e 

relacionam-se com a história. Contudo, frente a essa multiplicidade, reiteramos, conforme 

Pêcheux (2006), a questão da responsabilidade que o analista precisa assumir ao entretecer 

seu estudo. 

Para refletir sobre a noção de sujeito para a Análise do Discurso, é perceptível, por 

meio da releitura de Freud realizada por Lacan, que há o deslocamento da noção de homem 

para a de sujeito. Nessa perspectiva o sujeito é dividido, clivado entre o consciente e o 

inconsciente. E é heterogêneo, por sua constante relação com o outro. O sujeito é afetado pela 

não transparência da língua e da história e funciona, em parte, pelo inconsciente e pela 

ideologia. Segundo Lacan (apud MARIANI E MAGALHÃES, 2013), 

 

o inconsciente é a manifestação de um saber desconhecido, um estranho-familiar ao 

sujeito: ‘Um sentido não antecipável, irredutível e irreconciliável’. ‘O inconsciente é 

a parte que falta à disposição do sujeito para restabelecer a continuidade de seu 

discurso consciente’. 

 

Essa assertiva explicita o fato de que o sujeito e, consequentemente, o discurso, na 

AD são percebidos na perspectiva da descontinuidade, da heterogeneidade, da clivagem e do 

descentramento. O que demonstra o inconsciente funcionando, isto é, o sujeito não é o dono 

de si, não é soberano, pois há um Outro estranho – o inconsciente – agindo. Pêcheux (2011), 

explicita que AD almeja desembaraçar a noção de sujeito da problemática subjetivista 

centrada no indivíduo, fonte dos gestos e das falas. 

A partir da teoria psicanalítica problematizada por Lacan de que Só há causa daquilo 

que falha, Pêcheux (2009), inicia suas retificações na AD, momento em que a noção de 

inconsciente possibilita a abertura para os furos, as falhas na ideologia, assim, o sujeito, a 

língua e o discurso passam a serem constituídos, atravessados pelas falhas, pelos equívocos, 

pelos furos.  
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Possenti (2009) afirma que a Análise do Discurso é uma teoria em que o 

conhecimento não se reproduziu por acumulações, mas por saltos, por mudança de rumo, por 

rupturas em relação às etapas anteriores. Logo, há também uma ruptura com a noção de 

sujeito pragmático, pois, para a Análise do Discurso, não há falante, locutor e muito menos 

emissor, há sujeito, inserido na história. Destarte, a partir dessas relativas rupturas, 

salientamos que em nossa tese, nas histórias em quadrinhos não ficcionais há sujeitos, que se 

encontram inseridos na história.  

A AD rompe com a concepção de sujeito uno, livre, caracterizado pela consciência – 

sem inconsciente e ideologia – e visto como a origem dos dizeres. A Análise do Discurso não 

considera como determinante a intenção do sujeito (POSSENTI, 2009). Na AD não há um 

sujeito intencional, mas sim um sujeito com a ilusão de ser intencional, o que remete aos 

esquecimentos, propostos por Pêcheux (2009, p.161-162) e problematizados por Orlandi 

(2002), que resultam da ilusão de que o sujeito é origem do seu dizer, logo diz o que quiser e 

de que aquilo que ele diz só pode ser aquilo, resultante da ilusão de que há uma relação 

transparente e direta entre pensamento, linguagem e mundo. Conforme Pêcheux (2006), o 

sujeito encontra-se vestido da ilusão de que todo enunciado é logicamente estabilizado. Esse 

posicionamento de que nem sempre conseguimos dizer o que queremos, porque não somos a 

origem do dizer e a língua não é transparente, é assumido por nós durante a tessitura da tese. 

Pêcheux (2009) propõe uma teoria não subjetiva da subjetividade, isto é, o sujeito é 

constituído pela exterioridade discursiva, pelas ideologias, pelo mundo social. O sujeito não é 

totalmente o dono do seu dizer, e apesar de ser um sujeito cindido, heterogêneo, é constituído 

por e pelas ideologias e pelos esquecimentos. Esse jogo de ilusão é condição para a existência 

do sujeito, uma contradição necessária também para o funcionamento do discurso; é o que 

possibilita o posicionamento do sujeito a partir de valores ideológicos, políticos, sociais e 

culturais.  

Para Mariani e Magalhães (2013), no funcionamento da língua somos 

simultaneamente afetados pelo funcionamento do inconsciente e da ideologia, entretanto, esse 

funcionamento não é transparente para o sujeito, pois, não percebemos como somos afetados 

pelo inconsciente e pela ideologia, há a ilusão de sermos a origem do dizer e de termos 

domínio completo dos sentidos do que almejamos dizer. Assertiva relacionada aos 

esquecimentos abordados por Pêcheux (2009). O sujeito não é totalmente o dono do seu dizer 

e não exerce controle absoluto sobre os efeitos de sentidos possíveis, pois o sujeito é 

submetido à sua natureza inconsciente, à sua relação com o outro e às ideologias/valores que 

o circundam.  
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Maldidier (2003) afirma também que o sujeito não é a fonte única do sentido, pois o 

sentido se forma, principalmente, na história, por meio do trabalho da memória e do que é 

dito e não dito no momento da enunciação, e por mais que o sujeito tente cercá-lo, o sentido 

escapará sempre. Assim, ao tecermos nossa pesquisa sobre as histórias em quadrinhos não 

ficcionais é perceptível que os efeitos de sentidos construídos estão em constante relação com 

a história, por isso, por mais que nós, analistas do discurso, tentemos cercá-los na 

materialidade da tese, os sentidos escaparam sempre. 

É válido frisar que para a Análise do Discurso, o sujeito não é assujeitado, por 

exemplo, à ideologia ou aos valores dominantes de viés político, como acontece na primeira 

fase da teoria. O sujeito constitui e é constituído também pela ideologia, delineada ao longo 

das obras pecheutianas, cheia de falhas e furos, pelo inconsciente e pela heterogeneidade. 

Questões essas que ocasionam em uma certa liberdade de escolha, por parte dos sujeitos. 

Contudo, a escolha só é possível dentre as opções ideológicas, dentre as opções possíveis e 

disponíveis em uma dada sociedade.  

Ao refletir acerca dos contextos e conflitos sociais, históricos e ideológicos, podemos 

perceber, a partir do Materialismo histórico, a relação entre o sujeito e a história, e essa, 

também, não lhe é transparente. Tem-se a inserção do fator historicidade na teoria da Análise 

do Discurso, ou seja, há a conjugação da língua com a história na construção de sentidos. O 

discurso, fruto da relação língua, sujeito e história, produz efeito de sentidos através de sua 

inserção na história. Pêcheux (2006), explicita que é necessário encarar o fato de que a 

história é uma disciplina de interpretação e não uma física de tipo novo. Para o Materialismo 

histórico o discurso é um processo social e histórico e por esse motivo é necessário analisar o 

processo de produção, as condições de produção do discurso. Portanto, ao analisarmos os 

discursos materializados nas histórias em quadrinhos não ficcionais é importante analisar as 

condições de produção para a construção de dado efeito de sentidos entre interlocutores.  

Em consonância com Maldidier (2003), o materialismo histórico é a posição 

explícita em que se realiza a intervenção epistemológica contra a dupla ameaça: empirismo e 

formalismo. A ameaça do empirismo é referente à problemática subjetivista centrada no 

sujeito. Na AD há a negação do sujeito como origem e fonte única de seu dizer. Já a ameaça 

do formalismo refere-se à confusão da língua como objeto com o campo de linguagem. Para a 

Análise do Discurso, a língua não pertence exclusivamente ao campo linguístico, mas também 

a todos os outros campos dos saberes humanos.  

A noção de discurso, esboçada a seguir, nas obras pecheutianas, inspiradas no 

materialismo histórico, não se limita apenas ao sujeito como único produtor e atribuidor de 
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sentidos ao discurso. E não concebe a língua como vinculada apenas ao campo da linguagem, 

mas atrelada também a todos os campos do conhecimento como a história, a psicanálise, a 

ideologia. Por isso tomamos esses conceitos para analisarmos as histórias em quadrinhos não 

ficcionais que, como vimos nas exemplificações anteriores, vincula diversos conhecimentos, 

por meio do verbal e não verbal. 

Após refletirmos sobre as concepções de língua, sujeito e história na Análise do 

Discurso, abordamos, no próximo tópico, o ponto nodal da teoria da AD: o discurso.  

 

1.3 O discurso e as condições de produção 

Por meio dos conceitos elencados – língua, sujeito e história – têm-se os postulados 

centrais para a compreensão do objeto de estudo da Análise do Discurso que, como se percebe 

pelo seu próprio nome, analisa o discurso.  

Pêcheux (1990b, p. 82), ao problematizar o esquema informacional proposto por 

Jakobson, afirma que 

A teoria da informação, subjacente a este esquema [o esquema emissor-mensagem-

receptor], leva a falar de mensagem como transmissão de informação: o que 

dissemos precedentemente nos faz preferir aqui o termo discurso, que implica que 

não se trata necessariamente de uma transmissão de informação entre A e B, mas, de 

modo mais geral, de um ‘efeito de sentidos’ entre os pontos A e B.  

 

Assim, há a desconstrução da noção de sentido pronto e acabado. O termo discurso 

implica em “efeito de sentidos” entre interlocutores, isto é, o discurso resulta das relações de 

linguagem entre os sujeitos e os sentidos, inseridos em dado contexto social, histórico e 

ideológico. Em nossa tese buscamos analisar esse “efeito de sentidos” entre interlocutores 

materializados nas histórias em quadrinhos não ficcionais. 

  

Figura 4 - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

Com base em Pêcheux (1990b), observamos no excerto da HQ não ficcional 17 de 

junho que o discurso do sujeito não é apenas transmissão de mensagem/informação. O 

discurso desse sujeito implica em efeito de sentidos entre interlocutores que remontam dados 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html
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valores ideológicos acerca da escolha de ir para ruas, manifestar-se, contar sua história e 

defender o direito de expressão dos outros. Espera-se a interação entre os interlocutores nas 

condições de produção do protesto popular. O discurso se dá na relação social, é a palavra em 

movimento e, segundo Fernandes (2007a), não é fixo, pois é fluido e heterogêneo. Fluido 

porque esse dizer poderia ser outro, vem num jogo de escolhas que estão sempre se movendo 

e sofrem constantes transformações conforme dadas condições de produção. Nesse caso, é o 

momento surpreendente de passeatas nacionais com uma grande participação popular. 

Os estudos de Pêcheux envolvem a relação sujeito e condições de produção dos 

discursos. Há interesse pela formação do sentido para além da intenção do autor/locutor, da 

unidade que o sujeito dá ao texto, à HQ. Desse modo, ao analisarmos os discursos 

materializados no quadrinho acima observamos que os sentidos vão além da possível intenção 

do sujeito. O posicionamento acerca da liberdade de cada um poder defender uma opinião não 

é do sujeito materializado em 17 junho, é um posicionamento acionado junto a um conjunto 

de ditos que permeiam a sociedade naquelas condições de produção, faz parte dos discursos 

possíveis. Essas possibilidades discursivas ocasionam uma abertura para a heterogeneidade e 

fluidez que tentamos observar em nossa pesquisa. 

Pêcheux (1990b, p.56) afirma que o discurso 

 

não é independente das redes de memória e dos trajetos sociais nos quais ele 

irrompe, mas, só por sua existência, ele marca a possibilidade de uma 

desestruturação-reestruturação dessas redes e trajetos. É um efeito das filiações 

sócio-históricas de identificação e, ao mesmo tempo, um trabalho de deslocamento 

no seu espaço. 

 

É nessa perspectiva do discurso relacionado à desestruturação e à reestruturação de 

trajetos em um constante movimento de efeito de identificação e de deslocamento, que 

tecemos nossa tese acerca das histórias em quadrinhos não ficcionais.  

Nas palavras de Fernandes (2007a), o discurso não é o texto, nem a língua, nem a 

fala. E, em nossa tese, o discurso não são os desenhos ou os dizeres nos balões. Entretanto, o 

discurso necessita de elementos linguísticos, para ter uma existência material, somados ao que 

é exterior à materialidade da língua, que se encontra no social, no histórico e no ideológico. O 

que possibilita a construção de efeitos de sentidos em dadas situações sociais, históricas e 

ideológicas. Para a AD, o discurso deve ser tomado como um conceito que não se confunde 

nem com o discurso empírico sustentado por um sujeito nem como um texto, é um conceito 

que estoura qualquer concepção comunicacional da linguagem (MALDIDIER, 2003).  

Em outros termos, ao definir o discurso como efeito de sentidos, pode-se afirmar que 

o discurso, excede o âmbito da Linguística, da ciência da linguagem, irradiando para outros 



32 

 

campos do saber – Filosofia, Ciências Humanas, Sociais e outros. E, ao mesmo tempo, em 

que o discurso excede tais campos dos saberes, ele também os une, os liga, pois, o discurso é 

o ponto nodal que liga a linguística e a história, o sujeito e a ideologia, dentre outros.  O 

discurso é um verdadeiro nó, não é jamais um objeto primeiro ou empírico, mas sim um lugar 

teórico em que se intrincam indissociavelmente todas as grandes questões elencadas sobre a 

língua, o sujeito e a história (MALDIDIER, 2003). Em nossa tese o discurso também é o 

ponto nodal, pois, é a partir dos discursos materializados que refletimos sobre o uso das 

histórias em quadrinhos não ficcionais. 

Maldidier (2003) expõe que há universos discursivos logicamente estabilizados e 

universos discursivos não estabilizados logicamente. Os primeiros estão inscritos nos espaços 

da matemática, da natureza, da biologia, da medicina, da indústria, os quais, normalmente, 

não aceitam múltiplos efeitos de sentidos. Já os universos discursivos não estabilizados 

logicamente são próprios ao espaço social e histórico dos rituais ideológicos, dos discursos 

filosóficos, dos enunciados políticos, da expressão cultural e estética. São esses últimos que 

constituem o objeto próprio da Análise do Discurso, que busca a construção de efeito de 

sentidos entre interlocutores inseridos em dadas condições de produção do discurso. Na tese 

são os universos discursivos não estabilizados logicamente o objeto próprio de nossa pesquisa 

em busca da compreensão dos efeitos de sentidos materializados nas HQs não ficcionais. 

Pensar nos universos discursivos logicamente estabilizados e nos universos 

discursivos não estabilizados logicamente possibilita pensar na relação existente entre 

homogeneidade e heterogeneidade na teoria da AD. Para Pêcheux (2006), a homogeneidade 

lógica é atravessada por uma série de equívocos, há uma falsa aparência de um real natural, 

social, histórico homogêneo coberto por uma rede de proposições lógicas, que nenhuma 

pessoa tem o poder de escapar totalmente. Tem-se assim, o que falha na perspectiva da 

homogeneidade, o que justifica a abertura para a heterogeneidade na teoria da AD, fato 

visualizado em sua terceira fase. 

A partir das reflexões possibilitadas pela obra A Invenção do Cotidiano (CERTEAU, 

2000), há o deslocamento dos escritos legítimos e oficiais para o registro dos diálogos, 

réplicas, narrativas, histórias cômicas e provérbios (MALDIDIER, 2003). Nas palavras de 

Pêcheux (2006), “trata-se, para além da leitura dos Grandes Textos (da Ciência, do Direito, do 

Estado), de se pôr na escuta das circulações cotidianas, tomadas no ordinário do sentido”. Há 

uma abertura para a análise de diversos discursos materializados em múltiplos gêneros do 

discurso presentes no cotidiano, ao contrário da AD1, que prioriza apenas discursos políticos 

inseridos em Grandes Textos. Trate-se, conforme Maldidier (2011), de enfrentar a diversidade 
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do arquivo – campo de documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão (PÊCHEUX, 

1997) –, de trabalhar sobre os traços da memória e sobre essa memória da história que 

atravessa o arquivo não escrito dos discursos subterrâneos, cotidianos. É em meio à 

diversidade do arquivo que escolhemos os discursos materializados nas histórias em 

quadrinhos não ficcionais que circulam cotidianamente em nossa sociedade contemporânea 

como nosso objeto de estudo nessa pesquisa.      

Na AD, nas palavras de Guilhaumou e Maldidier (1997), o interesse é pela 

emergência dos discursos em circunstâncias determinadas, o que implica uma preocupação 

com os usos sociais da língua. Para analisar os discursos, com base na AD, é preciso sempre 

partir da materialidade linguística, seja um texto, uma história em quadrinhos, dentre outros, 

rumo à história, ao social, ao ideológico, enfim, à exterioridade, às condições de produção dos 

discursos variados, pois, como afirma Pêcheux (1990b, p. 77), “um discurso é sempre 

pronunciado a partir de condições de produção dadas”. Como no quadrinho, no excerto da HQ 

não ficcional 17 de junho, apresentado anteriormente, em que partimos da materialidade 

linguística, das palavras e imagens, rumo à exterioridade, às condições de produção dos 

discursos materializados sobre a manifestação popular nas ruas brasileiras. Conforme 

Maldidier (2003), as condições de produção designam a concepção central do discurso 

determinado pelo exterior, ou seja, as condições de produção são tudo o que, fora da 

linguagem, por exemplo, o momento dos protestos de 2013, faz com que um discurso seja o 

que é: a tessitura social, histórica e ideológica. 

As condições de produção do discurso se definem, de acordo com Orlandi e Lagazzi-

Rodrigues (2006), como o contexto social, histórico e ideológico, o contexto imediato (o aqui 

e o agora do dizer), a memória discursiva, o interdiscurso, as formações discursivas, 

ideológicas e imaginárias. Assim, nessa tese, analisamos os discursos e as condições de 

produção das HQs não ficcionais para refletirmos sobre o seu uso na sociedade 

contemporânea. 

No que tange ao contexto, percebemos que tanto o contexto social, histórico e 

ideológico quanto o contexto imediato são essenciais no processo de construção dos efeitos de 

sentidos, do discurso. Os acontecimentos históricos, sociais, culturais e as ideologias vigentes 

em um dado momento orientam na construção de sentidos, na análise dos discursos, que nos 

circundam cotidianamente. 

No que se refere ao conceito de memória discursiva, Pêcheux (1999, p. 50), afirma 

que memória deve ser entendida “não no sentido diretamente psicologista da ‘memória 

individual’, mas nos sentidos entrecruzados da memória mítica, da memória social inscrita em 
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práticas, e da memória construída do historiador”. Quando nos referimos à memória 

discursiva não estamos falando da memória que cada indivíduo tem, de suas lembranças 

particulares. No quadrinho, a seguir observamos a memória constituída socialmente, com base 

na repetição e na regularidade: 

 

Figura 5 - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

Nesse exemplo os ditos restabelecem os pré-construídos, os estereótipos, os 

discursos transversos acerca do Brasil e suas relações ora positivas ora negativas com a 

prática esportiva do futebol, a corrupção, a ignorância, as manifestações populares passadas, 

que se encontram na memória discursiva, social, e não na memória individual dos 

interlocutores – sujeito que cria ou que lê a história em quadrinhos não ficcional.  Nas 

palavras de Milanez (2006), o discurso remete à existência de uma memória discursiva, que 

envia questões familiares relativas ao que lembramos, à maneira como nos lembramos das 

coisas e o que convém ou não ser dito, a partir de uma dada posição.   

Pêcheux (1997), ao problematizar acerca da pluralidade dos gestos de leitura que 

podem ser marcados e reconhecidos no espaço polêmico das leituras de arquivos – campos de 

documentos pertinentes e disponíveis sobre uma questão – explicita que ler o arquivo é um 

enorme trabalho anônimo, fastidioso, mas necessário, por meio do qual os aparelhos do poder 

de nossas sociedades gerem a memória coletiva. Então, a memória discursiva, coletiva, é 

construída em nossa sociedade, a partir de dadas relações, jogos de poder, numa perspectiva 

anônima e social.  

Em outros termos, no quadrinho exemplificado, há uma pluralidade dos gestos de 

leitura marcados e reconhecidos no espaço polêmico das leituras de arquivos relativas ao 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html
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futebol brasileiro e o sentimento de patriotismo, as conotações negativas da corrupção 

relacionada à política brasileira e a construção identitária em diálogo com o sentimento de 

pertencimento a um dado lugar, mobilizados pela memória coletiva, discursiva. 

É válido ressaltar que para pensarmos acerca dos contextos social, histórico e 

ideológico e imediato num batimento com a memória discursiva, é preciso evocar a relação 

desses com o acontecimento. Para Pêcheux (2006), o acontecimento é o fato novo em seu 

contexto de atualidade e no espaço de memória que ele convoca. Por isso, analisar os 

discursos, como os do quadrinho apresentado anteriormente, implica em um trabalho no 

entremeio, entre o acontecimento e a estrutura, na tensão entre descrição e interpretação no 

interior da Análise do Discurso. Durante a análise dos múltiplos discursos, é preciso 

estabelecer um jogo entre a memória, o que já está construído socialmente, os já ditos, e o 

acontecimento, as novas retomadas, o que irrompe em dado momento.  

Para refletirmos acerca do conceito de interdiscurso é necessário, segundo Maldidier 

(2003), pensar sobre a noção de pré-construído que se caracteriza como o já dito, os discursos 

passados, fruto de construções anteriores, que são convocadas durante a constituição de um 

novo discurso, que convivem na tensão entre o que já foi dito anteriormente em outros 

contextos e o que se diz no momento da enunciação. Deste modo, a noção de interdiscurso se 

refere à relação de um discurso com outros discursos dentro da memória discursiva 

relacionada ao acontecimento.  No quadrinho citado é possível observar a relação entre os 

discursos do futebol, da política, da corrupção, do patriotismo construídos nas tensões do 

novo em seu contexto de atualidade e no espaço da memória discursiva.   

O interdiscurso é definido, de acordo com Fernandes (2007a), como a presença de 

diferentes discursos, advindos de diferentes momentos na história e de diferentes lugares 

sociais e ideológicos, entrelaçados no interior de uma formação discursiva. Por isso, o 

interdiscurso designa o exterior específico de uma formação discursiva (FD), noção utilizada 

por Pêcheux, que é tomada de empréstimo a Foucault. 

 

1.3.1 A noção de formação discursiva em Pêcheux e Foucault 

Para refletirmos sobre a formação discursiva (FD), é necessário esboçarmos alguns 

conceitos importantes que buscamos nas obras elaboradas por Foucault, articuladas na 

arqueologia do saber, na genealogia do poder e na ética e estética de si, nas quais o objeto 

central é o sujeito, ora concebido como objeto de saber, ora como objeto de poder, ora como 

objeto de construção identitária (FOUCAULT, 1995). 
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Na fase considerada arqueologia, as obras centrais intitulam-se As palavras e as 

coisas (1999) e A arqueologia do saber (2004). Segundo Gregolin (2007), o livro A 

arqueologia do saber (2004) desenha um vasto campo de questões para se pensar uma teoria 

do discurso: o discurso é uma prática que advém da formação dos saberes e se articula com 

práticas não discursivas; os dizeres e fazeres inserem-se em formações discursivas, regidas 

por regras de formação; o discurso é um jogo estratégico e polêmico, por meio do qual 

constituem-se os saberes de um momento histórico; o discurso é o espaço em que saber e 

poder se articulam; a produção do discurso é controlada, selecionada, organizada e 

redistribuída por procedimentos que objetivam determinar aquilo que pode ser dito em um 

certo momento histórico. Para Foucault (2004), a descrição de um acontecimento discursivo 

coloca a questão de como apareceu um dado enunciado, e não outro em seu lugar.  

Na genealogia do poder, termo introduzido na obra Vigiar e Punir: nascimento da 

prisão (1996), Foucault relaciona o saber e o poder ao compreender que todo saber tem sua 

gênese em relações de poder e que todo saber gera mais poder.  

E, na terceira fase, da ética e estética de si, Foucault privilegia em suas análises as 

técnicas de si pelas quais, segundo Machado (1979), os indivíduos se constituem como sujeito 

moral, que não fixa apenas as regras de conduta, mas busca, também, se transformar e se 

modificar em seu ser singular.  

É em A arqueologia do saber (2004), que o conceito de formação discursiva aparece 

pela primeira vez nas obras foucaultianas, datado em 1969. De acordo com Baronas (2004), a 

formação discursiva, para Foucault, é caracterizada como um conjunto de enunciados que não 

se reduzem a objetos linguísticos – atos de falas, frases ou proposições – mas que são 

submetidos a uma mesma regularidade e dispersão na forma de uma ciência, teoria. Foucault, 

para exemplificar a noção de formação discursiva, utiliza discursos da história das ciências 

para verificar as condições que possibilitam a irrupção, as regularidades em meio à dispersão, 

e a legitimação de determinados discursos no verdadeiro de uma dada época.  

Desse modo, Foucault caracteriza a noção de formação discursiva e Pêcheux utiliza e 

adapta-a às suas concepções teóricas, em especial, a de discurso, que implica em efeito de 

sentidos entre interlocutores em dadas condições de produção. Conforme Gregolin (2007), é 

da noção foucaultiana de formação discursiva que derivam vários outros conceitos: 

interdiscurso, memória discursiva, dentre outros. 

Pêcheux (1990a, p. 414) afirma que a FD “não é um espaço estrutural fechado, pois é 

constitutivamente ‘invadida’ por elementos que vêm de outro lugar (isto é, de outras FD) que 

se repetem nela, fornecendo-lhe suas evidências discursivas fundamentais”. O que permite 
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interpretarmos que a formação discursiva possibilita o que pode e deve ser dito em um dado 

momento social, histórico e ideológico, a partir de uma posição dada na conjuntura social, 

resultante da liberdade em escolher entre o que já está dado na sociedade.  

Cada época, cada contexto pressupõe questões que podem e devem ser ditas e outras 

que não são ditas, por determinados sujeitos, segundo a posição ocupada, pelo sujeito, no 

discurso – se é um professor, um aluno, um presidente e outros –, pela natureza do assunto a 

ser tratado – confidencial, público, privado, dentre outros – e de acordo com as possibilidades 

discursivas, que implicam em valores sociais, históricos, culturais, políticos e ideológicos. 

Em resumo, nas palavras de Baronas (2004), a noção de formação discursiva, é 

exemplificada por Pêcheux, a partir de discursos ideologicamente marcados, com o privilégio 

da luta política. Fato esse que não impede a sua produtividade em nossas análises acerca dos 

discursos materializados nas histórias em quadrinhos não ficcionais e no uso da noção de FD 

em outros contextos ideológicos, com outros valores.  

Nas obras pecheutianas o conceito de formação discursiva se relaciona com a noção 

de formação ideológica, esboçada a seguir. 

 

1.3.2 Formações ideológicas e imaginárias 

Para a Análise do Discurso, a noção de formação discursiva relaciona-se com a 

formação ideológica, pois, como salienta Pêcheux (2011), as formações ideológicas se 

comportam como um de seus componentes, uma ou várias formações discursivas interligadas, 

que determinam o que pode e deve ser dito a partir de uma dada posição em uma conjuntura 

social e histórica. 

Na concepção pecheutiana, tem-se a imbricação entre as formações discursivas e as 

formações ideológicas (FIs) que, segundo Pêcheux (2011), são constituídas, como um 

conjunto complexo que comporta atitudes e representações que não são nem individuais nem 

universais, mas que dizem respeito às posições de classe em conflitos umas com as outras. As 

posições dos sujeitos interferem também na variação de sentido, de acordo com as formações 

ideológicas presentes em tais posições, que resultam em dadas formações discursivas. Tem-se 

então, a relação entre a construção do efeito de sentidos, os sujeitos, a história, o social e a 

ideologia. 

Para Pêcheux (2011), as palavras podem mudar de sentido de acordo com as 

posições adotadas por aqueles que as empregam, analisáveis em dadas formações discursivas 

e ideológicas, pois, como Pêcheux (apud Maldidier, 2003) metaforiza, “Deus não tem 

nenhum estilo próprio: pela boca dos profetas ele fala de modo diferente da mesma coisa; ele 
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pode também designar coisas diferentes através das mesmas palavras”. Assertiva que nos 

permite observar que a construção dos efeitos de sentidos não é puramente linguística e que 

tanto as formações discursivas quanto as formações ideológicas não podem ser pensadas 

como um todo homogêneo e imutável, porque assim como os sujeitos, a história, a língua, o 

discurso, dentre outros aspectos na Análise do Discurso, elas são heterogêneas, flexíveis, que 

variam de acordo com os sujeitos, com as suas posições ocupadas no discurso e com as 

condições de produção. Desse modo, um mesmo dito pode possibilitar efeito de sentidos 

diversos em acontecimentos diferentes.  

Outro conceito bastante relevante para a AD, que se insere, também, nas condições 

de produção do discurso, é a noção de formação imaginária, proposta por Pêcheux (1990b, p. 

82), que designa “o lugar que A e B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se 

fazem de seu próprio lugar e do lugar do outro”. Há um verdadeiro jogo de imagens, que 

acontece durante o processo de interlocução, durante a construção dos efeitos de sentidos.  

De acordo com Pêcheux (1990b, p. 83), o jogo de imagens se dá da seguinte forma: a 

imagem que o sujeito enunciador faz de si mesmo; a imagem que o sujeito receptor faz do 

sujeito enunciador; a imagem que sujeito receptor faz de si mesmo; e a imagem que o sujeito 

enunciador faz do sujeito receptor, durante o processo de interlocução. Imagens estas que se 

correlacionam às condições sociais, históricas e ideológicas que circundam os sujeitos 

interlocutores.  

 

  

Figura 6 - Excerto da HQ não ficcional O jabuti resiste (Alexandre de Maio) – GREENPEACE. Disponível em: 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/. Acesso em: 13 fev. 2016. 

 

A partir desse excerto da HQ não ficcional O jabuti resiste, com base nas linguagens 

verbal e não verbal, é possível construir um jogo de imagens: imagem que o sujeito indígena 

que narra a história faz de si mesmo, como um sujeito que se resiste aos intuitos 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/
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governamentais; a imagem que nós, sujeitos leitores, fazemos do sujeito indígena que narra a 

história, que gira em torno da aceitação ou não dos argumentos indígenas; a imagem que nós 

sujeitos leitores fazemos de nós mesmos, que leva ao posicionamento de considerarmos justa 

ou injusta essa causa indígena; a imagem que o sujeito indígena narrador faz de nós sujeitos 

leitores da HQ não ficcional, como sujeitos que podem ou não se sensibilizar com essa luta. E 

todas essas imagens relacionam às condições sociais, históricas e ideológicas sobre o povo 

indígena, o povo brasileiro, o meio ambiente, as ações governamentais. 

Esse jogo de imagem proposto deve ser pensando, na teoria da Análise do Discurso, 

como um jogo que acontece simultaneamente durante o processo de relação entre os 

interlocutores e não como algo estanque e mecanicista.  

Em resumo, as formações imaginárias, presentes em todos os processos discursivos, 

inclusive nas histórias em quadrinhos não ficcionais, são caracterizadas como um jogo de 

imagens que os sujeitos interlocutores fazem de si, do outro e do objeto a que se refere no 

processo de produção do discurso.  Assim sendo, após elencarmos tais conceitos, podemos 

sintetizar e reiterar, que as condições de produção do discurso são compostas pelos contextos 

social, histórico, ideológico e imediato; pela memória discursiva que se refere à memória 

social e não individual, que remete aos discursos pré-construídos; pelo interdiscurso, que se 

encontra correlacionado às formações discursivas, ideológicas e imaginárias. 

Entretanto, é relevante destacarmos algumas questões relativas à teoria da Análise do 

Discurso, proposta, principalmente por Pêcheux. Inicialmente, o percurso teórico esboçado 

não segue uma linearidade fixa e cronológica dos fatos e conceitos, que surgiram durante a 

elaboração da AD, pois, optamos por delinear os conceitos produtivos para a pesquisa e fazer 

algumas ressalvas em relação a eles, os quais são utilizados na análise dos quadrinhos. O que 

culmina também no fato de que alguns conceitos, apesar de serem relativamente abandonados 

por Pêcheux em algum momento de suas reformulações, são produtivos para nossa tese, por 

exemplo, a teoria dos dois esquecimentos, formações discursivas e outros. 

Com relação às formações discursivas, nos pautamos na tentativa de observá-las a 

partir da perspectiva da heterogeneidade. Salientamos, que apesar da tentativa de tornar 

relativamente didática a nossa tese, não conceituamos a FD como suspeita de conduzir os 

analistas para as derivas taxionômicas e de alimentar um pensamento inclinado ao homogêneo 

(MALDIDIER, 2011). 

Outro ponto a ser refletido, é a dificuldade inerente à prática do analista do discurso, 

em delimitar os conceitos teóricos presentes na Análise do Discurso, devido à linha tênue e 

fluida que os separa e ao mesmo tempo os une, por exemplo, discorrer sobre o conceito de 
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heterogeneidade do discurso e de interdiscurso, da noção de discurso e de sentido, dentre 

outros.  

Ressaltamos que para a Análise do Discurso a imagem, os desenhos dos quadrinhos é 

um elemento que materializa os discursos, por isso, seu uso nessa teoria e em nossa tese é 

possível. O gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional é caracterizado pela 

complementaridade e combinação entre palavras e imagens, por isso, essas duas linguagens 

são objeto de nossas análises enquanto lugar de materialização dos discursos. Parafraseando 

Orlandi (2012), o nosso objeto de estudo na tese é constituído por um processo discursivo 

complexo em sua materialidade composta por imagens e palavras, de maneira complementar. 

Assertiva exemplificada no quadrinho de 17 de junho, apresentado a seguir, em que as 

imagens e as palavras se complementam na apresentação das características da cidade de São 

Paulo: trânsito de pessoas e carros tumultuado, desigualdade social.    

  

Figura 7   - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

Após delinearmos alguns aspectos teóricos constantes na Análise do Discurso, com 

base principalmente em Pêcheux, partimos, na sequência, para os tateamentos conceituais 

sobre as histórias em quadrinhos. É preciso problematizarmos o nosso objeto de estudo, as 

histórias em quadrinhos não ficcionais, para podermos analisar os discursos, os efeitos de 

sentidos, que constituem seu uso, para assim tentarmos unir os fios que entretecem nossa tese.  

Para tanto, iniciamos nossas reflexões a partir da noção de gênero do discurso 

apresentada por Bakhtin (1997; 2003). É válido salientar que Bakhtin não é necessariamente 

analista do discurso, contudo, suas obras são introduzidas e discutidas na AD por Authier-

Revuz. Segundo Gregolin (2007), Bakhtin e o fundamento dialógico da linguagem levam a 

AD a tratar da heterogeneidade constitutiva do discurso. Em nossa tese buscamos entretecer 
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os fios do discurso e das condições de produção, dos gêneros do discurso e das histórias em 

quadrinhos para construir os efeitos de sentidos que irrompem no uso das histórias em 

quadrinhos não ficcionais.  
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Capítulo 2 

 

HISTÓRIAS EM QUADRINHOS: TATEAMENTOS CONCEITUAIS 

 

No capítulo anterior centramos nossas reflexões no conceito de discurso, neste 

capítulo, abordamos algumas noções centrais para a compreensão das histórias em 

quadrinhos, como um objeto heterogêneo e fluido a ser analisado em suas diversas facetas, 

constituído por vários atravessamentos discursivos, por diversos efeitos de sentidos, pois, as 

histórias em quadrinhos são também o lugar de materialização dos discursos que circundam a 

sociedade. 

Começamos nossas reflexões a partir das problematizações feitas por Bakhtin acerca 

do gênero do discurso, pois, almejamos refletir sobre o que são histórias em quadrinhos, se 

são um gênero do discurso ou hipergênero, qual a linguagem das HQs. Desejamos vasculhar a 

irrupção e constituição das histórias em quadrinhos. Esses conhecimentos auxiliam a tessitura 

de nossa tese em busca da compreensão do uso e dos discursos materializados nas histórias 

em quadrinhos não ficcionais na sociedade contemporânea. Começamos a trilhar o nosso 

caminho a partir das noções de gênero e hipergênero, explicitadas a seguir.  

 

2.1 Gênero e hipergênero   

Iniciamos esse tópico a partir de uma indagação, que é também abordada por Ramos 

(2009a; 2009b; 2011): as histórias em quadrinhos são um gênero do discurso, aos moldes 

bakhtinianos, ou são um hipergênero, de acordo com a perspectiva de Maingueneau (2010)? 

Com base nesse questionamento, tentamos construir sentidos a partir da noção de gênero do 

discurso proposta por Bakhtin.  

Para Bakhtin (1997), a palavra gera sentido como produto da interação, pois, procede 

de alguém (locutor) para alguém (interlocutor), ou seja, há uma ponte, uma relação interativa 

entre locutor e interlocutor. Essa relação interativa implica em atitude ativa responsiva, 

porque ao compreender o significado do discurso enunciado por um dado locutor, o ouvinte 

concorda ou discorda, completa-o, aplica-o (BAKHTIN, 2003). A palavra é carregada de um 

conteúdo temático ou sentido ideológico ou vivencial e seu sentido é determinado por seu 

contexto. Portanto, sentidos variados são possíveis segundo a situação e o contexto social de 

inserção dos falantes. 

No que tange ao sentido ideológico, Bakhtin (1997) afirma que todo signo é 

ideológico e sem signos não existe ideologia. A ideologia é vista como cotidiana, valorativa, 
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relacionada aos aspectos sociais, históricos, culturais, ao que é considerado justo/injusto, 

certo/errado, bom/ruim. É perceptível que o sentido não é dado previamente, pois é construído 

a partir das ideologias. Como assinala Bakhtin (1997, p.67), “cada palavra se apresenta como 

uma arena em miniatura onde se entrecruzam e lutam os valores sociais de orientação 

contraditória”. Em outros termos, busca-se verificar como nos enunciados cotidianos há 

ideologias cotidianas de orientação contraditória. 

Bakhtin (1997) explicita que a língua é viva e, por isso, não deve ser estudada como 

língua morta ou estrangeira ao falante. A língua vive e evolui historicamente na comunicação 

verbal concreta, não no sistema linguístico abstrato das formas da língua nem no psiquismo 

individual dos falantes, realizada por meio da enunciação ou das enunciações.  

De acordo com Bakhtin (2003), todos os variados campos da atividade humana, por 

mais variados que sejam, encontram-se ligados ao uso da linguagem. Isto é, o ser humano, o 

sujeito, inserido nos diversos contextos – familiar, profissional, acadêmico, amoroso, dentre 

outros –, interage com os demais sujeitos e consigo próprio via linguagem, seja ela verbal 

e/ou não verbal. Para Bakhtin (1997), a verdadeira substância da língua é constituída pelo 

fenômeno social da interação verbal, realizada por meio da enunciação ou das enunciações. A 

língua é vista como uma atividade essencialmente dialógica, na qual os sujeitos interagem em 

dados momentos sociais, históricos e ideológicos. 

Bakhtin (1997; 2003) salienta que o emprego da língua se realiza no processo 

comunicativo em forma de uma ação em que os enunciados surgem como únicos e não 

reiteráveis. Os enunciados podem ser orais ou escritos, proferidos pelos integrantes dos 

diversos campos da atividade humana. Os enunciados se distinguem de outras unidades, como 

a oração, porque pressupõem a alternância dos sujeitos, pois, a fronteira entre os enunciados 

encontra-se no ponto em que o locutor termina sua comunicação e dá lugar à palavra do outro, 

possibilitando a atitude responsiva, as réplicas; o que demonstra que o enunciado é um elo na 

cadeia complexa da comunicação verbal.  Nos quadrinhos, o uso de balões para os enunciados 

marca mais claramente os seus limites. Há também a inserção do autor na realidade imediata, 

que relaciona o enunciado a uma significação contextual, há a marcação pela exauribilidade, 

com efeito de acabamento, pois, o sentido se constrói no contexto.   

Para Bakhtin (2003), os enunciados refletem e refratam as condições específicas e as 

finalidades de cada um dos campos da atividade humana, por meio do conteúdo temático, do 

estilo e da construção composicional. O conteúdo temático corresponde ao conjunto de 

aspectos discursivos que podem ser abordados. É válido ressaltar, que o conteúdo temático 

não é o assunto, mas sim o conjunto de temas que podem ser tratados discursivamente. O 
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estilo corresponde às escolhas, aos recursos lexicais, gramaticais e imagéticos selecionados 

pelo enunciador. A construção composicional refere-se às escolhas específicas do gênero, 

incluindo o aspecto formal, a estruturação geral interna.  

Estes três elementos – conteúdo temático, estilo e construção composicional – 

encontram-se indissoluvelmente associados ao todo do enunciado e, por isso, são igualmente 

determinados pelas peculiaridades dos variados campos da atividade humana, da 

comunicação. Campos que elaboram seus tipos relativamente estáveis de enunciados, os 

denominados gêneros do discurso. 

Destarte, para Bakhtin (2003, p.262), os gêneros do discurso são “tipos relativamente 

estáveis de enunciados”. Isso significa afirmar que os gêneros são dinâmicos, no sentido, de 

serem moldáveis pelos interlocutores inseridos em dados contextos sociais, históricos e 

ideológicos. Além disso, possuem também características/formas predominantes, pré-

estabelecidas historicamente, por meio de convenções linguísticas e/ou literárias, que 

permitem a identificação e a percepção de dadas peculiaridades frente à multiplicidade de 

gêneros existentes na sociedade. Conforme Bakhtin (2003, p.283), 

 

Nós aprendemos a moldar nosso discurso em formas de gênero e, quando ouvimos o 

discurso alheio, já advínhamos o seu gênero pelas primeiras palavras [...] As formas 

do gênero são bem flexíveis, plásticas e livres que as formas da língua. Também 

nesse sentido a diversidade de gêneros do discurso é muito grande.  

 

Os gêneros do discurso são relativamente constituídos pelo conteúdo temático 

discursivo, que corresponde ao conjunto de valores ideológicos que podem ser abordados em 

um determinado gênero. Reiteramos que o conteúdo temático não é o assunto, mas sim os 

temas que podem ser tratados em um dado gênero. O estilo corresponde às escolhas 

linguísticas, aos recursos lexicais, gramaticais e toda sorte de desenhos específicos no caso 

dos quadrinhos. A construção composicional refere-se aos elementos específicos de cada 

gênero. No caso dos quadrinhos, geralmente ocorre o uso de períodos curtos em balões. Por 

isso, em nossa tese, ao analisarmos o gênero história em quadrinhos não ficcional buscamos 

observar o conteúdo temático discursivo, o estilo e a construção composicional dos 

quadrinhos para entretecer nossos estudos sobre o uso e os discursos materializados: 
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Figura 8 - Excerto da HQ não ficcional Rotina no cárcere (Autoria desconhecida) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/02/118788-hq-rotina-no-carcere.shtml. Acesso em: 21 fev. 2015. 

Nesse exemplo temos um excerto do gênero do discurso história em quadrinhos não 

ficcional, constituído por possibilidades temáticas que se relacionam interdiscursivamente 

com os discursos da punição, da animalização do ser humano, das relações sociais e de 

classes. Há uma seleção de imagens, cores e dizeres e estabelece-se um diálogo entre eles – 

cores amareladas contrastam com sombrias, e o ser humano sem face, só os olhos, enjaulado. 

Interagindo com a parte das imagens há as escolhas lexicais – executivos trancados sem 

liberdade, mas podem tomar um pouco de sol como qualquer encarcerado. Esse recorte do 

HQ não ficcional Rotina no cárcere, narra fatos que estão ocorrendo no aqui e agora e 

emprega a estrutura composicional das histórias em quadrinhos – enquadramento sequencial 

das palavras e imagens.    

Ao verificarmos a característica relativamente estável do gênero do discurso, é 

possível interpretarmos que o que constitui um gênero não são apenas seus aspectos formais, 

composicionais, mas também a sua ligação, a sua conexão, com uma situação social de 

interação. Como no exemplo citado anteriormente além de verificarmos seus aspectos 

composicionais, estilísticos e temáticos, é necessário observarmos também as relações com a 

situação social que entretecem a nossa sociedade contemporânea e possibilitam a construção 

de efeito de sentidos.  

Os gêneros se adaptam e se renovam continuamente nas tensões entre a tradição, o 

estável, que permite identificar, por meio da inserção na história, as características recorrentes 

de determinados gêneros, e o novo, que é passível de mudança, de variações.  

Em outras palavras, de acordo com Bakhtin (2003), o processo de constituição dos 

gêneros do discurso não é algo extremamente fixo, mas sim um processo interativo entre o 

estável e o mutável, pois esse processo é composto por forças centrípetas, que mantêm a 

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/02/118788-hq-rotina-no-carcere.shtml
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estabilidade, as características tradicionais dos gêneros, e por forças centrífugas, que são os 

pontos de fuga, de mudanças, de variações possíveis em torno dos gêneros do discurso. 

Assim, as histórias em quadrinhos não ficcionais, como um gênero do discurso, são 

um tipo relativamente estável de enunciado e são constituídas pelas forças centrípetas que 

mantêm as regularidades – relação entre o verbal e o não verbal, arte sequencial (EISNER 

(2001), personagens e temáticas ficcionais e outros7 – e as forças centrífugas que possibilitam 

a transformação, a mudança, a descontinuidade, neste caso específico, a possibilidade de 

abordagem de temáticas e/ou personagens não ficcionais. 

Para Bakhtin (2003), os gêneros do discurso se dividem em primários (simples) e em 

secundários (complexos – romances, dramas, pesquisas científicas e outros). Durante o 

processo de formação, os gêneros secundários, mais desenvolvidos e organizados, incorporam 

e reelaboram vários gêneros primários – que se formam em situações de comunicação 

imediatas –, o que demonstra a extrema variedade e heterogeneidade dos gêneros discursivos. 

Em nossa tese, é possível percebermos que as histórias em quadrinhos não ficcionais podem 

ser vistas como um gênero secundário, devido ao seu grau de desenvolvimento, organização e 

complexidade visualizada pelo uso concomitante das linguagens verbal e não verbal e pelo 

relacionamento com outros gêneros – notícia e outros. Segundo Bakhtin (2003, p.262),  

 

a riqueza e a diversidade dos gêneros do discurso são infinitas porque são 

inesgotáveis as possibilidades da multiforme atividade humana e porque em cada 

campo dessa atividade é integral o repertório de gêneros do discurso, que cresce e se 

diferencia à medida que se desenvolve e se complexifica em determinado campo. 

 

A partir do conceito de gênero do discurso elaborado por Bakhtin, outras 

problematizações e conceitualizações foram acrescidas por diversos autores. Dentre as 

distintas abordagens realizadas, tem-se a noção de hipergênero trabalhada por Maingueneau 

(2010) e utilizada por Ramos (2009a; 2009b; 2011), a qual é importante para esta tese.  

Para Maingueneau (2010, p.131), a noção de gênero do discurso é ao mesmo tempo 

sociológica e linguística, e se encontra em constante mudança, por esse motivo o autor amplia 

esse conceito ao propor que “os hipergêneros não sofrem restrições socio-históricas: eles 

apenas enquadram uma larga faixa de textos e podem ser usados durante longos períodos e 

em muitos países”.   

Apesar da produtividade do conceito de hipergênero para nossa tese, explicitamos 

que não compartilhamos totalmente a acepção de que o hipergênero não sofre restrições 

                                                           
7 Essas regularidades do gênero do discurso história em quadrinhos não ficcionais são abordadas nos próximos 

tópicos desse capítulo. 
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sociais e históricas, pois acreditamos que o contato com o social e com a história são 

indissociáveis das relações humanas e, portanto, da língua, dos gêneros do discurso, do 

hipergênero e das histórias em quadrinhos. Concebemos que há restrições sociais e históricas, 

mas em um grau menor de intensidade, o que justifica o uso das HQs por longos períodos e 

em muitos países. Acreditamos que mesmo com as mudanças temporais e espaciais, as 

histórias em quadrinhos produzidas em diferentes momentos são passíveis de leitura e de 

construção de efeito de sentidos, por conta, da relativa restrição social e histórica do 

hipergênero história em quadrinhos, que abarca vários gêneros do discurso.  

Nas palavras de Ramos (2009a), para Maingueneau, a noção de hipergênero é uma 

categorização que permite “formatar” o texto, ou seja, funciona como um rótulo que apresenta 

coordenadas para a formatação textual de vários gêneros que compartilham diversos 

elementos. Ramos (2009a; 2009b; 2011) utiliza esta conceituação e define as histórias em 

quadrinhos como um hipergênero, considerado como um grande gênero, que agrega diferentes 

outros gêneros, que possuem similitudes e algumas peculiaridades. Assim, o hipergênero 

história em quadrinhos agrega outros gêneros, por exemplo, a charge, o cartum, as tiras 

seriadas, as tiras cômicas, as tiras cômicas seriadas, histórias em quadrinhos não ficcionais, 

dentre outros. 

Segundo Ramos (2009a), a charge é caracterizada como um quadrinho de humor, 

composto pelas linguagens verbal e não verbal, que normalmente aborda algum fato ou tema 

ligado ao noticiário da época, cujo intuito maior é o de representar de maneira crítica 

determinados fatos que estão ocorrendo. 

O cartum, ao contrário da charge, não é vinculado a um fato específico do noticiário, 

o humor advém de situações corriqueiras e cotidianas, situações inicialmente banais e 

rotineiras, que provocam o humor e/ou a sensibilização, em muitos casos, pela obviedade das 

situações e atitudes do ser humano. 

O gênero tira cômica é caracterizado por textos curtos, com personagens fixos ou 

não, que criam uma narrativa com desfecho inesperado no final, atrelado ao humor. A tira 

cômica ou tira em quadrinhos, recebe este nome devido à sua composição, ao seu formato. As 

tiras são veiculadas em jornais, sites e em livros e, normalmente, são compostas por três 

quadros.   

As tiras seriadas, gênero em que cada tira, como o próprio nome diz, traz um capítulo 

diário interligado a uma trama maior, o que confere à história uma sequência narrativa a ser 

seguida diariamente, semanalmente ou mensalmente. Há também, a tira cômica seriada, que 

fica na fronteira entre a tira cômica e a tira seriada, a qual usa elementos próprios às tiras 
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cômicas, como o desfecho inesperado e cômico e a reprodução da história em capítulos, assim 

como a tira seriada.  

Já as caricaturas e as ilustrações, apesar da afinidade com os quadrinhos, por não 

possuírem narrativa, linguagem verbal, não são consideradas como gêneros do hipergênero 

história em quadrinhos (RAMOS, 2009a). 

Após verificarmos os batimentos entre o gênero do discurso e o hipergênero, 

podemos responder ao nosso questionamento inicial, que, para nós, as histórias em 

quadrinhos são consideradas como um hipergênero, que agrega vários gêneros que possuem 

semelhanças e diferenças entre si. E dentre os variados gêneros que compõem esse 

hipergênero, salientamos que em nossa tese o objeto de análise é o gênero do discurso história 

em quadrinhos não ficcional que se encontra materializado em diversos suportes na sociedade 

contemporânea.  

Ao olharmos para o nosso corpus de análise, percebemos uma aproximação entre a 

história em quadrinhos não ficcional e a charge. Ao mesmo tempo em que recupera uma 

narrativa, toma como motivo um assunto que está sendo vivenciado na atualidade, carrega em 

si, não só a tentativa de reprodução de um fato histórico presente, mas também tece críticas 

acentuadas direcionadas à política, ao encarceramento, dentre outros. Assim como acontece 

na charge, a história em quadrinhos não ficcional normalmente aborda algum fato ou tema 

ligado ao noticiário da época, o que pode ocasionar certo envelhecimento temático. Em outras 

palavras, a charge e a HQ não ficcional geralmente são ligadas a fatos noticiados ou passíveis 

de serem noticiados – manifestação popular, mensalão, greve, prisão de executivos e 

resistência indígena –, e com o transcorrer do tempo as condições de produção e os efeitos de 

sentidos construídos podem ser outros. Apesar dessas aproximações, a extensão as 

distinguem, pois, na charge normalmente a narrativa quadrinhística é realizada em um 

requadro, já na HQ não ficcional a narrativa quadrinhística é predominantemente 

materializada no transcorrer de vários requadros. 

No que se refere ao suporte das histórias em quadrinhos, em especial, das não 

ficcionais, é necessário realizar alguns apontamentos, pois, a nosso ver, o suporte de 

materialização do gênero possibilita a irrupção de dados efeitos de sentidos.  Na tentativa de 

tecer algumas noções sobre o suporte dos gêneros do discurso, estabelecemos diálogos com 

Marcuschi (2003, p.10), que afirma que o suporte é “um lócus físico ou virtual com formato 

específico que serve de base ou ambiente de fixação do gênero materializado”. Em outras 

palavras, o suporte é o lugar de materialização do gênero do discurso e pode ser tanto físico 

quanto virtual, digital.  
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Marcuschi (2003, p.16-17), considera com cautela a natureza do suporte do ponto de 

vista de sua constituição comunicativa. Há suportes convencionais, que são característicos ou 

típicos, produzidos para essa finalidade, e suportes incidentais, que podem trazer gêneros, mas 

não são destinados a esse fim de modo sistemático na atividade comunicativa regular.  

Para Marcuschi (2003) são exemplos de suportes convencionais: livro, livro didático, 

jornal, revista, revista científica, rádio, televisão, telefone, quadro de avisos, outdoor, encarte, 

folder, faixas. Dentre essas exemplificações nos atemos ao suporte jornal, tanto impresso 

quanto digital, que veicula algumas HQs não ficcionais analisadas na tese – O Incrível 

Mensalão e Rotina no cárcere. Segundo Marcuschi (2003), o suporte jornal é nitidamente um 

suporte com muitos gêneros, no jornal há os gêneros: anúncios fúnebres, previsões 

meteorológicas, resumos de filme, horóscopo diário, notícias, entrevistas, editoriais, histórias 

em quadrinhos.  

Outro exemplo de suporte convencional, bastante produtivo para a tese, são os blogs, 

que são, conforme Dantas e Gomes (2009, p.01) “páginas da Internet, constituídas em espécie 

de diário pessoal, em que o autor é livre em sua produção e o leitor tem uma participação 

ativa através dos links de comentários”. Diante dessa assertiva, salientamos que para nós, no 

suporte blog o autor possui relativa liberdade para a expressão de determinados ditos, porque 

vimos nos batimentos teóricos da AD, que o sujeito pode escolher dentre as opções possíveis, 

isto é, o sujeito não é totalmente assujeitado e nem totalmente livre para dizer o que quiser e 

onde quiser.  

 Acreditamos que no suporte blog o autor tem relativa liberdade, contudo, os autores 

do suporte Jornal são susceptíveis de sofrer dadas restrições discursivas e ideológicas, por 

conta de diversos fatores, dentre eles, o fator capitalista, econômico, que pode influir de forma 

determinante nos valores ideológicos veiculados tanto no suporte quanto nos gêneros. O que é 

perceptível durante a leitura e análise dos diversos gêneros do discurso materializados nos 

variados suportes presentes em nossa sociedade contemporânea. 

O suporte blog é constituído na interação entre os sujeitos interlocutores, autor e 

leitor, no ambiente virtual. As histórias em quadrinhos não ficcionais 17 de junho, Por que a 

greve dos professores federais continua? e O Jabuti resiste são materializadas nesse suporte, 

o blog, que facilita a interação e a construção de “efeito de sentidos” entre interlocutores.  
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Figura 9 - Print do blog do Fábio Moon e do Gabriel Bá. Disponível em: http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-

06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 04 set. 2016. 

Já os suportes incidentais são meios casuais e emergem em situações especiais ou 

corriqueiras, mas não são convencionais, por exemplo, embalagem, pára-lamas de caminhão, 

roupas, corpo humano, paredes, muros, paradas de ônibus, fachadas (MARCUSCHI, 2003). 

Em nossa pesquisa, não constam HQs não ficcionais apresentadas em suportes incidentais.   

O gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional analisado em nossa tese é 

materializado em suportes convencionais: o jornal impresso e digital e o blog. E assim como 

os gêneros, os discursos e os sujeitos, os suportes são heterogêneos e materializam dadas 

formações discursivas, ideológicas e imaginárias que influem na construção de dados efeitos 

de sentidos.   

Diante das discussões apresentadas, ressaltamos que para construir nossas reflexões 

sobre as HQs, percorremos um caminho heterogêneo e fluido, que perpassa as obras de 

Bakhtin, Maingueneau e Marcuschi. Salientamos que apesar de esses autores possuírem dados 

encaminhamentos teóricos, acreditamos que todos têm como foco a problematização dos 

conceitos de língua, texto e discurso, por isso, suas vozes ecoam e são produtivas para a 

construção da nossa tese sobre o uso e os discursos materializados nas histórias em 

quadrinhos não ficcionais.     

Nos próximos tópicos, nossas reflexões são em torno do hipergênero história em 

quadrinhos e do gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional, para observar as 

irrupções, os elementos narrativos e as tendências que circundam seu uso. 
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2.2 Histórias em quadrinhos: apontamentos históricos 

Refletir sobre a irrupção das histórias em quadrinhos é percorrer um caminho 

heterogêneo e fluido, por isso, ressaltamos que os tateamentos apresentados na sequência se 

conectam a diferentes contextos e transitam entre o âmbito nacional e internacional.  

No que se refere aos antecedentes que possivelmente culminam no desenvolvimento 

do que conhecemos atualmente como história em quadrinhos, é possível verificarmos que 

desde o tempo das cavernas o ser humano utiliza desenhos e outros elementos gráficos para 

retratar alguns fatos cotidianos. Franco (2001, p.05) afirma que é possível apontar muitas 

manifestações artísticas do passado como precursoras das HQs,  

 

Scott McCloud nos apresenta vários exemplos importantes dessas manifestações, 

como a notória tapeçaria francesa de Bayex, narrando visualmente em ordem 

cronológica a conquista Normanda da Inglaterra, que teve início em 1066; ou ainda 

um manuscrito pré-colombiano encontrado por Cortês em 1519 que apresentava 

imagens em seqüência dividida por barras narrando a história de um herói militar. 

Vários casos de narrativas visuais contando, por exemplo, os passos da paixão de 

cristo, podem ser encontrados em igrejas e catedrais da Europa medieval, na forma 

de afrescos, vitrais e pinturas. Mas provavelmente o percussor mais direto dos 

quadrinhos modernos seja o alemão Rodolphe Töpffer, admirado e elogiado por 

Goethe, Töpffer utiliza desenhos caricaturais e requadros em seu trabalho, além 

disso ele foi o primeiro europeu a combinar de forma independente palavras e 

figuras para criar suas histórias, isso em meados do século XIX.     

 

É possível encontrarmos, também, resquícios de quadros de imagens desde o século 

XIV, nas regiões do baixo Reno, no que Manguel (1997) denomina como Bibliae pauperum. 

Essa “Bíblia dos pobres” caracteriza-se como um livro extraordinário, composto por cenas 

justapostas, com poucas palavras, às vezes com legendas e com balões representando a fala 

das personagens. A produção desse texto objetiva oferecer uma leitura para os fiéis católicos 

iletrados ou dar aos padres uma referência básica (imagética) para os sermões ou preces, 

durante as celebrações religiosas. Há também, conforme dados apresentados pela Biblioteca 

Digital Mundial, a Bíblia dos pobres criada por Albrecht Pfister, entre 1462 d.C. a 1463 d.C, 

que consiste em uma série de xilogravuras que retratam cenas do Antigo e Novo Testamento, 

combinadas com pequenos textos explicativos impressos com tipos de metal. 
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Figura 10 – Excerto da Bíblia dos pobres (Albrecht Pfister). Disponível em: https://www.wdl.org/pt/item/8972/. Acesso 

em: 12 jul. 2016. 

Apesar das semelhanças, das regularidades, entre as pinturas ancestrais, a Bibliae 

pauperum, no contexto religioso, e os quadrinhos que conhecemos na atualidade, que utilizam 

palavras e/ou imagens, é perceptível, na teorização usualmente divulgada acerca dos 

quadrinhos, que a criação e a veiculação das HQs, propriamente ditas, irrompe, de acordo 

com Rama e Vergueiro (2008), no final do século XIX, nos Estados Unidos, devido à 

ambientação favorável ao seu surgimento como comunicação de massa, como a evolução da 

indústria tipográfica e o aparecimento de grandes cadeias jornalísticas, fatores que tornam 

possível uma maior e mais rápida disseminação, transmissão dos quadrinhos, em meio 

impresso. Nas palavras de Andraus (2006, p.181-182),  

 

existindo como embriões desde antes da escrita, as histórias em quadrinhos só 

puderam se tornar meio cultural de massa graças à industrialização tecnológica 

humana [...] a ruptura das histórias em quadrinhos, como algo ainda 

primordialmente básico (as narrativas pré-históricas e sacras nas catedrais), para 

uma forma comunicacional nova e moderna, adveio da propagação jornalística, 

graças à prensa de Gutemberg e à consequente evolução tecnológica. Com a 

impulsão das histórias em quadrinhos em forma de tiras nos jornais do mercado de 

informação norte-americano, impingindo sua hegemonia cultural aos poucos para 

todo o mundo, consolidou-se o que se convencionou chamar de “cultura de massa”, 

da qual fazem parte os quadrinhos. 

 

No Brasil, a irrupção do humor gráfico, que se assemelha às histórias em quadrinhos 

contemporâneas, é em 1869, a partir dAs aventuras de Nhô-Quim ou impressões de uma 

viagem à corte, de Ângelo Agostini. Tem-se uma narrativa sequencial com teor crítico, cujo 

foco é o público adulto. Não há o uso de balões, as falas são representadas abaixo das 

https://www.wdl.org/pt/item/8972/
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imagens (PROJETO HQ, 2015). Segundo Cardoso (2011), Nhô-Quim é um personagem 

apresentado como um caipira rico, ingênuo, apaixonado por uma moça pobre, razão pela qual 

sua família o manda para a Corte. Nesses quadrinhos há a intenção de criticar, de maneira 

irreverente, os problemas urbanos, os modismos e os costumes sociais e políticos da época: 

trânsito, higiene pública, ganância dos comerciantes etc. 

 

 

Figura 11 - Excerto de As Aventuras de Nhô-Quim ou impressões de uma viagem à corte (Ângelo Agostini). Disponível 

em: http://pingosemi.blogspot.com.br/2016/05/nho-quim-primeira-hq-brasileira.html. Acesso em: 04 set, 2016. 

No contexto norte-americano, em consonância com Viana (2005), a história das 

histórias em quadrinhos é comumente dividida em períodos. O primeiro período corresponde 

à época de formação das HQs, que datam de 1895 a 1928, marcada pelo surgimento dos 

primeiros quadrinhos: Yellow Kid (Menino Amarelo) e Buster Brown. Schumacher (2013, 

p.38) explicita que,  

 

Em 1895, quando Joseph Pulitzer, do New York World, começou a publicar Hogan’s 

Alley, por muitos considerada a primeira tira em quadrinhos dos Estados Unidos, ela 

era rigorosamente populista, criada para aumentar a circulação entre leitores numa 

época em que a disputa pelas vendas de jornais de Nova York se dava na base do 

vale-tudo. O personagem central do quadrinho, um garoto sem nome conhecido 

pelos leitores como “Yellow Kid” (“garoto amarelo”, por causa de seu traje similar a 

uma camisola, que usava todos os dias), era um moleque de rua que se metia em 

http://pingosemi.blogspot.com.br/2016/05/nho-quim-primeira-hq-brasileira.html
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todo tipo de travessura, com ou sem a ajuda de sua turma maltrapilha. Crianças e 

adultos riam dele não tanto por ser engraçado ou esperto, mas porque, não 

importasse a procedência do leitor, o personagem era tudo o que eles não eram. 

 

De acordo com Higuchi (1997), o personagem Yellow Kid, apresenta textos escritos 

em sua roupa, geralmente, críticas à política. Consequentemente, a integração entre o texto e a 

imagem em uma unidade gráfica, com divulgação em um veículo de comunicação massiva 

são as características relativamente estáveis que marcam as produções das HQs. 

 

Figura 12 - Excerto de Yellow Kid (Richard Outcault). Disponível em: http://nanquim.com.br/2014/linha-do-tempo-

narrativas-graficas/. Acesso em: 04 set. 2016. 

Viana (2013c) explicita que no período de surgimento das HQs há uma competição 

entre os grandes jornais no intuito de atrair leitores/consumidores. Tem-se também a 

emergência dos Syndicates – cujo foco é regular a produção dos quadrinhos, desde o código 

de ética até as temáticas abordadas, os personagens criados, dentre outros – e do grande 

capital editorial – DC Comics e Marvel Comics. 

Conforme Furlan (apud VIANA, 2013), o código de ética indica alguns cuidados que 

devem ser seguidos ao produzir uma HQ, por exemplo, não ofender nenhum leitor, não 

explicitar palavrões, não sugerir imoralidades, não incentivar o crime e evitar controvérsias 

quanto à religião, raça ou política. Esse último aspecto é bastante produtivo para nossa tese, 

pois, é justamente para falar de temas ditos controversos – política, manifestação popular, 

greve, resistência – que as histórias em quadrinhos não ficcionais irrompem na 

contemporaneidade e em nossa tese.  

No que tange ao capital editorial, Viana (2013c, p.24) afirma que o objetivo é lucrar, 

por isso, “não se trata de produzir HQ para satisfazer as necessidades do público e sim para 

vender a mercadoria ‘revista em quadrinhos’”. Desse modo, se o objetivo primeiro é o lucro, 

os discursos materializados nas histórias em quadrinhos devem ser controlados para não ferir 
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o código de ética e garantir sua vendagem para uma quantidade maior de 

leitores/consumidores. 

Em 1905, no Brasil, irrompe a primeira revista de história em quadrinhos destinada 

ao público infantil: O Tico-Tico. Segundo Vergueiro (2005), O Tico-Tico, idealizado pelo 

jornalista e caricaturista Renato de Castro, pelo poeta Cardoso Júnior, e pelo professor e 

jornalista Manoel Bonfim, tem como importante característica o aspecto educacional. Há 

uma intervenção no processo educativo, ajudando a formar os cidadãos que as necessidades 

de desenvolvimento econômico e social exigem, sob a égide de uma visão de construção de 

cidadania baseada nos valores da classe média do país. O Tico-Tico acompanha o momento 

histórico em que é criado, o início do século 20, marcado por preocupações relacionadas ao 

desenvolvimento intelectual das crianças, que devem se transformar em homens íntegros, 

tementes a Deus e respeitadores dos preceitos morais aceitos à época, por isso, essa HQ 

materializa a moral tradicional e o espírito positivista que marca a denominada República 

Velha (VERGUEIRO, 2005). 

Nos Estados Unidos, o período de 1929 a 1939, segundo Viana (2005), é marcado 

pelo apogeu das histórias em quadrinhos, com o surgimento e o sucesso da aventura, expresso 

em Tarzan, O Príncipe Valente, dentre outros. Na aventura há a renovação dos desenhos. Os 

quadrinhos caricaturais, que combinam a comicidade e a simplicidade dos temas familiares e 

infantis são substituídos na aventura, que exige, devido suas características próprias, um traço 

mais realista (VIANA, 2005). Histórias essas que propiciam o caminho para a superaventura, 

de cunho ficcional.  

Com relação às mudanças sociais e históricas que geram também modificações no 

processo de produção das HQs, Viana (2013c, p.27) afirma que a Segunda Guerra Mundial 

(1939 a 1945)  

é o exemplo mais claro desse processo [...], tal como se vê nos heróis que passaram 

a se envolver na guerra (Tarzan, Jim das Selvas, Príncipe Valente etc.) e também 

outros foram criados devido a ela, tal como o Capitão América. O Homem de Ferro, 

por sua vez, foi criado no contexto da guerra do Vietnam. 

 

Assim, é perceptível o crescimento da popularidade das histórias em quadrinhos com 

o aparecimento de heróis fictícios no conflito bélico. As HQs representam de maneira lúdica e 

com patriotismo o período social vivido pelos adolescentes e jovens da época.  

Entre os anos de 1938 a 1955, os super-heróis florescem, a Action 

Comics#1 apresenta seu primeiro super-herói, o Superman. Segundo Harter (2014), o 

Superman é o produto de uma América atravessada por crises e incertezas, devido à grande 
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depressão pós-crise de 1929, por isso, só alguém com poderes especiais poderia ser capaz de 

livrar a nação dessa situação, ainda que para isso fosse preciso ir para a guerra. 

Inspirado pelo sucesso do personagem Superman, Bob Kane cria um super-herói 

mais sombrio, o Batman. Em 1933, a Lei Seca, que alimenta o submundo do crime, chega ao 

fim. Assim, os mafiosos estendem seus tentáculos para outras áreas de sombra, o que 

possibilita o surgimento de um justiceiro noturno – o Batman (GABILLIET, 2014). Apesar de 

Batman não ter poderes, seus contos nebulosos com vilões maníacos tornam seus quadrinhos 

um sucesso. Spirit, Capitão Marvel, Flash, Tocha Humana, Sandman e muitos outros nascem 

em várias publicações. Em 1940, os quadrinhos de guerra possibilitam a estreia de todos os 

heróis patrióticos.  

Conforme Battaggion (2014), o Capitão América irrompe nos Estados Unidos em 

meio às tensões causadas pelo nazismo e pela Grande Depressão de 1929. O roteirista Joe 

Simon e o desenhista Jack Kirby, ambos judeus americanos que trabalham na Timely Comics 

(futura Marvel), criam um patriota em quadrinhos para lutar contra as forças do mal. O 

Capitão América é um justiceiro que se veste com a bandeira estrelada e sua única arma, um 

escudo, é de defesa, por isso, cria-se o ideário de que quando ele ataca, é para se proteger. O 

Capitão América é o primeiro herói a ganhar seu próprio título antes de aparecer em outro 

quadrinho (RAMONE, 2015). Schumacher (2013, p.110) afirma que 

 

A popularidade dos quadrinhos atingiu o pico nos anos de guerra. Eles não eram 

mais entretenimento apenas para garotos tontos de Kansas City; também eram para 

os irmãos mais velhos, primos e tios deles, que vestiam uniforme e tentavam vencer 

uma guerra que, no início de 1943, parecia que não ia ter fim. Os militares vinham 

de todas as partes do país com formação e níveis educacionais variados e amavam 

quadrinhos – tanto que, até o fim de 1942, três de cada dez correspondências 

enviadas para os soldados no exterior eram quadrinhos. Eisner acertou ao prever, 

durante as discussões com editores de Army Motors, que os soldados teriam forte 

atração pelas HQs. Os editores de quadrinhos, à procura de novos leitores, 

adaptaram-se a esse novo público leitor, mais maduro. Pilhas de quadrinhos de 

super-herói ainda saíam das gráficas todo mês, mas novas revistas, que destacavam 

soldados, detetives e, as mais populares, mulheres sexy com roupas mínimas, 

apareciam quase da noite para o dia, atingindo leitores num nível mais visceral. 

 

De acordo com Schumacher (2013, p.122), na segunda metade dos anos 1940 há uma 

abundância de novos títulos e também uma mudança no tipo de material comprado pelos 

consumidores de HQs, “o interesse pelos super-heróis caiu, porém, as vendas de quadrinhos 

de detetive e crimes estavam com tudo”, pois, a guerra acabou e os inimigos a combater são 

os infratores da lei. 

Com o final da Segunda Guerra Mundial há também o surgimento de histórias em 

quadrinhos de terror e suspense, que dão continuidade à popularidade entre o público juvenil 
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e adulto. Assim, enquanto as vendas dos quadrinhos de super-heróis diminuem, os quadrinhos 

de horror, como The Crypt of Terror, Weird Fantasy e The Vault of Horror tornam-se cada 

vez mais populares durante o período de 1956 a 1969. Os quadrinhos de ficção científica 

também ganham popularidade (RAMONE, 2015).  

Na metade da década de 1950, super-heróis como Super-Homem, Capitão América, 

Flash e Tocha Humana são revividos e ganham novos títulos e histórias. Os quadrinhos desse 

período apresentam gírias modernas, personalidades peculiares e problemas pessoais além da 

salvação do mundo. O Quarteto Fantástico é o primeiro de uma nova onda de heróis Marvel, 

que também incluiu Thor e O Incrível Hulk. O incrível Hulk, em consonância com Veille 

(2014), nasce em maio de 1962 da imaginação de Stan Lee e Jack Kirby. O personagem, com 

força hercúlea e de cor verde, devido à exposição à radiação, é criado a partir do contexto 

histórico permeado pelos bombardeios de Hiroshima e de Nagasaki em 1945, o que ocasiona 

na busca por armamentos nucleares por parte das grandes potências. Consequentemente tem-

se a realização de 450 testes nucleares atmosféricos efetuados pelos Estados Unidos, União 

Soviética, França e Grã-Bretanha, entre os anos de 1945 a 1962, fato que aumenta a 

radiatividade e evoca os perigos que a população está exposta (VEILLE, 2014). 

A aparição de Homem-Aranha em Amazing Fantasy#15 estabelece o estilo Marvel, 

bastante conhecido pelos leitores e criadores de história em quadrinhos de super-aventura, 

fato perceptível na expressiva vendagem dessas HQs e na publicação de manuais que ensinam 

a desenhar nesse estilo, por exemplo, Cómo dibujar cómics al estilo Marvel, escrito por Stan 

Lee e John Buscema (1999). Os Vingadores, uma Liga da Justiça revivida, e os X-Men, uma 

equipe de super-heróis mutantes, surgem nessa época. Giol (2014) explicita que os X-Men, de 

Stan Lee, são mutantes e seus poderes provinham de mutações genéticas. 

Em 1963, conforme Kauffer (2014), a partir das idealizações de Stan Lee e Jack 

Kirby, tem-se a criação do Homem de Ferro, um personagem com armadura coberta de 

transistores, que o torna invencível e lhe permite voar a uma velocidade supersônica. Esse 

personagem irrompe no contexto da Guerra Fria, uma guerra ideológica mais do que conflito 

militar direto. Apesar de combater em um segundo momento o mundo da corrupção, o 

Homem de Ferro encarna a visão americana da luta contra o comunismo. 

 Enquanto os super-heróis crescem em poderes, os quadrinhos de ficção científica 

continuam populares e a Marvel os combinou com o Surfista Prateado. As revistas de 

histórias em quadrinhos se parecem muito com o que são hoje: uma abundância de heróis, 

cada um deles com sua própria revista, muitos personagens que cumprem jornada dupla em 

um grupo de super-heróis, cada qual com determinado tipo de poder (RAMONE, 2015). 
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No âmbito europeu, entre os anos de 1945 a 1961, conforme Goidanich e Kleinert 

(2014, p. 11),  

 

Embora na França, na Itália, na Bélgica, na Alemanha, na Espanha e em outros 

países da Europa desde o início do século se produzissem quadrinhos, eles 

praticamente não iam além de suas fronteiras. Só realmente após a Segunda Guerra é 

que os europeus começaram a dar o ar de sua graça. Na Bélgica, um personagem 

criado por Hergé, Tintim, virou nome de uma revista famosa. Veio depois Spirou, 

outro personagem que se transformou em revista. As publicações europeias 

apresentavam séries, diferentes das tiras ou comic books norte-americanos. Em 

geral, eram narrativas que completavam em 45 ou mais páginas, para depois serem 

publicadas em álbuns. O modelo belga foi adotado pela França e outras nações 

europeias, dando um diferencial aos quadrinhos realizados no Velho Mundo.  

 

Viana (2013c, p.29) afirma que “no bojo dos anos 1960 e da contracultura surgem os 

quadrinhos intelectualizados e underground”, por exemplo, Trashman, um guerrilheiro 

revolucionário. Nessa mesma época, há a irrupção dos quadrinhos eróticos e outros voltados 

para o público adulto devido também à expansão da produção capitalista, que produz a 

necessidade de expansão do mercado consumidor com preferências e gostos variados. 

Durante a década de 1980, o aumento do romance gráfico coloca os heróis populares 

em tramas mais adultas. Notáveis entre eles são Watchmen, de Alan Moore, e Dark Knight 

Returns, de Frank Miller (RAMONE, 2015). Segundo Viana (2013c, p.25), nos anos 1980,  

 

surgem novas produções, nas quais os leitores adultos são privilegiados, diversos 

personagens já existentes ganham mais complexidade e, além de meras aventuras de 

lutas e ações heroicas, ganham uma personalidade mais complexa e problemática, 

tal como Batman, cujo objetivo é manter os leitores jovens que se tornaram adultos e 

por isso torna-se um público mais exigente, exigindo algo mais do que as eternas 

histórias repetitivas de lutas contra os mesmos vilões. Neste momento, também 

aparecem obras mais politizadas, tal como V de Vingança, que apresenta a história 

de um herói anarquista que luta contra um regime fascista. 

 

Segundo Evangelista e Araújo (2014), V de vingança (V for vendeta), escrita por 

Alan Moore e ilustrada por David Lloyd entre os anos de 1982 a 1988, constitui-se como um 

suspense político denso, com profundidade criativa e teor crítico. V de vingança é impelido 

pelo sentimento de vingança, luta por justiça e liberdade em tempos de governos autoritários, 

usando a violência e o terror como arma. Esse personagem inspira manifestantes em diversas 

partes do mundo, inclusive no Brasil, fato perceptível na presença de manifestantes 

mascarados conforme o personagem V de vingança.  

Para Evangelista e Araújo (2014) na história em quadrinhos V de Vingança é 

explicita a perspectiva de que a anarquia se apresenta como o modelo social ideal para V. Para 

os anarquistas a anarquia é uma ausência de autoridade, expressa pela extinção de governos e 

outras formas de hierarquias instituídas. A anarquia é vista tanto como algo negativo quanto 
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positivo. Para alguns, a anarquia permite à sociedade libertar-se da tirania e da autoridade, 

possibilitando aflorar a liberdade, a autogestão, o apoio mútuo. Posicionamento esse presente 

em V de Vingança. Contudo, para outros sujeitos, tem-se a compreensão de que o anarquismo 

é sinônimo de destruição, de caos, de desorganização, até mesmo de vandalismo.  

De acordo com Franco (2012), é na segunda metade dos anos 1980 que os norte-

americanos passam a investir nas denominadas histórias em quadrinhos autorais, que renovam 

a linguagem das HQs como uma forma de expressão artística. Fato que já acontece na Europa 

desde os anos 1960. Andraus (2006, p.190) afirma que no final da década de 1960 as HQs 

eclodem em álbuns, por conta dos “editores europeus que viam uma arte refinada e ainda 

plena de possibilidades nas histórias em quadrinhos, principalmente as destinadas ao público 

adulto”.  

Para Franco (2012), a HQ O Cavaleiro das Trevas marca esse período ao apresentar 

um Batman envelhecido em uma Gotham city nebulosa e caótica. Por tradição, na Europa, os 

quadrinhos já seguem uma linha mais voltada para o público adulto, muitas vezes, com a 

valorização mais do autor do que do personagem. Por exemplo, a HQ Astérix, de Goscinny e 

Uderzo, que detalha a arquitetura da época e explicita com riqueza de detalhes o mundo 

romano e a ambientação rústica das aldeias europeias. Segundo Goidanich e Kleinert (2014, 

p.12), entre os anos de 1980 e 1990, os quadrinhos europeus se sobressaem com notáveis 

desenhistas e argumentistas, 

 

Mais ainda: grandes, “sérias”, tradicionais editoras como a Larousse, a Hachette e a 

Mondadori (italiana) lançaram-se aos quadrinhos com um vigor impressionante. 

Passaram a publicar séries (de mais de mil páginas cada) em que a História e a 

didática apresentavam um dinamismo impressionante. Assim, foram publicadas “A 

História da França”, “A Descoberta do Mundo”, “A História do Far West”, “A 

Bíblia”, “A História da Grécia e Roma”, “As Grandes Batalhas”, “A História da 

Segunda Guerra”, “Os Grandes Líderes”, “A História da Música” e muitos outros 

títulos. Além de adultos, os quadrinhos europeus provavam (e eram integralmente 

aprovados) ser um notável instrumento didático. 

 

Assertiva que explicita relativas relações com as histórias em quadrinhos não 

ficcionais analisadas na tese que geralmente são direcionados ao público adulto e possuem 

aproximações com a tentativa de tornar os assuntos abordados didáticos. 

No que se refere ao capital editorial, a década de 1990 é marcada pelo 

desmembramento das editoras de revistas em quadrinhos. Em uma indústria previamente 

dominada pela Marvel e DC Comics, muitos quadrinhos independentes e alternativos nascem, 

como os da Dark Horse e Image (RAMONE, 2015). 
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Em linhas gerais, as HQs passam por diversos momentos na história. Diversos 

personagens, desenhados de maneiras diferentes, e com objetivos e público-alvo variados 

irrompem ao longo da história. No Brasil, o caminho trilhado pelos quadrinhos varia entre os 

públicos infantis, juvenis e adultos.  

Conforme aponta Vergueiro (apud PROJETO HQ, 2015), as histórias em quadrinhos 

brasileiras durante o século XIX destina-se aos adultos, por conta de temáticas voltadas para a 

sátira e a política. Em 1905, com O Tico-Tico, os quadrinhos voltam-se para o público 

infantil. A partir de 1934, a produção das HQs é direcionada para o público infanto-juvenil, 

devido à irrupção das histórias em quadrinhos norte-americanas. Já em meados de 1970, os 

quadrinhos voltam-se novamente para o público adulto.  

O que explicita determinado encaminhamento das histórias em quadrinhos para um 

público e não outro, são os conteúdos, são as histórias narradas por meio das palavras e das 

imagens (PROJETO HQ, 2015). Por exemplo, as histórias em quadrinhos infantis de 

Maurício de Sousa, Turma da Mônica, possuem restrições no uso de palavras e imagens que 

retratem violência, sexo, xingamentos e outros. Nos quadrinhos voltados para os adolescentes, 

em especial, o mangá e os de super-heróis, há uma mescla de assuntos possíveis, tem-se um 

interstício entre o público infantil e adulto. Já as histórias em quadrinhos destinadas aos 

adultos materializam desde temáticas relacionadas à política até temáticas eróticas, fato 

exemplificado nas histórias em quadrinhos não ficcionais materializadas em nossa tese e nos 

demais quadrinhos nacionais produzidos, atualmente, por Angeli, André Dahmer, Fábio 

Moon e Gabriel Bá, Laerte, Edgar Franco, dentre outros. 

Andraus (1999, p.60) salienta que há também obras em quadrinhos que podem 

simultaneamente atingir as três faixas etárias – crianças, adolescentes e adultos, 

 

como os “gibis” do personagem francês Asterix, cujos roteiros podem ser lidos nos 

três níveis de leitura. Um álbum em especial: Obelix e companhia, discorre, num 

primeiro nível, os trocadilhos e perseguições sempre infrutíferas e cômicas dos 

romanos aos gauleses (num primeiro nível, como passatempo educacional às 

crianças); num segundo, as questões de amizade e dissidência de objetivos - quando 

Obelix rejeita a companhia de seu amigo Asterix, negando acompanhá-lo à caça de 

javalis, para continuar seu trabalho no fabrico de menires (ótimo aos adolescentes, 

para mostrar como ocorrem as cizânias nos grupos sociais, deflagradas por 

interesses mesquinhos); e, num terceiro nível, (como análise sociológica das 

civilizações) como aprendizado didático metafórico a respeito da publicidade de 

produtos desnecessários à sociedade, vendidos como se fossem imprescindíveis, 

gerindo os males sociais a que nos habituamos, como inveja e consumismo 

desenfreado, quando Obelix é “manipulado” por uma espécie de marketeiro romano, 

escalado para introduzir rupturas na aldeia, enfraquecendo sua união com o 

elemento do consumismo alienante, para facilitar a conquista dos gauleses pelo 

imperador César. 
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Desse modo, em nossa atualidade, podemos perceber que há quadrinhos direcionados 

para todos os públicos – crianças, adolescentes, adultos. Há uma heterogeneidade de histórias 

em quadrinhos que tratam de variadas temáticas, apresentadas em múltiplos suportes (jornais, 

revistas, blogs e outros, tanto impressas quanto virtuais), com variados estilos (com maior ou 

menor rigor artístico e técnico).  

Temos as histórias em quadrinhos japonesas, os mangás, com ordem inversa ao 

tradicional. De acordo Luyten (2014), o artista Hokusai é o primeiro a utilizar o termo mangá, 

enquanto desenhos irreverentes. Para Osamu Tezuka, considerado por muitos como o deus 

dos quadrinhos no Japão, desenhar mangá não é apenas uma forma de entretenimento, mas 

também um lugar para expor sentimentos como a dor, o ódio, o amor, a raiva ou a tristeza, no 

intuito de explorar efeitos dramáticos ou psicológicos.  

Há as HQTrônicas, histórias em quadrinhos eletrônicas, que são criadas para a 

Internet e possui uma linguagem híbrida de quadrinhos e hipermídia. Conforme Franco (2001, 

p.88),  

com a popularização da hipermídia proporcionada pelos micro computadores 

domésticos com multimídia e conectados a rede Internet, muitos artistas passaram a 

se interessar por experimentar as possibilidades expressivas desse novo meio, dentre 

eles vários quadrinhistas que trabalhavam tradicionalmente no suporte papel vem 

aos poucos migrando para a hipermídia, trazendo consigo todo o manancial artístico 

e narrativo apreendido na confecção das histórias em quadrinhos impressas, 

promovendo atualmente uma hibridização da linguagem das HQs com linguagens 

próprias de outras mídias. É nesse momento de transição que se encontram os 

chamados electronic-comics, atualmente sendo realizados em grande parte por 

artistas que migraram do suporte papel e estão ajudando a desenvolver os códigos 

dessa nova sintaxe visual que apelidamos temporariamente de HQTrônicas. Essa 

convergência de diversos meios e mídias proporcionada pela união de várias 

tecnologias comunicacionais é chamada de sinergia multimidiática por Julio Plaza.  

    

Para Franco (2001, p.89) nessas HQs hipermidiáticas, HQTrônicas, há elementos 

agregados à linguagem tradicional dos quadrinhos, por exemplo, “animação, diagramação 

dinâmica, trilha sonora, efeitos de som, tela infinita, tridimensionalidade, narrativa multilinear 

e interatividade”. As HQTrônicas são produzidas para a internet, não são HQs impressas 

publicadas na internet – que é o objeto analisado em nossa tese, as histórias em quadrinhos 

não ficcionais.   

Há também histórias em quadrinhos eróticas; histórias em quadrinhos que adaptam 

livros literários; histórias em quadrinhos não ficcionais; e outras. São vários os gêneros do 

discurso que compõem o hipergênero HQ. 

Desse modo, após esboçarmos os períodos que constituem as HQs, ressaltamos, na 

sequência, alguns aspectos relacionados aos valores atribuídos aos quadrinhos ao longo dos 

anos.   
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2.3 Aspectos valorativos das histórias em quadrinhos 

Durante o período de pós-guerra e início da Guerra Fria, o psiquiatra alemão 

naturalizado americano, Fredric Wertham, em seu livro intitulado Seduction of the Innocent 

(Sedução do Inocente), em 1954, faz a associação da leitura de HQs a casos patológicos de 

jovens e adolescentes problemáticos (RAMA; VERGUEIRO, 2008), obra que causa impacto 

nos Estados Unidos e influencia a campanha para a censura das publicações dos quadrinhos. 

Em outras palavras, a partir de uma pesquisa realizada pelo psiquiatra, que faz a associação 

entre jovens leitores de quadrinhos e sua personalidade agressiva, violenta, fora dos padrões 

da normalidade, tem-se o discurso da ciência, corroborando para a proibição das publicações e 

das leituras das histórias em quadrinhos em vários países, inclusive no Brasil. Conforme 

assinala Schumacher (2013, p.165),  

 

Wertham listou as áreas nas quais os quadrinhos poderiam ter efeitos danosos:  

1. O formato da revista em quadrinhos é um convite à analfabetização. 

2. As revistas em quadrinhos de crime criam uma atmosfera de crueldade e engodo. 

3. Elas criam uma propensão para o aliciamento. 

4. Elas estimulam fantasias perniciosas. 

5. Elas sugerem ideias criminosas e sexualmente aberrantes. 

6. Elas racionalizam essas ideias, o que pode ser mais danoso, eticamente, do que 

sua mera sugestão. 

7. Elas não apenas incentivam a delinquência, mas proveem detalhes sobre as 

diferentes formas e técnicas de delito. 

8. Elas podem criar uma tendência para o desajuste da delinquência. 

 

Frente à campanha negativa em torno das HQs e apesar da imensa popularidade entre 

crianças, jovens e adolescentes, a leitura das histórias em quadrinhos passa a ser 

estigmatizada pelas camadas ditas “pensantes”, “cultas” da sociedade, que geralmente 

priorizam a literatura clássica como o melhor meio para a prática de leitura. Acredita-se, em 

consonância com Rama e Vergueiro (2008, p. 16), que a leitura das histórias em quadrinhos, 

 

afastava as crianças dos objetivos “mais nobres” – como o conhecimento do “mundo 

do livros” e o estudo de “assuntos sérios” –, que causavam prejuízos  ao rendimento 

escolar e poderia, inclusive, gerar consequências ainda mais aterradoras, como o 

embotamento do raciocínio lógico, a dificuldade para a apreensão de idéias abstratas 

e o mergulho em um ambiente imaginativo prejudicial ao relacionamento social e 

afetivo de seus leitores. 

 

Schumacher (2013) explicita que Eisner também presencia em sua vida essa 

concepção negativa relacionadas a gêneros que utilizam imagens e palavras para contar 

histórias, por exemplo, para os pais de Eisner as revistas pulp fiction, produzidas em papel 

barato, são puro lixo, representam apenas diversão barata de olho na classe operária que não 

sabe ler literatura mais refinada. Por isso, durante a sua adolescência, Eisner as liam às 
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escondidas, no quarto de porta fechada, e são as pulp fiction que também o influenciam na 

criação do Spirit, seu personagem mais conhecido dos quadrinhos.  

É perceptível um batimento entre a formação discursiva da HQ como sendo algo 

negativo e depreciativo e a formação discursiva da HQ como uma arte sequencial positiva, 

que atrai o interlocutor, aguça sua curiosidade.  

E não é somente a leitura dos quadrinhos que é vista, como algo negativo, conforme 

aponta Stan Lee, escrever quadrinhos era considerado o nível mais baixo da área criativa. Não 

havia respeito pelos quadrinhos. Não havia motivos para tornar as histórias mais complexas 

nem se preocupar em desenvolver melhor os personagens (SCHUMACHER, 2013). Nessa 

perspectiva, as histórias em quadrinhos são vistas como algo negativo tanto do ponto de vista 

de produção quanto de leitura. 

Essa problematização retoma, em partes, a questão abordada por Eco (2004) sobre os 

apocalípticos e os integrados. Resumidamente, os apocalípticos, os críticos da indústria 

cultural, consideram os meios de comunicação de massa, por exemplo, as HQs, como a 

degradação da cultura, como um mecanismo de controle e alienação do povo, fato que 

contribui para o preconceito em relação ao uso das HQs. Já os integrados, ao contrário, 

defendem a popularização da arte como forma de acesso aos bens culturais e acreditam que o 

ser humano pode compreender o mundo e a si mesmo de maneira rápida, por exemplo, a 

partir da leitura de imagens e palavras, as HQs. Andraus (2006, p.182) enriquece essa 

problematização ao discutir as noções de cultura popular e cultura erudita:  

 

A “cultura popular” (rural) é espontânea e de fácil aprendizado, emerge do 

cotidiano, é esquemática, tradicional, traz partilhamento dos significados, e se faz de 

geração em geração, sendo também performática, pública, regionalista e imbuída de 

repetitividade. Já a “arte erudita”, exige a academia e se torna uma arte de estudo de 

difícil aprendizado e não espontânea, sendo bancada pela burguesia, que a tem como 

arte hermética e com autonomia das linguagens, tornando-se uma arte clássica, pois 

modular (de classes), universal, individualizada (em que surge o autor) e de exibição 

(não partilhada) em que o público apenas a contempla. É também uma arte 

mercantilista, cujas obras se tornam privativas, não sendo mero fruto artesanal e sim 

obra de espírito, mesmo que surjam das primeiras técnicas de reprodução, além de 

terem valor de troca. A autora diferencia também a cultura urbano-massiva da 

cultura subalterna, e proletária. A ficção, dessa forma, representou um papel na 

constituição de uma cultura mercantil, urbana e pebléia que serviu de base para as 

identidades individuais e coletivas na modernidade ocidental e para cultura de massa 

(COSTA, 2002:19).             

 

Os discursos que materializam negativamente as histórias em quadrinhos conferem a 

essa arte sequencial um status negativo dentro da sociedade de status em que vivemos. 

Giddens (2006) explicita que para Weber, o status refere-se às diferenças existentes entre os 

grupos sociais quanto à honra e ao prestígio social que são dados pelos demais sujeitos. 
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O status passa a ser expresso por meio dos estilos de vida das pessoas, há os sinais e os 

símbolos desse status, como a moradia, o vestuário, o modo de falar e agir, que moldam a 

posição social do indivíduo aos olhos dos outros. As pessoas que compartilham do 

mesmo status formam uma comunidade na qual existe uma noção de identidade conjunta, que 

prioriza a aparência, o ter para os outros ver, mesmo que a aparência não represente a 

realidade. Formações discursivas capitalistas, econômicas, corroboram para a tessitura desse 

status negativo das HQs. Há sujeitos, apocalípticos, que se autodeclaram críticos, cultos, 

inteligentes e, por isso, acreditam possuir o direito de dizer que as histórias em quadrinhos são 

sinônimo de pobreza cultural e intelectual, associada à ignorância. Pois, só quem não entende 

a escrita que precisa de desenhos e imagens para a compreensão de conteúdos e ideias, fato 

verificado, atualmente, em um dito rotineiro que perpassa nossas relações cotidianas: 

“Entendeu ou quer que eu desenhe?”. Dito que constrói um efeito de sentidos que denigre 

especialmente o uso do não verbal, muitas vezes, concebido como algo óbvio e infantil e, por 

esse motivo, distanciado da vida adulta. 

Com base nessa concepção estigmatizada, as histórias em quadrinhos são vistas 

como apenas leitura de lazer e, por isso, superficiais e distanciadas de conteúdo cultural para a 

realidade das crianças, adolescentes e adultos.  

Para tal, dois argumentos são muito utilizados: gera “preguiça mental” nos leitores e 

os afasta da chamada “boa leitura” (VERGUEIRO; RAMOS, 2009, p.09). Argumentos que 

implicam na formação de um preconceito em relação aos quadrinhos e, consequentemente, 

para o afastamento das histórias em quadrinhos das escolas e universidades. Essa relação 

entre os quadrinhos e a nocividade para crianças e adolescentes reforçam, conforme Viana 

(2008, p.01), que 

as HQ são consideradas como tema infantil, juvenil, não muito sério. São 

menosprezadas por muitos, que as consideram uma espécie de cultura inferior. Seu 

"público" é considerado a "massa", que seria amorfa, acrítica, infantil. Sem dúvida, 

este preconceito tem razões e também consequências sociais. A desvaloração das 

HQ é realizada a partir de uma visão elitista e racionalista. A sociedade 

contemporânea é dominada pela razão instrumental, uma razão fria que desvaloriza 

a imaginação, os sentimentos, a fantasia, o inconsciente, pois busca o controle sobre 

as relações sociais e a natureza e sobre a própria mente humana. Logo, cria uma 

censura social sobre as formas de manifestações psíquicas não consideradas 

racionais, o que está de acordo com os interesses do produtivismo e da produção 

capitalista. O elitismo é produto de setores mais intelectualizados da sociedade que 

tomam seus valores e gostos como superiores e os demais como inferiores e opõe a 

"alta cultura" e a "baixa cultura". 

 

Tem-se materializado discursos que materializam uma visão negativa das histórias 

em quadrinhos. Contudo, nas décadas seguintes, diante de novos estudos envolvendo as HQs 
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e o aprendizado, e com a inserção do uso das histórias em quadrinhos nos Parâmetros 

Curriculares Nacionais (2000), os quadrinhos começam a ter um relativo lugar de estudo no 

âmbito escolar e também acadêmico. 

Nos Parâmetros Curriculares Nacionais (2000, p.128) as histórias em quadrinhos são 

definidas como um gênero discursivo adequado “para o trabalho com a linguagem escrita” e 

como fonte histórica para pesquisas sociológicas. As HQs são caracterizadas como um 

dispositivo visual gráfico que veicula e discute aspectos da realidade social, apresentando-a de 

forma crítica e com muito humor. As histórias em quadrinhos tornam-se, em alguns casos, 

uma ferramenta para o incentivo à leitura e auxílio no ensino e no aprendizado escolar. 

Assertiva perceptível na inserção crescente dos quadrinhos em livros didáticos, em provas de 

vestibular, em concursos públicos, dentre outros.  

Acreditamos que essa inserção das HQs no âmbito escolar é válida, mas ainda é 

apenas um início, que carece de constantes problematizações. Essa arte sequencial irradia-se 

para outros campos, que vão além do “trabalho com a linguagem escrita”. Há variadas 

possibilidades de uso das HQs que somam o verbal e o não verbal, por exemplo, o uso das 

HQs não ficcionais e os discursos materializados, objeto de estudo da nossa tese.    

Em outros termos, apesar do reconhecimento e inserção dos quadrinhos nos mais 

variados âmbitos de ensino e aprendizagem, em diversos níveis – educação básica e superior 

–, ainda é perceptível, em muitos casos, uma abordagem superficial das HQs, no sentido de 

haver poucas abordagens teóricas que promovam diálogos, reflexões e análises acerca das 

linguagens verbal e não verbal; da materialização de discursos nos quadrinhos; dentre outras. 

Por isso, em nossa tese, reiteramos nosso anseio em tecer algumas reflexões acerca das 

histórias em quadrinhos, em especial, sobre o gênero do discurso história em quadrinhos não 

ficcional para que possamos contribuir para o acréscimo de reflexões teóricas sobre esse 

objeto. 

Após a tessitura desses aspectos valorativos, no próximo item, abordamos alguns 

conceitos para refletirmos sobre as histórias em quadrinhos e suas principais características 

relativamente estáveis. 

 

2.4 Arte sequencial 

Nos Estados Unidos, as histórias em quadrinhos, publicadas em tiras de jornais, 

conforme Higuchi (1997), são denominadas comic strips – tiras cômicas – dado seu caráter 

geralmente humorístico. Na França, são conhecidas como bandes dessinées – tiras 

desenhadas. Na Itália, fumetti – fumacinhas. Na Espanha tebeo; na América Espanhola como 
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historieta. Em Portugal, é banda desenhada e no Brasil é concebida como história em 

quadrinhos ou gibi, que denomina genericamente as revistas de quadrinhos. 

Para refletirmos sobre as histórias em quadrinhos, julgamos ser essencial delinear 

alguns aspectos acerca da importância das obras de Will Eisner para o desenvolvimento das 

HQs e de nossa tese. 

Nascido em 1917, em Nova York, William Erwin Eisner, além de sua carreira como 

quadrinista criador de inúmeras histórias em quadrinhos – The Spirit, Um contrato com Deus, 

O complô, dentre outras –, contribui para demonstrar que as HQs não são apenas um meio de 

entretenimento para crianças e adolescentes, mas também para adultos. Segundo Schumacher 

(2013, p.20), durante sua infância e adolescência, Eisner absorve tudo o que pode, inclusive o 

cinema lhe serve de inspiração, pois,  

 

assim como para outros quadrinistas do futuro, os filmes eram mais do que simples 

entretenimento: serviam de modelos informais para as histórias em quadrinhos; eram 

aulas sobre como estruturar e ritmar narrativas, desenvolver personagens e encenar a 

ação; também davam instruções inestimáveis sobre como usar ângulos de câmera 

para aumentar o suspense e criar tensão – habilidades que acabariam por distinguir o 

trabalho de Will Eisner como referência. 

 

O estilo de Eisner é marcado por narrativas fortes, personagens memoráveis, 

experimentalismo formal, ângulos de câmera ousados e finais poderosos, fato verificado em 

Spirit (SCHUMACHER, 2013). Eisner ensinou técnicas de quadrinhos na Escola de Artes 

Visuais de Nova York e escreveu obras produtivas para a teorização dos quadrinhos, como 

Quadrinhos e arte sequencial (2001) e A narrativa gráfica (2005), o que mostra também que 

as histórias em quadrinhos passam a ser vistas com seriedade, como um objeto a ser teorizado 

no âmbito acadêmico.  

Com base nessas obras, julgamos pertinente a delimitação de alguns termos 

utilizados por Eisner (2001; 2005) e compartilhados nesta pesquisa, como a noção de 

narrativa gráfica, caracterizada como uma descrição genérica de qualquer narração que usa 

imagens para transmitir ideias, por exemplo, os filmes e as HQs, e o termo quadrinhos, 

definido como a disposição impressa de arte e de balões em sequência, particularmente como 

é feito na revista em quadrinhos.  

Assim, Eisner (2001, p.38) utiliza o termo arte sequencial para descrever as histórias 

em quadrinhos. Para ele a função fundamental da arte dos quadrinhos é: 

 

comunicar ideias e/ou histórias por meio de palavras e figuras, envolve o movimento 

de certas imagens (tais como pessoas e coisas) no espaço. Para lidar com a captura 

ou encapsulamento desses eventos no fluxo da narrativa, eles devem ser 
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decompostos em segmentos sequenciados. Esses segmentos são chamados de 

quadrinhos.  

 

Em outras palavras, as histórias em quadrinhos são, predominantemente, dispostas 

em pequenos quadros organizados em sequência e possuem como objetivo narrar ideias e/ou 

histórias, geralmente ficcionais, de variadas temáticas situadas em determinados momentos 

sociais e históricos, por meio do uso das linguagens verbal (palavras) e não verbal (imagens). 

Para Cirne (2002), jamais existirão quadrinhos sem imagens sequenciadas, por isso, que as 

HQs são uma arte sequencial.  

Como as histórias em quadrinhos são geralmente ficcionais, buscamos definir o que é 

ficção nos valendo dos estudos de Lopes (2000; 2004). Para Lopes (2000), a ficção pode ser 

fingir, encenar, criar, inventar. A definição exata depende da situação de uso do ficcional. 

Lopes (2004, p.231) salienta que a ficção 

 

Trata-se de um termo polissêmico. Pode ser visto como vocábulo e como conceito. 

O uso da acepção de ficção pode ser uma estratégia de polidez, ou seja, uma 

tentativa de abrandar o peso ético da palavra «mentira», entre outras possibilidades. 

Como conceito, a ficção, em nossa perspectiva de estudo, é a simulação de uma 

situação possível e estaria ligado à idéia de ficcionalidade ou mise-em-fiction. Esta, 

por sua vez, é a operacionalização desta «simulação de uma situação possível». 

Como decorrência de tal demarcação, postulamos a existência de três tipos de 

ficcionalidade: constitutiva (é inerente aos fenômenos em que ocorre – por exemplo, 

a língua, o sistema numérico etc.); colaborativa (ocorre em gêneros de discurso, cujo 

estatuto é factual – por exemplo, publicidades, discurso didático etc.); predominante 

(está presente em gêneros de discurso cujo estatuto é ficcional – por exemplo, piadas 

[...]). 

 

Assim, diante dessa assertiva, podemos afirmar que o hipergênero história em 

quadrinhos é entretecido pela ficcionalidade predominante, que é, segundo Lopes (2004) um 

tipo de produção que se constitui predominantemente de simulações de situações possíveis, 

permeadas de efeitos de real e de ficção. A questão da ficcionalidade também é abordada por 

Andraus (2006, p.48): 

Se ficcionalidade, como afirma Nicola (1994:19), deriva do substantivo “ficção”, 

“cuja palavra provém do latim fictionem significando ‘ato ou efeito de fingir’, 

simular”, as expressões artísticas – e estão inclusas nestas, as histórias em 

quadrinhos –, que unem a escrita ao desenho, são uma manifestação de 

ficcionalidade, uma estratificação dos contos e mitos, e trazem um 

compartilhamento de suas mensagens pelo resgate do lado intuitivo, do prazer e da 

emoção, estando perfeitamente de acordo com a vontade humana de recontar seus 

ritos de uma maneira imagético-ficcional, não por meio de uma retórica científica. 

 

Para Lopes (2004) qualquer gênero do discurso cujo estatuto seja factual é possível 

de se transformar em um gênero de estatuto ficcional. Acrescentamos a essa assertiva que um 

gênero do discurso de estatuto ficcional pode se transformar em um gênero do discurso de 
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estatuto factual, fato verificado em nosso objeto de pesquisa, as histórias em quadrinhos não 

ficcionais.  

Reis e Lopes (1994) explicitam que a noção de ficcionalidade não é unívoca, pois, 

pode ser concebida em termos da intencionalidade do autor em fazer ficção com base no 

fingimento, que pode associar-se ao contrato a ser estabelecido entre autor e leitor para a 

aceitação do jogo da ficção. Esse contrato não exige um corte radical com o mundo real, o que 

possibilita a abertura para interstícios entre ficção e não ficção na construção de mundos 

possíveis. Fato que explicita o quanto é tênue a linha entretecida entre a ficção e a não ficção.     

Conforme Moreira (2005), o homem por conta da necessidade de organizar os 

acontecimentos ocorridos em sua trajetória, coletiva e individual, edita esses eventos, dando 

origem a narrativas organizadas e concretizadas pela linguagem, o que implica na produção 

de narrativas ficcionais – filmes, seriados, telenovelas – e narrativas não ficcionais – notícias, 

reportagens, documentários.  

Para Viana (2013c, p.21), “os quadrinhos expressam, sob determinada forma, uma 

ficção” e para produzir uma obra fictícia, os indivíduos realizam um processo de criação 

imaginária que possui como base a sociedade existente, ou seja, há uma reconstituição fictícia 

da realidade social. Contudo, o nosso objeto de estudo na tese, as HQs não ficcionais, faz 

irromper uma falha na representação da ficção nas histórias em quadrinhos, há também a 

possibilidade de reconstituição do não ficcional, da realidade ou até mesmo de interstícios 

entre ficção e não ficção. Estamos diante de um gênero do discurso que é relativamente 

estável, suas características são relativamente estabilizadas. 

De acordo com Vergueiro (2011), na linguagem gráfica sequencial dos quadrinhos 

há a relação entre o código escrito e o imagético, que permitem uma fruição única de leitura. 

Inicialmente, para refletirmos acerca da noção de linguagem não verbal, do uso das imagens 

nas HQs, e na sua importância conferida por Eisner (2005), podemos dialogar com as 

evoluções tecnológicas ocorridas em nossa sociedade relativas à informática, ao mundo 

virtual. Eisner afirma que vivemos em uma era visual, “hoje temos que nos comunicar com 

imagens, pois, é necessário que sejamos velozes na comunicação” (SCHUMACHER, 2013, 

p.340).   

É perceptível que a leitura de imagens é uma das habilidades necessárias para a 

comunicação na contemporaneidade, assertiva observável, por exemplo, no uso de placas de 

trânsito, de instruções técnicas referentes ao modo de como utilizar determinados aparelhos 

elétricos e eletrônicos, dentre outros. E, é em meio a este século predominantemente visual, 

que nos atemos à arte sequencial: histórias em quadrinhos.  
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Segundo Eisner (2005), as histórias em quadrinhos são, essencialmente, um meio 

visual composto por imagens e que apesar das palavras serem um componente vital, a maior 

dependência para a descrição e a narração está nas imagens, muitas vezes, entendidas 

universalmente pelos sujeitos, as quais são moldadas com o intuito de imitar ou exagerar a 

realidade.  

O não verbal, as imagens, possuem grande importância na leitura e na abordagem 

teórica das HQs, porque é por meio dos elementos gráficos, da narrativa gráfica, que há 

também a construção dos efeitos de sentidos almejados, o que confere aos quadrinhos sua 

peculiaridade frente a outros gêneros como o romance, o artigo de opinião, a carta, a crônica, 

dentre outros, que utilizam predominantemente a linguagem verbal, as palavras. No que se 

refere ao uso das imagens, alguns pontos necessitam de problematizações, devido à sua 

importância e complexidade dentro do universo teórico das HQs.  

Para tanto, buscamos diversas fontes para problematizar o uso da imagem nos 

quadrinhos de maneira direta e/ou indireta. Em A imagem, Aumont (1993), teórico de cinema, 

escritor e professor universitário francês, explicita os aspectos relacionados às imagens 

visuais e o seu destino em nossa sociedade. Para tanto, tem-se a problematização da visão das 

imagens, o desempenho do órgão olho; do sujeito que olha essas imagens, o espectador; e do 

conjunto de fatores “situacionais” que regulam a relação do espectador com a imagem, o 

dispositivo, pois,  

o espectador jamais tem, com as imagens que olha, uma relação abstrata, “pura”, 

separada de toda a realidade concreta. Ao contrário, a visão efetiva das imagens 

realiza-se em um contexto multiplamente determinado: contexto social, contexto 

institucional, contexto técnico, contexto ideológico” (AUMONT, 1993, p.15) 

   

Afirmativa essa que nos permite estabelecer relações entre os aspectos teóricos 

elencados por Aumont (1993) e a teoria da Análise do Discurso, em especial, no que se refere 

aos contextos, às condições de produções, que influenciam na análise das imagens, dos 

discursos. Apesar de enfocar aspectos teóricos voltados para o cinema, alguns apontamentos 

são produtivos para refletirmos sobre o gênero do discurso história em quadrinhos não 

ficcional por conta do uso das imagens, da linguagem não verbal. 

Para Eisner (2005), as imagens são apresentadas nos quadrinhos de maneira 

simplista, com o intuito de facilitar a apreensão imediata do sentido almejado pelo narrador, o 

quadrinista. Contudo, ressaltamos que alguns quadrinistas não utilizam a imagem para 

facilitar mas sim para tornar mais complexa a HQ. E essa pretensa apreensão imediata do 

sentido é relativa, porque, acreditamos a partir da AD, que não há um sujeito intencional, mas 
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sim um sujeito com a ilusão de ser intencional, ilusão que possibilita também a abertura para 

os efeitos de sentidos.   

O uso das imagens na perspectiva apresentada por Eisner (2005) possui, a nosso ver, 

por um lado, desvantagens que motivam a resistência e a não aceitação dos quadrinhos como 

algo sério a ser lido, abordado e pesquisado nas escolas e/ou academicamente. Isso ocorre, 

pois podem-se observar algumas críticas ao fato de que ao oferecer as imagens, os quadrinhos 

inibem a imaginação de seus leitores. Entretanto, por outro lado, acreditamos que tal 

disposição gráfica possui vantagens, como o fato de que as imagens possibilitam e facilitam a 

interação entre o quadrinista e seus leitores para uma possível compreensão de dados efeitos 

de sentidos materializados nas histórias em quadrinhos, por meio da relação entre as palavras 

e as imagens.  

É válido frisar, em relação à leitura de imagens que, de acordo com Bacon, só 

podemos ver e ler aquilo que de alguma forma nós já vimos antes no mundo (MANGUEL, 

2001). Essas imagens são construídas cotidianamente em nossa memória social, discursiva, 

que restabelece os implícitos, os pré-construídos, os estereótipos, os elementos relatados e 

citados, os discursos transversos e outros (PÊCHEUX, 1999, p. 50).   

Um ponto controverso é o uso de imagens estereotipadas nas histórias em 

quadrinhos, delineadas por Eisner (2005, p.21), como uma ferramenta narrativa, como uma 

“necessidade maldita”, que facilita a percepção de condutas humanas e objetos, a definição 

instantânea de um personagem, de um tipo e/ou de algum objeto, que é aceito e identificável 

socialmente, armazenados na memória discursiva do sujeito. Ao valer-se dos estereótipos, o 

quadrinista tem uma maior probabilidade de que seja compreendido o efeito de sentido 

almejado. 

Contudo, é importante ressaltar a ambivalência de valores conferidos aos 

estereótipos, pois apesar de possibilitar a visualização instantânea de determinadas imagens, 

os estereótipos, por outro lado, mobilizam, muitas vezes, preconceitos, ao rotular, ao 

generalizar tipos específicos de sujeitos.  Schumacher (2013) explicita que Eisner não tinha 

problema com os estereótipos em si, que são utilizados também para fins de concisão, por 

conta do tempo e do espaço limitados nos quadrinhos, contudo, o importante, na visão de 

Eisner, é como os estereótipos são utilizados, o que lhe causa preocupação com o racismo, 

machismo, antissemitismo, xenofobia.  

De acordo com Pessoa (2010), ao utilizar imagens estereotipadas há uma 

generalização e não consideração das diferenças que constituem cada um dos sujeitos 

inseridos em dados contextos. Ignora-se a heterogeneidade constituinte do sujeito. Portanto, 
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tem-se justificada a “necessidade maldita” de se utilizarem os estereótipos na construção e, 

em consequência, na análise dos quadrinhos, os quais encontram-se inseridos na memória 

discursiva. 

Para McCloud (2005), nas histórias em quadrinhos há um entrelaçamento da escrita, 

informações percebidas, e das imagens, informações recebidas. Informações – percebidas e 

recebidas – que se complementarizam no auxílio à interpretação linguística e discursiva dos 

quadrinhos submetidos à análise. Conforme Franco (2001, p.19),  

 

a estrutura básica de uma história em quadrinhos é a união da imagem com o texto, 

o que gera no leitor uma necessidade de interpretação visual (planos, perspectivas, 

luz e sombra, traço, etc.) aliada a uma interpretação literária (gramática e sintaxe da 

língua em que a HQ foi escrita), essas interpretações processam-se mutuamente na 

mente do leitor.   

 

Desse modo, a configuração geral das histórias em quadrinhos apresenta um 

entrecruzamento e uma indissociabilidade entre palavra e imagem, as quais exigem que o 

leitor exerça as suas habilidades interpretativas visuais e verbais mutuamente, pois ler HQs, 

como salienta Eisner (2001), é um ato de percepção estética e de esforço intelectual, que 

exigem de seus leitores e, em nosso caso, de seus analistas, um desempenho intelectual e 

estético durante a leitura concomitante do verbal e do não verbal. Para Eisner (2005), a 

responsabilidade de se contar uma história em quadrinhos é tanto das palavras quanto das 

imagens. Aumont (1993, p.244) salienta que nas histórias em quadrinhos a narrativa é mista, 

pois, comporta ao mesmo tempo a parte verbal e a parte mimética.  

Com isso, no que tange à análise dos discursos materializados nos quadrinhos, com 

foco nas obras de Pêcheux, salientamos que as imagens e as palavras, o não verbal e o verbal, 

são partes indissociáveis dentro da teoria dos quadrinhos, da teoria da Análise do Discurso e 

para esta pesquisa. Para a AD, a materialidade linguística, as palavras e as imagens são 

lugares de materialização dos discursos, por isso, a relação entre esses arcabouços teóricos é 

produtiva para a construção de nossa tese. Em outras palavras, ao analisarmos os discursos 

materializados nas histórias em quadrinhos não ficcionais, observamos conjuntamente as 

palavras e as imagens na construção de dados efeitos de sentidos, pois, como afirma Ramos 

(2009a) há uma hibridização dos signos verbais e visuais, os quais se complementam na 

composição da arte sequencial.  

Após explicitarmos a noção de arte sequencial e a relação de complementaridade das 

imagens e das palavras nas histórias em quadrinhos, abordamos, na continuação, algumas 

peculiaridades acerca das técnicas verbais e visuais das HQs.    
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2.5 Recursos verbais e visuais das histórias em quadrinhos 

Para tecermos considerações sobre os recursos verbais e visuais das HQs nos 

embasamos em Franco (2011), que explicita que são componentes da linguagem dos 

quadrinhos: a percepção visual global, o tempo espacializado na narrativa quadrinhística, o 

enquadramento, a estrutura elíptica, o uso de balões, dentre outros aspectos que irrompem 

durante a tessitura da tese. 

No ocidente, segundo Franco (2011), a leitura dos quadrinhos é feita prioritariamente 

da esquerda para a direita e de cima para baixo, como na escrita. Contudo, em algumas HQs, é 

possível visualizar inversões nessas ordens de leitura. 

Nos quadrinhos há a percepção visual global que possibilita, segundo Franco (2001, 

p.20),  

uma consciência visual simultânea de passado, presente e futuro, pois enquanto 

nossa fóvea está concentrada no quadrinho que estamos lendo (momento presente da 

narrativa) a visão periférica está varrendo os quadrinhos anteriores (o passado da 

narrativa) e os posteriores (o futuro da narrativa) da página ou tira. Isso não ocorre 

no cinema nem na animação onde o que ocorre é uma sucessão de imagens em 

movimento, onde podemos visualizar apenas o instante narrativo presente. 

 

Ao analisarmos as histórias em quadrinhos, especialmente, as não ficcionais que 

irrompem na tese, há a percepção visual global. Enquanto lemos e analisamos um quadrinho, 

no momento presente da narrativa, a nossa visão periférica vasculha os quadrinhos anteriores 

e posteriores, possibilitando a construção de dados efeitos de sentidos entretecidos ao longo 

dos quadrinhos sequenciados. 

Nas histórias em quadrinhos, as imagens contam com as metáforas visuais e as linhas 

cinéticas para o desenvolvimento da narração, dos cortes espaciais e temporais. Para Silva e 

Duarte (2011), as metáforas visuais são representadas por meio de símbolos que ajudam o 

leitor a compreender o que o personagem está sentido, como cansaço, esforço físico, tristeza, 

alegria e outros. E as linhas cinéticas expressam o movimento do personagem e, 

consequentemente, um desdobramento do tempo, pois mesmo estáticas as imagens 

apresentam ação, movimento.  

No que tange aos cortes espaciais e temporais nas histórias em quadrinhos é possível 

afirmar que, em consonância com Franco (2001, p. 21), “o tempo é de certa forma 

espacializado na narrativa quadrinhística”, pois, o quadrinho além de ocupar um espaço 

também representa o espaço físico da narrativa e define o tempo transcorrido.  

A narração se dá no transcorrer das sequências de imagens e palavras, que explicitam 

o tempo e o espaço, ou melhor, nas palavras de Franco (2001), o tempo espacializado na 

narrativa quadrinhística. O formato dos quadrinhos influencia na definição do tempo 
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transcorrido: geralmente quadrinhos menores podem definir padrões temporais narrativos 

menores e os quadrinhos maiores possivelmente padrões temporais narrativos maiores.  

Para emoldurar o tempo e o espaço nos quadrinhos tem-se o uso do enquadramento. 

De acordo com Franco (2001, p. 22), na forma tradicional das HQs, os requadros são 

responsáveis “pela delimitação espaço-temporal da história”, que se dá de múltiplas maneiras, 

por exemplo, um requadro traçado com pontas em ângulos agudos podem representar uma 

ação explosiva; requadros retangulares desenhados fora do esquadro em sequências aleatórias 

podem transmitir uma sensação de caoticidade; a ausência de requadros pode acentuar a 

sensação de liberdade de uma personagem ou a vastidão de um cenário. O enquadramento 

encapsula a narrativa, as imagens, o cenário, o tempo e espaço, os personagens, os balões, as 

onomatopéias, linhas de movimentos.  

Ramos (2007, p.34), explicita que o espaço na linguagem dos quadrinhos pode ser 

uma imagem de paisagem ou espaço sideral, para representá-lo há diferentes planos possíveis. 

O plano geral ou panorâmico é amplo o bastante para englobar o cenário e os personagens 

representados. O plano total ou de conjunto reduz a importância do cenário focando no 

personagem. No plano americano, o personagem é enfocado do joelho para cima. No plano 

médio ou aproximado o foco é dado da cintura para cima, há um reforço nos traços do rosto 

do personagem. No primeiro plano, a atenção está nas expressões faciais, dos ombros para 

cima. O plano detalhe, pormenor ou close-up, o foco é dado nos detalhes do rosto ou dos 

objetos. E o plano em perspectiva resulta da soma dos diferentes planos apresentados. 
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Figura 13 – Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

Nesse exemplo podemos visualizar que há a predominância no primeiro requadro do 

plano de detalhe, pormenor, de close-up, pois, o foco é dado no objeto vidro estilhaçado e na 

placa com o valor da passagem. No requadro seguinte, em primeiro plano há a abertura dessa 

imagem, que possibilita a visualização de todo o vidro dianteiro de um ônibus do transporte 

público. A relação entre esses planos faz irromper os batimentos discursivos entre vandalismo 

e respeito à vida que entretecem a trama quadrinhística de 17 de junho, de Gabriel Bá. 

Pode-se observar que há a predominância da sequência, o que reafirma a noção das 

HQs como arte sequencial, uma arte feita por encadeamento de quadros, requadros. Contudo, 

há histórias em quadrinhos desenvolvidas em apenas um quadrinho, mas que sugere, muitas 

vezes, uma narrativa sequencial. Para Eco (2004), a HQ quebra o continuum em poucos 

elementos essenciais e, consequentemente, cabe ao leitor, soldar esses elementos na 

imaginação, vendo-os como um continuum. O leitor precisa preencher os vazios e exercitar a 

imaginação para conectar as relações de espaço e tempo. O que nos permite estabelecer 

relações, em consonância com Aumont (1993, p.88), com “a regra do etc”, no âmbito 

cinematográfico, que ao fazer intervir o saber prévio, “o espectador da imagem supre portanto 
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o não-representado, as lacunas da representação. Essa complementação se dá em todos os 

níveis, do mais elementar ao mais complexo”. 

A respeito da noção de continuidade apresentada, Franco (2001; 2011), denomina 

como elipse os trechos da sequência que completamos mentalmente. Esse termo relaciona-se 

com a figura de linguagem elipse, caracterizada pela omissão de uma ou mais palavras na 

oração, que mesmo assim pode ser identificada. Na leitura das imagens há também elipse.  

Para Franco (2001; 2011), a elipse é uma das bases narrativas dos quadrinhos, há uma 

estrutura elíptica narrativa que é composta pelas imagens que são omitidas entre um 

quadrinho e outro, levando o leitor a completar mentalmente os espaços narrativos que estão 

subentendidos nas HQs, que  

 

dependem desse efeito elíptico para existirem e é a ele que se deve atribuir a 

participação mais efetiva do leitor da narrativa , pois sem essa complementação 

mental dos espaços “vagos” na sequência entre um quadrinho e o outro ela não 

poderia configurar-se. É devido a esse efeito elíptico que McLuhan classifica as 

HQs como um meio de comunicação “frio”, exigindo uma maior participação do 

leitor (FRANCO, 2001, p.21). 

 

Nas histórias em quadrinhos, conforme Vergueiro (apud PROJETO HQ, 2015), a 

narrativa se dá pela complementaridade das imagens e palavras, pelo que é contado entre um 

quadrinho e outro, e pelo que não está, necessariamente, materializado na HQ, mas que 

produz efeitos de sentidos. Em outros termos, a estrutura elíptica narrativa, o que não está 

necessariamente materializado na HQ, influi também na construção dos efeitos de sentidos 

materializados nas HQs. 

Ramos (2007; 2009a) reitera que os quadrinhos possuem uma linguagem que utiliza 

mecanismos próprios para representar os elementos narrativos. O espaço da ação é expresso 

dentro de um quadrinho. O tempo da narrativa é visualizado por meio da comparação de um 

quadrinho com o seu anterior, há também a condensação de uma cena em apenas um 

quadrinho. As falas dos personagens, na maioria das vezes, são apresentadas em balões, que 

se atêm muito à fala no discurso direto, contudo, os balões podem sugerir também o 

pensamento das personagens. Para Acevedo (1990), o balão possui dois elementos, o 

continente – corpo e rabicho – e o conteúdo – a linguagem escrita e/ou elementos gráficos.  

Segundo Cagnin (1975) e Ramos (2007; 2009a), há diversos tipos de continente dos 

balões – corpo e rabicho. Tem-se o balão-fala, o mais tradicional, com traçado contínuo, que 

expressa a fala neutra, em tom de voz normal, conforme o exemplo a seguir: 



76 

 

                     

Figura 14 – Exemplo do balão-fala na HQ não ficcional O jabuti resiste (Alexandre de Maio) – GREENPEACE. 

Disponível em: http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/. Acesso em: 13 fev. 2016. 

 

O balão-pensamento que possui contorno ondulado, apêndice formado por bolhas e a 

aparência de uma nuvem, que indica o pensamento da personagem. O balão-cochicho 

representado pela linha pontilhada e remete ao tom de voz baixo, cochichado. No balão-berro, 

as extremidades são colocadas para fora, se assemelha a uma explosão e indica a voz em tom 

alto, gritado. O balão-de-linhas-quebradas, que sugere a fala advinda de aparelhos eletrônicos. 

O balão-uníssono, que reúne a fala de distintos personagens. Balões-intercalados, que 

possibilitam a visualização das falas de diferentes personagens intercaladas umas às outras. O 

balão-zero, quando não há contorno, pode ser apresentado com ou sem apêndice. O balão-

mudo, que não contém fala e pode aparecer com sinais gráficos; dentre outros tipos de balões 

(RAMOS, 2007; 2009a). 

Já o rabicho, componente do continente do balão, que constrói a conexão entre as 

linguagens verbal e não verbal, é uma extensão do balão e se encontra direcionado à 

personagem que fala, pensa ou grita. Como verificamos no exemplo acima, em que o rabicho 

encontra-se direcionado para a personagem indígena, de O jabuti resiste, orientando a 

percepção dos efeitos de sentidos entre os interlocutores materializados na HQ não ficcional. 

No que tange à expressão da fala das personagens nas HQs, Ramos (2009a), aponta a 

legenda como outro recurso nos quadrinhos, que pode ser utilizada para representar a voz 

tanto do narrador onisciente quanto do narrador personagem. Segundo Pessoa (2015), há três 
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formas de narração nos quadrinhos. Na narração subjetiva, a história é narrada em primeira 

pessoa por uma personagem protagonista, o narrador personagem. Já na narração onisciente, a 

história é contada em terceira pessoa e o narrador tem consciência de todos os elementos da 

história narrada, as ações e os pensamentos dos personagens. E a narração complementar, que 

é fragmentada por diversos tipos de discurso, geralmente, interpretadas pelas personagens da 

história.   

Em síntese, vários são os recursos possíveis para a materialização dos efeitos de 

sentidos nas histórias em quadrinhos, tais como a percepção visual global, a temporalização 

especializada, a estruturação elíptica, o enquadramento, o formato dos balões, das legendas, o 

tipo de letra (negrito, itálico etc.), o uso de onomatopeias, o uso de determinadas cores e 

outros. Assim como as palavras, as imagens são importantes para a construção do efeito de 

sentidos nas HQs, que materializam diversos planos, ao retratar detalhes como expressões 

faciais e objetos diversos. Muitas vezes, essa parte imagética dispensa a descrição verbal do 

cenário e dos personagens. Nas palavras de Franco (2001, p. 19), “nas HQs as imagens 

substituem a descrição dos cenários, das características físicas dos personagens e de outros 

dados visuais que são representados pelo desenho”.       

Diante dos mecanismos narrativos das histórias em quadrinhos, que se realizam na 

relação de complementaridade entre palavras e imagens, podemos delinear, segundo Ramos 

(2009a), algumas tendências do que é considerado HQs, expostas a seguir.  

É perceptível que diferentes gêneros utilizam os recursos verbais e visuais do 

hipergênero história em quadrinhos, que faz uso de mecanismos peculiares – uso de balões, 

onomatopeias, legenda, imagens e outros – para expor seus elementos narrativos, pois as 

histórias em quadrinhos são também um tipo de narrativa gráfica.  

Outra característica dos quadrinhos, segundo Ramos (2009a), é a possibilidade de 

apresentar personagens fixos ou não. O quadrinista ao optar por manter personagens fixos, 

tenta facilitar dado efeito de sentidos nos quadrinhos, pois, o leitor pode conhecer 

previamente as características e as condutas de determinadas personagens. O quadrinista pode 

utilizar, também, personagens aleatórios com finalidades diversas, como possibilitar uma 

maior identificação entre personagens distintos, não pré-fixados, com os variados sujeitos 

leitores, inseridos em dados contextos. A essas possibilidades acrescentamos que em nossa 

tese, em alguns casos, há o uso de personagens não ficcionais, isto é, os sujeitos 

materializados no gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional estão inseridos em 

nossa realidade: a sociedade contemporânea. Esse aspecto pode ser verificado, na HQ não 

ficcional, a partir do uso dos nomes próprios de sujeitos reais e também em possíveis 
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aproximações físicas entre os desenhos materializados nas HQ não ficcionais e as fotografias 

dos sujeitos que constituem nossa sociedade, apresentadas na internet, em sites de busca.  No 

exemplo a seguir, a legenda, que materializa um nome próprio, em diálogo com a imagem 

caricaturada do personagem, apresenta um sujeito não ficcional – um ex-deputado brasileiro: 

     

Figura 15 – Excerto da HQ não ficcional O incrível mensalão (Angeli) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml. Acesso em: 26 ago. 2012 

A narrativa nas HQs pode ocorrer em um ou mais quadrinhos, afirmativa que remete 

à noção de arte sequencial. Reiteramos que cabe ao quadrinista optar pela melhor divisão 

narrativa das HQs, de acordo com seus intuitos narrativos e discursivos. 

Geralmente, o suporte de publicação dos quadrinhos constitui elemento que agrega 

informações ao leitor, orientando a percepção do gênero em análise (Ramos, 2011). Conforme 

refletimos no item “2.1 Gênero e hipergênero”, se a HQ for publicada em um jornal de 

circulação nacional ou local, ou em uma revista específica, ou se veiculada em um site, blog, 

facebook, dentre outros, são inúmeros os efeitos de sentidos possíveis, porque cada um destes 

lugares de publicação relaciona-se com distintos contextos. Portanto, o suporte (jornal, revista 

em quadrinhos, blog, sites, dentre outros) da história em quadrinhos faz parte das condições 

de produção dos discursos, que viabilizam a construção dos efeitos de sentidos materializados 

nos quadrinhos produzidos, lidos e/ou analisados. 

Apesar de ser bastante frequente o uso de imagens desenhadas nas HQs, de acordo 

com Ramos (2009a), pode ocorrer também o uso de fotografias, ambas facilitadas ou 

possibilitadas pela era tecnológica e virtual. No caso das fotografias, é possível afirmar, com 

base em Schumacher (2013), que elas dão realismo à arte sequencial, prática usada por Eisner 

em algumas de suas HQs, como em um episódio de Spirit com o título “A história de Gerhard 
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Shnobble”, na qual o quadrinista insere fotografias da paisagem de Nova York como fundo 

em dois quadros, o que caracteriza uma opção ousada e experimental que fez a gráfica 

reclamar, por conta do alto custo, e os leitores aplaudirem essa inovação. Nas histórias em 

quadrinhos não ficcionais analisadas na tese há o uso de imagens com diferentes estilos, não 

há o uso de fotografias.   

Diante das reflexões sobre as características verbais e não verbais, relativamente 

estáveis, das histórias em quadrinhos, partimos, na sequência, para as reflexões mais 

específicas sobre o gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional. Nosso foco é no 

ponto da falha, possibilitada pela relativa estabilidade: a não ficção em HQs.  

 

2.6 Histórias em quadrinhos não ficcionais 

Nesse tópico visamos problematizar, com maior ênfase, o gênero do discurso história 

em quadrinhos não ficcional, que é o nosso objeto de estudo nessa tese, para que possamos, 

posteriormente, analisar a materialização dos discursos, a construção do efeito de sentidos 

entre interlocutores.  

No transcorrer deste capítulo, visualizamos inúmeras características da linguagem do 

hipergênero histórias em quadrinhos: predominância de sequência, interação entre as 

linguagens verbal e não verbal, percepção visual global, tempo espacializado, enquadramento, 

elipses, uso de balões e legendas, narração de histórias geralmente ficcionais. E é a partir dos 

termos “geralmente ficcionais” que pretendemos iniciar nossas reflexões. 

É válido ressaltar que o gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional é 

categorizado em vários tipos. Irwin (2014) explicita que há as histórias em quadrinhos não 

ficcionais autobiográficas e memória, memórias do cotidiano, memórias diversas, saúde e 

saúde mental, memórias traumáticas, memórias de grandes eventos e notícias, narrativa de 

viagem, jornalismo, histórias e documentários, ciência, ensaios, educacionais, dentre outras, 

cujo foco é narrar, por meio das imagens e palavras, temáticas relacionadas à realidade, ao 

não ficcional. Essa categorização é feita, muitas vezes, a partir da temática abordada, por 

exemplo, quando o foco é narrar aspectos relacionados à vida de um dado sujeito, tem-se uma 

história em quadrinhos não ficcional autobiográfica.  

Schumacher (2013), explicita que Eisner utiliza termos distintos para referir-se às 

HQs, o quadrinista faz diferença entre os comics, que têm conotação voltada para o 

entretenimento, e a arte sequencial, que inclui outros tipos de arte, como os quadrinhos 

comerciais, educativos, empresariais e organizacionais. Outra modalidade de HQs são as 

chamadas underground comix, que atrai os leitores por causa da irreverência, da inteligência 
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sagaz e das temáticas que quebram tabus. Os criadores dos comix fazem o tipo de crítica 

social que não se vê na mídia tradicional, abordam tópicos proibidos e subversivos, tratam de 

questões sociais e confrontam o sistema.  

Eisner também utiliza o termo graphic novel para representar suas HQs 

autobiográficas, em que o quadrinista passa suas experiências reais para os quadrinhos, 

usando pessoas e fatos reais. As graphic novels são HQs da extensão de um livro pensadas 

para serem lidas como uma única história, esse conceito tenta abarcar sob um mesmo guarda-

chuva as biografias em quadrinhos, a não ficção em quadrinhos, as adaptações em quadrinhos, 

as novelas em quadrinhos e as coleções de histórias. Eisner concluiu que a não ficção é 

melhor do que qualquer coisa que pudesse inventar, além disso, ao relatar suas experiências, 

ele contribui com a história dos quadrinhos ou pelo menos com sua versão (SCHUMACHER, 

2013, p.238).  

Schumacher (2013, p.351) afirma que Eisner ao escrever sua HQ de não ficção O 

complô8, uma crítica aos Protocolos dos sábios do Sião9, percebe que já existia outros 

materiais críticos, com teor acadêmico, direcionados ao público universitário, às pessoas já 

interessadas e cientes da história do livro.  

 

Para Eisner, eles eram um esforço válido, mas estavam tentando converter os já 

convertidos. A arte sequencial atingiria mais leitores. Para Eisner, ela já havia se 

provado uma ferramenta educativa eficiente, fosse para mostrar a um soldado como 

preservar seus equipamentos ou para instruir um garoto de baixa renda quanto a sua 

empregabilidade, e, agora, podia servir para dissipar os mitos e os equívocos em 

torno de um livro propagandista. “Será que estou me metendo em um território 

acadêmico?”, questionou-se Eisner numa entrevista ao jornalista David Hajdu. “Não 

vi placas dizendo: ‘Proibida a entrada de quadrinhos’. Recuso-me a ver limites nessa 

arte.  

 

                                                           
8 Em 1864, o escritor francês Maurice Joly publicou clandestinamente o livro O diálogo no inferno de 

Maquiavel e Montesquieu, uma sátira ao imperador Napoleão III. Quase trinta e cinco anos depois, o livro 

caiu nas mãos de Mathieu Golovinski, russo exilado na França a serviço da polícia secreta do tsar Nicolau II. 

O objetivo dessa polícia era provar a Nicolau II que havia uma conspiração judaica por detrás das revoltas 

que começavam a assolar a Rússia. Percebendo o potencial do livro de Joly, Golovinski produziu um plágio 

grosseiro - Protocolos dos sábios do Sião -, em que um suposto grupo de judeus influentes descrevia seu 

plano de dominação mundial, traçado durante um encontro secreto. O complô conta a história da fabricação 

dessa farsa, e de como ela se tornou uma das mais duradouras e cruéis peças de literatura antissemita já 

produzidas. Nesta graphic novel, concluída poucos meses antes de sua morte, Will Eisner investiga também 

por que nem mesmo as inúmeras provas que vieram à tona, já na década de 20, de que os Protocolos eram 

falsos, conseguiram minar sua credibilidade. As histórias em quadrinhos, acreditava ele, seriam uma maneira 

de levar a um público maior a verdade sobre os protocolos. Um dos grandes mestres do gênero, Eisner 

percorre em O complô mais de um século da história da intolerância, sem deixar de lado aqueles que 

tentaram combatê-la (COMPANHIA DAS LETRAS). O complô é uma HQ de não ficção que “combina 

biografia e crítica literária numa obra ativista que desfere um soco contra o antissemitismo”, escreveu 

Andrew D. Arnold, da Time (SCHUMACHER, 2013, p.358). 
9 Obra citada por Hitler em Mein Kampf e transformada em um dos pontos de ataque aos judeus europeus, o que 

pôs em movimento o medo e o ódio que possibilitaram o Holocausto (SUCHMACHER, 2013, p.348). 
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Desse modo, diante das citações de Irwin e Eisner, é perceptível a heterogeneidade e 

fluidez de possibilidades terminológicas para denominar as histórias em quadrinhos que 

abordam a não ficção. Essas categorizações são perpassadas pelo discurso científico que tenta 

demarcar o objeto HQ a partir de suas relações com a temática abordada, com o público-alvo, 

dentre outros aspectos que possam irromper.  

Em nossa tese optamos por utilizar um termo abrangente para tentar categorizar 

nosso estudo: história em quadrinhos não ficcional. Acreditamos que esse termo estabelece 

alguns diálogos com os demais conceitos apresentados, por conta da apresentação de 

múltiplas temáticas relacionadas à sociedade contemporânea, da tentativa de contar essas 

histórias de maneira crítica, especialmente, para o público adulto. Não usamos a terminologia 

graphic novel porque pressupõe uma maior extensão da HQ, o que não acontece 

necessariamente nas HQs não ficcionais analisadas na tese, que variam entre quatro e doze 

páginas. Destarte, o uso do termo história em quadrinhos não ficcional é construído em um 

terreno fluido e heterogêneo, assim como a tese. 

Franco (2012) e Andraus (1999, 2006), ao utilizarem os termos HQ autoral e HQ 

comercial, enriquecem as discussões em torno dos quadrinhos.  

Em consonância com Franco (2012), é a partir da segunda metade dos anos 1980 que 

os norte-americanos passam a investir nas denominadas histórias em quadrinhos autorais, que 

exploram a linguagem das HQs como uma forma de expressão artística. Fato que já acontecia 

na Europa desde os anos 1960.  

Na história em quadrinhos autoral o foco são as criações de cunho pessoal, que 

explicitam, muitas vezes, as ideologias do autor ou de dois autores, que compartilham dados 

ideários. São exemplos de HQs autorais: Little Nemo, de Winsor MacCay; os quadrinhos 

produzidos pelos americanos Alex Raymond, Jules Feiffer, Robert Crumb, Frank Miller; 

pelos europeus Hergê, Guido Crepax, Caza, Philippe Druillet, Alan Moore, Bilal; pelo 

japonês Osamu Tesuka; pelo argentino Quino; pelos brasileiros Lourenço Mutarelli, Gazy 

Andraus e Antônio Amaral (FRANCO, 2001, p.13).    

Já as histórias em quadrinhos comerciais, conforme Andraus (1999, p.54), são 

criadas  

como linha de montagem e a autoria se perde entre quase uma dezenas de 

profissionais, dividindo as tarefas da consecução de uma HQ, sob a direção de um 

editor, cuja função é de direcionar as HQs de determinado personagem, indiferente à 

manifestação do ideário autoral, mas atento aos gráficos de venda da revista, de 

periodicidade geralmente mensal, e não de uma ou duas edições anuais, como 

costuma ser editada a HQ autoral, principalmente a europeia. 
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Em outras palavras, o processo de produção das histórias em quadrinhos comerciais é 

embasado no formato de linha de montagem, na qual vários profissionais participam, o que 

ocasiona em certa perda da autoria. A produção das HQs comerciais é atravessada pela 

formação discursiva capitalista, que entretece economicamente a produção e a veiculação dos 

quadrinhos, pois, o objetivo são as vendas, a lucratividade e, geralmente, o entretenimento do 

público leitor. Conforme Franco (2001, p.13), “não há pesquisa de linguagem, os roteiros são 

cheios de clichês e o desenho procura copiar o padrão vigente da época”.  

Acreditamos que exemplos de HQs comerciais são as produzidas pelo capital 

editorial DC Comics e Marvel Comics, em especial, as de superaventura, fato explicitado por 

Viana (2013c) e verificado no item “2.2 Histórias em quadrinhos: apontamentos históricos” 

que constitui nossa tese. No âmbito brasileiro, para Andraus (1999, p.56), um exemplo de HQ 

comercial, produzida em linha de montagem 

 

é a do estúdio de Maurício de Souza. Deve-se ressaltar porém que o autor brasileiro 

acabou tramitando pelos dois polos, já que, embora uma equipe sua esteja 

encarregada de criar histórias para seus personagens, como Cebolinha, Mônica e 

Cascão, o próprio Maurício já revelou que nunca permitiu que ninguém mais, além 

dele, trabalhasse com histórias do dinossauro Horário (que foi seu único 

personagem, publicado em revista própria no Japão). 

 

Para Andraus (2006, p.54), são exemplos de HQs comerciais, as de super-heróis e 

personagens da Disney. Já as HQs autorais, em que se propaga o ideário e o senso estético e 

artístico pessoal do autor, independente de laços subordinativos externos a ele, tem-se como 

exemplo o “caso de artistas como Will Eisner (EUA), Caza e Moebius (França), Alan Moore 

(Inglaterra), ou Lourenço Mutarelli e Edgar Franco (Brasil). Estas duas distinções existem e, 

raramente, são percebidas no Brasil”. 

Além das histórias em quadrinhos de super-heróis produzidas pela Marvel, com 

intuitos comerciais, que visam a própria comercialização da revista em quadrinhos, há 

também HQs comerciais que objetivam vender explicitamente um dado produto. De acordo 

com Assis (2006), o desenhista e editor-chefe da Marvel, Joe Quesada, é o ilustrador de 

uma campanha publicitária da Renault para veículos automotivos, as vans Trafic e Master, 

na Inglaterra e na França, em meados de 2006, exemplificada a seguir: 
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Figura 16 - História em quadrinhos de JOE QUESADA para a Renault. Disponível em: 

https://omelete.uol.com.br/games/noticia/editor-chefe-da-marvel-desenha-propaganda-de-carro/.     Acesso em: 22 

ago. 2016. 

 

Nessa HQ temos o discurso de comercialização de veículos automotivos. A 

propaganda dialoga-se com o gênero HQ para atrair o interlocutor e vender um dado produto. 

Há a associação entre a formação discursiva da inovação, que materializa os diferenciais 
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desses veículos, atravessada pela formação imaginária do leitor da HQ e, do consequente, 

comprador das vans, como um herói. 

A partir dessa relativa divisão entre HQ autoral e HQ comercial, podemos refletir 

acerca do nosso objeto de estudo, a história em quadrinhos não ficcional, que transita tanto 

por objetivos monetários quanto por intuitos de divulgar, informar e tentar persuadir o 

interlocutor sobre dada temática não ficcional, relacionada a fatos políticos, econômicos, 

culturais, ideológicos. Há um batimento entre a formação discursiva capitalista, com viés 

comercial da HQ não ficcional, e a formação discursiva de divulgação, de resistência, que 

entretecem o uso HQ não ficcional para a construção de efeitos de sentidos com orientação 

para um certo engajamento social – manifestação popular, movimento grevista e de 

resistência, por exemplo, as HQs não ficcionais publicadas no suporte blog: 17 de junho; Por 

que a greve dos professores federais continua? e O jabuti resiste.  

A nosso ver, em alguns desses casos percebemos também uma preocupação estética 

refletida, especialmente, na forma como as imagens são desenhadas na HQ não ficcional, 

como no exemplo a seguir, em que há a retratação dos indígenas com uma relativa 

preocupação com as pinturas faciais, que traçam sua cultura e com a natureza, o meio 

ambiente em que vivem: 
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Figura 17 - Excerto da HQ não ficcional O jabuti resiste (Alexandre de Maio) – GREENPEACE. Disponível em: 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/. Acesso em: 13 fev. 2016. 

 

Já as histórias em quadrinhos não ficcionais publicadas no suporte jornal impresso 

e/ou digital, a nosso ver, em um primeiro momento, estão inter-relacionadas à formação 

discursiva capitalista. Há a irrupção de questões financeiras, monetárias, observáveis desde o 

surgimento do hipergênero história em quadrinhos10. Há o intuito de persuadir o leitor sobre a 

validade de determinados ditos e ideologias possivelmente ligadas a dados interesses 

econômicos, por exemplo, O incrível mensalão e Rotina no cárcere.  

A partir das reflexões expostas, verificamos que as HQs não ficcionais podem 

apresentar relações tanto com a HQ autoral quanto com a HQ comercial, principalmente, se 

levarmos em consideração, além da temática, o suporte – jornal, blog. Afirmativa essa que 

                                                           
10 Temática abordada no item 2.2 Histórias em quadrinhos: apontamentos históricos. 



86 

 

reforça o caráter relativamente estável desse gênero e a consequente construção do nosso 

estudo em um terreno fluido e heterogêneo. 

Essas problematizações em torno das HQs autorais e comerciais implicam também 

na discussão sobre o ato de fazer quadrinhos. Andraus (2006) faz uso das falas de Angeli e 

Kipper para fundamentar essa questão, para eles, há ilustradores/desenhistas de quadrinhos – 

aqueles que só desenham ou só escrevem roteiros – e há autores/quadrinistas – aqueles que 

fazem o roteiro e os desenhos, os quais têm um discurso e desenham este discurso.  

O ato de fazer quadrinhos do corpus em análise na tese é constituído 

heterogeneamente. Em alguns casos, a autoria é bem marcada, por exemplo, a HQ não 

ficcional 17 de junho, do quadrinista Gabriel Bá, que faz o roteiro e os desenhos a partir de 

dado posicionamento ideológico acerca das manifestações populares. Em outras HQs não 

ficcionais, há a formação de uma pequena equipe, que coaduna com dadas formações 

discursivas, ideológicas e imaginárias, como nO Incrível Mensalão, Por que a greve dos 

professores federais continua? e O jabuti resiste. Nesses casos, acreditamos que é preciso 

levar em consideração também a questão do suporte, que implica na construção dos efeitos de 

sentidos. Assim, os gêneros do discurso HQs não ficcionais materializados no suporte blog 

diferem-se dos gêneros materializados no suporte jornal, devido aos posicionamentos 

ideológicos que irrompem a partir desses suportes. Há também HQs não ficcionais em que a 

autoria não é explicitada, como é o caso da Rotina no cárcere, materializada no suporte Jornal 

Folha de São Paulo. 

Destarte, nosso foco são as histórias em quadrinhos de não ficção, com autoria 

marcada ou não, com extensão de quatro a doze páginas, que explicitam fatos relacionados à 

realidade política, educacional, histórica, social e cultural que nos envolve cotidianamente, 

materializadas ora no suporte blog ora no suporte jornal impresso e/ou digital.  

A nossa opção em observar o uso e os discursos materializados nas histórias em 

quadrinhos não ficcionais, como vimos anteriormente, tem como questionamento inicial o 

fato de que o nosso habitual contato com os quadrinhos nos faz perceber que a temática 

abordada e, muitas vezes, os seus personagens são relativamente ficcionais, isto é, a temática 

e os personagens apesar de possuírem relação com a realidade, em alguns casos, não são reais 

para a nossa sociedade. Por exemplo, em nossa pesquisa de mestrado (TAVARES, 2013), ao 

analisarmos os discursos sobre a educação nos quadrinhos de Calvin e Hobbes, Mafalda e 

Chico Bento, partimos de histórias em quadrinhos com personagens ficcionais para pensarmos 

como os discursos sobre a educação são materializados, como são construídos os efeitos de 

sentidos.  
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Após vasculharmos os aspectos teóricos e usuais das HQs começamos a observar um 

uso relativamente constante para abordar a realidade, principalmente, no âmbito das redes 

sociais. Vivenciamos um momento social e cultural em que há irrupções do uso das histórias 

em quadrinhos para a abordagem de temas sobre as manifestações populares, política, 

movimentos grevistas e movimentos de resistência indígena. Fato que nos leva a questionar 

como se dá o uso das histórias em quadrinhos para expressar assuntos não ficcionais e não 

outro gênero em seu lugar. E também analisar os discursos, os efeitos de sentidos, 

materializados nesses quadrinhos não ficcionais. Pois, até um dado momento em nossa 

história, as temáticas não ficcionais eram destinadas a outros gêneros do discurso, como o 

artigo científico, o artigo de opinião, nos quais predominam o uso da linguagem verbal. E essa 

destinação ocasiona na construção de dado efeito de sentidos e não outros. 

Para refletirmos sobre a ficção e a não ficção nos deparamos com uma linha tênue 

que as relaciona. Assim, tentar distinguir entre história em quadrinhos que retrata a ficção e 

histórias em quadrinhos não ficcionais é construir uma teoria e uma análise num terreno 

fluido, tênue e heterogêneo. 

 Schumacher (2013) explicita que para Eisner a cidade é um grande teatro, é uma 

fonte inesgotável de histórias, principalmente por causa da grande concentração de seres 

humanos cuja vida tem impacto uma sobre a outra, e cada ser humano traz consigo uma 

história completa. É perceptível que Eisner ao construir suas histórias em quadrinhos e suas 

teorizações também trabalha nesse terreno fluido que compreende a ficção e a não ficção, 

pois, toda ficção tem por base a realidade vivida e os discursos que a constituem. 

E é com base nessas percepções que tateamos algumas problematizações acerca do 

uso do não ficcional nos quadrinhos. Inicialmente, ao vasculharmos aspectos relacionados à 

elaboração das HQs, encontramos indícios que nos fazem perceber que a escolha do gênero 

história em quadrinhos, para a abordagem de assuntos não ficcionais e considerados sérios 

pela atual sociedade – por exemplo, no cenário político, o caso do mensalão –, tem como 

objetivo inicial facilitar a compreensão de dados efeitos de sentidos por parte do leitor. 

Segundo Angeli (2012), o que motiva a produção da história em quadrinhos não ficcional O 

incrível mensalão, é a necessidade de fazer com que uma grande parte da população 

compreenda o que é o mensalão, a sua complexidade e os sujeitos envolvidos nesse caso. É 

perceptível a tentativa de construção de dado efeito de sentidos entre os interlocutores da HQ 

não ficcional, para tanto, há a materialização de determinados ditos e imagens.  

Em outros termos, veicular temática de cunho político e social, com o auxílio das 

histórias em quadrinhos, ocasiona em uma tentativa de expor “didaticamente” assuntos com 
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grande visibilidade e importância social, que pode, por vezes, ser pouco ou não compreendido 

pelos leitores, pelos cidadãos. Contudo, essa assertiva também faz irromper outras 

possibilidades: será uma forma de subestimar a capacidade de leitura do leitor comum; será 

uma forma de tratar um assunto sério e dar aparência de algo irreal e ficcional; será uma 

forma de dizer qual dito deve ser compreendido como verídico; quais os aspectos valorativos 

que irrompem desse uso. Questões essas que perpassam a construção da tese. 

De acordo com Irwin (2014), algumas das obras mais conhecidas de arte sequencial 

(por exemplo, Maus de Art Spiegelman) são autobiográficas, biográficas, ou de natureza 

histórica.  Mesmo com o destaque desses títulos, a ideia de que as obras apresentadas em HQ 

pode ser não ficção não é familiar. Tal como acontece com o excesso de termos distintos 

aplicadas à arte sequencial não ficcional (graphic novels, arte sequencial, comics, comix etc.), 

não há vocabulário padrão para a não ficção apresentados neste formato. Por conta do carácter 

acadêmico de nossa pesquisa, que espera certas categorizações, reiteramos que em nossa tese 

utilizamos o termo história em quadrinhos não ficcional. 

Conforme Irwin (2014), a quantidade de não ficção publicada em história em 

quadrinhos é crescente. Alguns dos novos quadrinistas escrevem tanto ficção quanto não 

ficção, bem como alguns interstícios mais ambíguos entre eles. Uma marca da crescente 

relevância das histórias em quadrinhos não ficcionais, é que, em 2006, a Will Eisner Comic 

Industry Award passou a incluir uma categoria de prêmios por "trabalho baseado em 

realidade" (IRWIN, 2014). O que explicita a recorrente irrupção do uso do gênero HQ não 

ficcional e, consequentemente, uma de nossas inquietações para pesquisar esse tema. 

Nas palavras de Irwin (2014), para Brzozowski as histórias em quadrinhos não 

ficcionais podem servir como uma "excelente cartilha sobre eventos históricos, temas 

complexos e questões sociais". Pois, ao utilizar imagens e palavras para narrar tais temáticas 

as HQs podem alcançar e envolver variados leitores, em variados contextos. Assertiva que 

retoma o posicionamento de Angeli (2012) ao construir O incrível mensalão.  

Acreditamos que pensar as histórias em quadrinhos não ficcionais como uma 

“cartilha”, uma forma de expor didaticamente dados assuntos, é apenas o início de uma série 

de irrupções que entretecem o seu uso e seus discursos materializados no transcorrer da tese.  

Outro apontamento importante para pensarmos a construção de HQs não ficcionais, é 

a pretensa necessidade de fazer dos quadrinhos algo sério, algo voltado também para o 

público adulto. Segundo Schumacher (2013), Eisner é talvez o primeiro artista dos quadrinhos 

a declarar publicamente que os quadrinhos podem ser mais do que simples entretenimento 

para crianças e adolescentes. Em entrevista concedida ao Jornal Folha de São Paulo, Eisner 
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(1999) afirma que os quadrinhos possuem “grande potencial: eu posso atingir vários leitores 

por essa mídia. Quando eu comecei, achava que estava lidando com uma mídia endereçada 

apenas a crianças. Agora sei que posso atingir variados tipos de público”. Há um batimento 

discursivo entre quadrinhos voltados para o público infantil e quadrinhos direcionados ao 

público adulto, focado na retratação da realidade.     

Eisner almejava escrever quadrinhos para um público adulto e, por isso, muitas 

vezes, conforme salienta Schumacher (2013), foi sabotado por editores que ainda viam os 

quadrinhos como algo apenas para crianças. E foi com essa esperança de escrever HQs para 

adultos que Eisner criou, em um primeiro momento de sua trajetória quadrinhística, durante 

sua estádia no exército, quadrinhos que visavam convencer os soldados a cuidar de suas 

armas e equipamentos, porque, os quadrinhos podiam ser informais, divertidos, fáceis de 

acompanhar, pois falam a língua do soldado e, ainda mantém o tom educativo. Esses 

quadrinhos são mais fáceis de ler, de entender e, talvez o mais importante, de serem 

lembrados. Assim, o trabalho de Eisner no exército diversificou seu estilo, ampliou seu ponto 

de vista e sua capacidade narrativa, o que possibilitou, posteriormente, a criação de 

quadrinhos comerciais, educativos, empresariais e organizacionais, voltados para a realidade e 

para um público adulto (SCHUMACHER , 2013). Esses fatos e experiências culminam no 

amadurecimento quadrinhístico e na posterior criação de suas graphic novels, dentre outros 

quadrinhos, que materializam a não ficção voltada, especialmente, para o público adulto. 

Nas palavras de Schumacher (2013), Eisner ao publicar Li´l Adam, uma sátira ao 

Ferdinando (Li’l Abner) de Al Capp, promove um batismo de realidade no mundo dos 

quadrinhos. O quadrinista atenta-se a contar suas histórias a partir da regra do realismo, que 

requer que a caricatura ou o exagero aceitem os limites da factualidade. O objetivo de Eisner é 

retratar o não ficcional e escrever para adultos, é criar histórias em quadrinhos didáticas e, 

posteriormente, criar HQs autorais. Eisner nunca vacilara em sua fé quanto ao potencial de 

usar os quadrinhos para dizer coisas sérias.  

Pensar na criação de histórias em quadrinhos didáticas faz irromper uma série de 

questionamentos direcionados ao leitor dessas histórias. Para muitos, esse uso pode indicar 

que há subestimação do leitor, de duvidar de sua capacidade de compreender ideias 

complexas materializadas em textos verbais. Contudo, acreditamos que as histórias em 

quadrinhos não ficcionais estão ligadas a uma tentativa de levar assuntos reais ao interlocutor, 

torná-lo parceiro na construção dos efeitos de sentidos.       

Para refletirmos sobre o uso da HQ não ficcional é preciso analisar os efeitos de 

sentidos que a constituem, por isso, tecemos as considerações sobre a Análise do Discurso e 
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as Histórias em quadrinhos. Há uma complementaridade entre essas teorias para a construção 

de nossa tese.  

Assim, é a partir do uso relativamente estável do gênero do discurso história em 

quadrinhos não ficcionais para dizer coisas sérias, voltadas principalmente para o público 

adulto, que iniciamos nossas análises. 
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Capítulo 3 

 

ANÁLISE DOS DISCURSOS MATERIALIZADOS NOS QUADRINHOS NÃO 

FICCIONAIS 

 

No transcorrer dos capítulos anteriores, apresentamos os batimentos teóricos da 

Análise do Discurso, do hipergênero histórias em quadrinhos e do gênero do discurso história 

em quadrinhos não ficcional. Neste capítulo, iniciamos a análise dos discursos materializados 

nas histórias em quadrinhos não ficcionais e traçamos algumas considerações acerca de seu 

uso. Para tanto, realizamos uma pesquisa qualitativa, que emprega um conjunto de atividades 

interpretativas, de análises de documentos. Segundo Duffy (2008), um documento é uma 

impressão, uma marca histórica, deixada em um objeto físico, por um ser humano, como 

fotografias, textos, vídeos ou história em quadrinhos. 

Ressaltamos que as análises feitas são embasadas na Análise do Discurso de 

orientação francesa, nos aspectos conceituais das histórias em quadrinhos e em nossas 

experiências, como sujeitos inseridos em dadas condições de produção, o que confere uma 

particularidade ao nosso estudo e implica na construção de dados efeitos de sentidos.  

Nas histórias em quadrinhos não ficcionais selecionadas temos as seguintes 

temáticas: 1. convocação e participação nas manifestações populares do dia 17 de junho de 

2013, no Brasil; 2. o caso mensalão ocorrido no cenário político e empresarial brasileiro, cuja 

trama inicia-se em meados de 2005; 3. as motivações da greve dos docentes de universidades 

federais em 2012, no Brasil; 4. o detalhamento da rotina vivida no cárcere por presos da 

Operação Lava-Jato, que envolve o cenário político e empresarial brasileiro, a partir do ano de 

2014; 5. a resistência do povo indígena Munduruku, no rio Tapajós, no Brasil, contra a 

construção de barragem e usina hidrelétrica, que impactam negativamente a natureza. 

Essas histórias em quadrinhos não ficcionais são selecionadas a partir de suas 

irrupções em nosso cotidiano. A importância social e a complexidade das temáticas narradas 

em histórias em quadrinhos que materializam a não ficção nos inquietam, nos fazem refletir 

sobre as possíveis motivações do uso desse gênero do discurso e não outro gênero qualquer, 

nos levam a analisar os discursos materializados, os efeitos de sentidos construídos. 

Inquietações essas que resultam do nosso posicionamento acadêmico: analistas do discurso, 

pesquisadoras da área de Letras, voltadas para a educação, para o ensino e aprendizado das 

letras e da vida. 
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3.1 17 de junho (Gabriel Bá)  

17 de junho11 é o título de uma história em quadrinhos não ficcional produzida por 

Gabriel Bá, em 2013, e encontra-se publicada na internet, no suporte blog. Esse blog veicula 

variados quadrinhos de autoria de Gabriel Bá e de seu irmão gêmeo Fabio Moon, os quais 

publicam diversas HQs no Brasil e no exterior. Esses fatores culminam no reconhecimento de 

suas contribuições e no recebimento de prêmios, como o Eisner Award, em 2011 e 2016. As 

HQs dos irmãos abordam o dia a dia de pessoas comuns, que sofrem, amam, choram e se 

alegram com as pequenas coisas, com pequenos gestos (SARAIVA, 2009).  

Por ser veiculada em um meio digital, essa HQ não ficcional tem uma maior 

probabilidade de disseminação, pois, a internet possibilita o acesso rápido, instantâneo e 

simultâneo a diversas pessoas, em diferentes contextos, além do fato de ser, muitas vezes, 

gratuita. Consideramos essa história em quadrinhos como não ficcional porque ela materializa 

um fato ocorrido nas ruas: as manifestações populares, em diversas cidades brasileiras, em 

especial, a passeata ocorrida em 17 de junho de 2013, na cidade de São Paulo.  

Essa história em quadrinhos não ficcional é desenvolvida em quatro páginas, nas 

cores preta e branca. Fato que nos leva a observar que, conforme assinala Schumacher (2013), 

para Eisner as HQs em preto e branco almejam focar mais no conteúdo a ser narrado, ajudam 

a preservar a ênfase na história.  

As imagens e dizeres representam os diversos sujeitos que compõem a sociedade 

brasileira: a população, os sujeitos presentes no estádio e nas ruas; os policiais em confronto 

com os manifestantes e incluem um narrador personagem. Esse personagem se assemelha, do 

ponto de vista estético e discursivo, ao quadrinista Gabriel Bá, fato que pretende reforçar um 

grau de realidade e proximidade com o leitor pelo uso da primeira pessoa materializada no 

transcorrer dos quadrinhos: Eu amo o Brasil; Eu adoro São Paulo; Sempre tentei mudar o 

mundo com palavras, imagens, e por comparações entre fotos do quadrinista e a imagem de 

um sujeito, com um relativo estilo alternativo com barba e boné, desenhada no último 

quadrinho de 17 de junho: 

                                                           
11 Disponível em: http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 

2014. 

 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html
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Figura 18 - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

No que tange às condições de produção dessa história em quadrinhos não ficcional 

percebemos uma tentativa de aproximação com os fatos do cotidiano e isso reforça a postura 

do não ficcional. Observamos que essa manifestação é uma ocorrência estimuladora, pois a 

maioria da população brasileira, desde o movimento dos caras pintadas, não realizava 

protestos de grande alcance popular, isto é, com alcance de centenas de milhares de 

participantes em variadas cidades. Segundo Santos e Matos (2015, p.01),  

 

o movimento dos caras pintadas foi composto, em sua maioria, por jovens que 

exigiram o impeachment do presidente Fernando Affonso Collor de Mello, 

envolvido em esquemas de corrupções e denunciado pelo irmão, Pedro Collor. O 

nome do movimento é por causa da utilização da tinta guache nas cores verde e 

amarela usada nos rostos em sinal de patriotismo e expressão. Os caras pintadas foi 

considerado por vários pesquisadores o último manifesto de forma massiva realizado 

pela juventude brasileira até o advento das manifestações em prol do transporte 

coletivo, que ocorreram no ano de 2013. 

 

 As manifestações ocorridas em junho de 2013 ganharam notoriedade, em especial, 

nas redes sociais, por conta da alta adesão de brasileiros ao movimento, cujo foco inicial era 

protestar contra o aumento da passagem de transporte coletivo. Viana (2013b, p.27) afirma 

que 

 

Um dos elementos de insatisfação era o transporte coletivo que, em todo o país, é de 

má qualidade e tarifas relativamente elevadas. Segundo alguns cálculos, o gasto com 

tarifas de transporte significava em torno de 27% do salário mínimo. É neste 

contexto que emerge as manifestações e protestos por todo o país. Num primeiro 

momento, pela composição social e reivindicações, tratava-se de manifestações 

estudantis (universitários e secundaristas), que expressam um dos setores mais 

avançados politicamente da sociedade brasileira. Através de algumas formas de 

auto-organização, diversos grupos estudantis, especialmente o MPL – Movimento 

Passe Livre, faziam reivindicações para os estudantes (o passe livre) e para o 

restante da população (não aumento do preço da passagem). A ação estatal foi 

recusar atender a reivindicação e usar a violência estatal contra os manifestantes. 
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Conforme a assertiva e os dados materializados em diversos jornais e nas redes 

sociais no transcorrer do ano de 2013, a manifestação começou a ampliar basicamente por três 

motivos: 1º - a passagem de ônibus em São Paulo subiu 0,20 centavos, o que gerou pequenos 

protestos; 2º - o prefeito disse que era pouco 0,20 centavos, não dava nem para sentir o efeito 

financeiro; 3º - a população, especialmente, os que fazem uso do transporte público, indignou-

se com a falta de respeito.  

Nas palavras de Viana (2013b, p.28), o governo mantinha a posição de “política de 

endurecimento”, e recusava-se a negociar, “tal como no caso exemplar de São Paulo, quando 

o prefeito Fernando Haddad disse que não recuaria. A grande imprensa condenava os 

protestos e manteve essa posição por algum tempo”. Posteriormente, múltiplas reivindicações 

foram contempladas – direitos iguais, fim da corrupção, melhorias na saúde, na educação, 

dentre outras. Viana (2013a) utiliza o termo ocupação das ruas para discorrer sobre a 

manifestação da população nas ruas, para o autor, 

 

Ocupação é o ato de ocupar, tomar conta de um território ou lugar. Esse é o processo 

que vem ocorrendo na sociedade brasileira atual. A ocupação das ruas através das 

manifestações foi um processo que acabou se espalhando e generalizando. Jovens, 

principalmente, estudantes secundaristas e universitários, ocuparam as ruas das 

cidades para realizar protestos. Em Porto Alegre e Goiânia ocorreram as primeiras 

ocupações através de manifestações contra o aumento da passagem. Em várias 

manifestações isto se repetiu e a violência estatal através da polícia no dia 28 de 

maio em Goiânia, bem como no dia 13 de junho de São Paulo, incentivou um 

processo de adesão popular crescente ao movimento que ganhou força e espaço em 

todas as discussões, meios de comunicação e nas próprias ruas. Houve uma 

crescente ocupação das ruas pela população. A questão do preço da passagem de 

ônibus foi o estopim, mas novas questões surgiram e se desenvolveram. Agora há a 

perspectiva de ocupar não apenas as ruas, mas também a sociedade como um todo, a 

vida em sua totalidade. 

 

Assim, são nessas condições de produção de múltiplas manifestações com diversas 

reivindicações que 17 de junho é tecida, a narrativa é escrita próximo ao acontecimento, ao 

fato novo em seu contexto de atualidade e no espaço de memória que ele convoca 

(PÊCHEUX, 2006): a manifestação ocorrida no dia 17 de junho de 2013, no Brasil, 

especialmente, na cidade de São Paulo que convoca a memória social de outras 

manifestações, por exemplo, as mobilizações anteriores à 17 de junho, os caras pintadas. O 

tempo espacializado da narrativa dessa HQ não ficcional movimenta-se entre convocar a 

população a manifestar-se e a manifestação ocorrendo. O momento presente da narrativa, 

contada por palavras e imagens, relaciona-se com o passado e o futuro, entretecendo uma 

perspectiva verbal e visual global de 17 de junho. Em consonância com Viana (2013b, p.28), 
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Ao lado das reivindicações estudantis, diversos outros setores da população 

passaram a se manifestar e apresentar diversas outras reivindicações. A população 

nas ruas atingiu grandes proporções e num primeiro momento a grande imprensa 

condenou e o governo silenciou e, num segundo momento, passaram a aceitar os 

protestos, mas querendo lhe dar um caráter “pacífico” e de “união nacional”, o que 

influenciou diversos setores da população, mas não a totalidade. As manifestações 

estudantis continuaram ocorrendo, às vezes junto com as manifestações populares, 

às vezes de forma isolada. As manifestações populares explodiram por todo o país, 

inclusive em pequenas cidades do interior. 

 

 

Figura 19 - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

Na primeira página da HQ não ficcional, há no primeiro quadrinho a imagem de 

várias pessoas em um estádio assistindo a uma partida de futebol juntamente com a imagem 

da bandeira do Brasil, camisa de número 10 da seleção brasileira e de um torcedor 

possivelmente com um chapéu no formato de uma bola de futebol. Isso permite estabelecer 

relações metafóricas entre o entusiasmo com os jogos e o envolvimento nas manifestações. O 

cenário remete à formação discursiva do amor nacional pelo esporte e o enunciador da HQ 

não ficcional tenta estimular o cidadão com valores que ecoam em nosso cotidiano e em 

veículos midiáticos de que o Brasil é o país do futebol. A FD do país é do futebol pode estar 

discursivamente na memória coletiva do brasileiro e é esse orgulho que a HQ não ficcional 

quer chamar para mobilizar o cidadão para manifestar-se. É uma tentativa de enlaçar duas 

formações discursivas em uma para obter uma adesão em massa. Ao verificar a construção de 

efeito de sentidos a partir das relações com os jogos que antecederam a copa do mundo 

ocorrida no país em 2014, e com o dito que ecoa em nosso cotidiano e em alguns veículos 

midiáticos de que o Brasil é o país do futebol, é possível verificar também que dizer que um 

país é do futebol pode não dizer que esse país seja da educação, da cidadania, dentre outros. 
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Assim, podemos estabelecer relações interdiscursivas entre o dito – Brasil é o país do futebol 

– e os não ditos – Brasil não é o país da educação, da inclusão, da justiça social etc. 

Entretanto, como os efeitos de sentidos são múltiplos, pode-se dizer que o país é do futebol e 

também da educação, da cidadania e assim por diante. 

As relações entre a imagem do estádio durante a partida de futebol, da torcida que, na 

memória discursiva, traja possivelmente a camisa da seleção brasileira juntamente com a 

bandeira do Brasil e o uso que um torcedor possivelmente faz de um chapéu em forma de bola 

relacionam-se interdiscursivamente com as manifestações populares no Brasil, segundo 

Vainer (2013, p.65), 

 

de um lado, a repressão brutal e a rapidez com que a mídia e governos tentaram 

amedrontar e encurralar os movimentos deveu-se, ao menos em parte significativa, à 

preocupação em impedir que jovens irresponsáveis e “vândalos” manchassem a 

imagem do Brasil num momento em que os olhos do mundo estariam postos sobre o 

país, devido à Copa das Confederações. “Porrada neles.” A grande mídia deu o tom, 

e o ministro da Justiça compareceu ao telejornal da principal rede de televisão para 

colocar a Força Nacional à disposição de governos estaduais e municipais. 

 

As imagens desse primeiro requadro se inter-relacionam com o seguinte enunciado: 

Eu amo o Brasil. Mesmo com toda corrupção e ignorância, eu não o trocaria por nenhum 

outro país do mundo. É o meu país. O uso da primeira pessoa objetiva, a nosso ver, levar o 

leitor a uma identificação com o personagem, com o discurso de amor patriótico e com o 

discurso de espírito manifestante, explicitado nos quadrinhos. Essa é uma condição da função 

sujeito que se propõe a enunciar um discurso a favor das manifestações populares. Esse 

posicionamento assumido implica em efeitos de sentidos de um sujeito que almeja convidar, 

convocar, a população para participar efetivamente da manifestação e possivelmente de um 

sujeito que narra e participa dos fatos manifestados na HQ não ficcional. Em consonância 

com Pessoa (2015), há a narração subjetiva de uma história narrada em primeira pessoa por 

uma personagem protagonista – narrador personagem.  

No que tange à expressão da fala em 17 de junho, há o uso predominante da legenda, 

para representar a voz do narrador personagem (RAMOS, 2009a), que narra e participa da 

história contada pelas palavras e imagens. O que nos permite estabelecer relações com 

algumas HQs não ficcionais de Eisner, que ao fazer o uso limitado dos balões de diálogo, 

objetiva que o personagem fale diretamente com o interlocutor, fazendo dele um participante 

na história. Schumacher (2013, p.325) diz que para Eisner, “qualquer um que tenha 

acompanhado meu trabalho deve saber que me esforço bastante para estabelecer contato com 

o leitor -  quase diretamente”.  
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É perceptível nesse primeiro requadro, a separação dos ditos em três legendas, o que 

a nosso ver, demarca os discursos que são construídos heterogeneamente: Eu amo o Brasil e É 

o meu país em batimento com Mesmo com toda corrupção e ignorância, eu não o trocaria 

por nenhum outro país do mundo. Esses ditos ecoam e se inter-cruzam na memória social a 

partir da imagem da partida de futebol, da bandeira e da camisa da seleção brasileira de 

futebol que, apesar de estarem nas cores preta e branca na HQ não ficcional, são 

tradicionalmente verde e amarela, o que se relaciona interdiscursivamente com as cores verde 

e amarela usadas no rosto dos caras pintadas que resistem e lutam contra os ditames de um 

dado governo brasileiro que, assim como em 17 de junho, é visto muitas vezes como corrupto 

e ignorante.  

É possível analisarmos a construção e a contraposição de imagens e de múltiplos 

discursos acerca do Brasil: imagem de um país permeado por corrupções e ignorâncias em 

diversos âmbitos – político, social, profissional e outros –, mas que ainda desperta 

sentimentos positivos de amor à pátria, de permanência e de valorização da terra natal, 

exemplificado no dito Eu amo o Brasil. Verificamos a formação discursiva do país Brasil 

atravessada por variadas formações ideológicas como a FI do país com problemas da ordem 

da corrupção e da ignorância contrapondo-se à FI do país bom para se viver apesar dos 

problemas, construções essas viabilizadas pelo jogo de imagens acerca do que é o país Brasil 

– com corrupção e ignorância – e como ele poderia/deveria ser – sem corrupção e ignorância. 

Há relações entre os discursos de que o Brasil é um país amado pelos brasileiros, 

materializados nos ditos Eu amo o Brasil [...] eu não o trocaria por nenhum outro país do 

mundo e a contraposição discursiva de que vivemos ainda imersos na corrupção e na 

ignorância expresso em Mesmo com toda corrupção e ignorância. 

A nosso ver, o uso da concessiva Mesmo com toda corrupção e ignorância, eu não o 

trocaria por nenhum outro país do mundo, pode estimular a ideia de que não precisamos nos 

rebelar contra o país ou ter vergonha dele, mas envolver-se na movimentação para mudar. Há 

a construção de efeitos de sentidos que fazem irromper as formações discursivas do amor ao 

país, do amor ao futebol, da corrupção e da ignorância, que possibilitam batimentos que são 

contrários, mas se relacionam: amar o Brasil, torcer durante uma partida de futebol mesmo 

com os casos de corrupção e a ignorância que assola a população brasileira, assumindo uma 

postura crítica e de resistência a essa questão.  

O dito eu não o trocaria por nenhum outro país do mundo faz irromper, na memória 

discursiva, o dito que perpassa os anos de ditadura militar: Brasil, ame-o ou deixe-o. Nas 

palavras de Gandra (2014), dados da Comissão Nacional da Verdade explicitam que cerca de 
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cinquenta mil pessoas tiveram a cidadania diretamente violada durante o período da ditadura 

militar no Brasil, marcado pela intolerância do lema criado pelo governo militar – Brasil, 

ame-o ou deixe-o. Assim, apesar de o tempo espacializado da narrativa quadrinhística 

pertencer à democracia, esse dito da ditadura militar ecoa, contudo, no caso em análise, o 

sujeito expressa seu sentimento de orgulho de pertencimento a esse país que ele jamais 

deixaria, mesmo com a corrupção e ignorância.  

Na sequência, o foco é a cidade de São Paulo. Tem-se a imagem da cidade com 

muitas construções (prédios, fiação elétrica, viadutos/pontes), com trânsito tumultuado de 

veículos e pessoas, com moradores de rua dormindo no chão, em diálogo com fala do sujeito 

Eu adoro São Paulo. Mesmo com o custo de vida, o trânsito, a desigualdade, a violência, eu 

não me imagino morando em outro lugar. É a minha cidade. Assertiva que faz irromper 

efeito de sentidos acerca da relação de identidade entre o sujeito e o espaço em que ele reside 

apesar dos problemas de ordem social e infra-estrutural. Entretanto, é necessário mudar esse 

situação e, por isso, manifestar-se. Temos novamente um jogo de imagens que constroem 

discursivamente São Paulo como uma cidade que, de um lado, tem os gastos econômicos 

elevados, o trânsito caótico, a má distribuição de riquezas, a desigualdade social, a 

criminalidade, aspectos materializados na fala e nas imagens desse quadrinho, mas, de outro 

lado, é o local de moradia, um lugar que agrega elementos para constituição identitária desse 

sujeito que não se imagina morando em outro lugar.  

 

Figura 20 - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

 



99 

 

A nosso ver, com base nos dois quadrinhos materializados na primeira página de 17 

de junho, a partir da estruturação sintática, há um sentido metonímico do todo à parte devido à 

repetição do discurso patriótico de amor ao Brasil, direcionado à cidade brasileira, São Paulo. 

Há a formação discursiva da cidade de São Paulo constitutivamente atravessada pelas 

formações ideológicas da cidade perigosa, injusta e insegura e, ao mesmo tempo, uma cidade 

que desperta sentimentos de pertencimento, de permanência, de lugar bom para viver. 

Assim, a partir de um acontecimento discursivo – a manifestação popular – são 

construídos vários discursos, múltiplos efeitos de sentidos entre interlocutores, que se 

encontram inseridos em dado contexto social e histórico – a sociedade brasileira 

contemporânea, em especial, os que residentes em São Paulo, em 2013.  

Há a possibilidade do que se pode/deve dizer em um dado momento correlacionado 

aos valores ideológicos, isto é, é possível manifestar-se, expressar-se acerca dos ditos – 

problemas relacionados ao transporte coletivo, à violência, à desigualdade, à corrupção etc – 

que entretecem a sociedade contemporânea e possibilitam a irrupção das manifestações. 

Somam-se também as formações imaginárias do que é/deveria ser o Brasil, do que é/deveria 

ser a cidade de São Paulo, relacionada à nossa memória discursiva, à memória constituída 

socialmente que restabelece os ditos acerca do Brasil e de São Paulo: ditos que os 

caracterizam como lugares que despertam sentimentos contraditórios, despertam medo, 

insegurança, desgosto, mas também despertam amor, orgulho, felicidade. O que demonstra, a 

partir da perspectiva da Análise do Discurso, a heterogeneidade do sujeito e de seu discurso. 

E essa heterogeneidade permeia os quadrinhos seguintes: 
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Figura 21 - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

Nessa segunda página da história em quadrinhos não ficcional é explicitado nesses 

dois requadros que Frente a tantos problemas, injustiças, a vergonha, como muitos 

brasileiros, eu também tenho raiva e vontade de explodir o governo...mas nunca fui de 

reclamar, de protestar. Sempre tentei mudar o mundo com palavras, imagens. Com ideias. 

Contando histórias, complementarizado pelas imagens de vidros estilhaçados e quebrados de 

um ônibus – verificável nos planos de detalhe, pormenor, de close-up e de primeiro plano –; 

pelas placas referentes ao valor da passagem de ônibus – R$ 3,70, a motivação da irrupção 

das manifestações em 2013 –, pelas placas/adesivos de respeito à vida e à acessibilidade das 

pessoas. Há um batimento entre imagens e discursos que dialogam entre atitudes agressivas, 

de depredação e relativa violência e atitudes de resistência, de respeito aos seres humanos, 

que devem ter preservados e garantidos os seus direitos, em especial, o de ir e vir com 

respeito e dignidade e o da acessibilidade aos diversos locais possíveis.  

Os discursos e imagens que constroem negativamente as manifestações como ato de 

vandalismo, nos faz estabelecer relações, a partir da memória discursiva, com a HQ V de 

Vingança e suas repercussões sociais. Como vimos no capítulo dois da tese, segundo 
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Evangelista e Araújo (2014), V de vingança (V for vendeta), escrita por Alan Moore e 

ilustrada por David Lloyd entre os anos de 1982 a 1988, constitui-se como um suspense 

político denso, com profundidade criativa e teor crítico. V de vingança é impelido pelo 

sentimento de vingança, luta por justiça e liberdade em tempos de governos autoritários, 

usando a violência e o terror como arma. Esse personagem inspira manifestantes em diversas 

partes do mundo, inclusive no Brasil, fato perceptível na presença de manifestantes 

mascarados conforme o personagem V de vingança. A HQ não ficcional 17 de junho ecoa 

diversos discursos advindos de diferentes momentos – os caras pintadas; manifestações de 

2013; V de Vingança –, que entretecem formações discursivas e ideológicas ora de 

manifestações, protestos pacíficos ora de vandalismo. 

Materializa-se nos requadros supracitados o posicionamento do sujeito em relação às 

atitudes governamentais e às suas próprias ações como cidadão. E esse posicionamento possui 

valores ideológicos relativamente contraditórios, pois, por um lado o sujeito “quer” explodir o 

governo, atitude agressiva, anseio expresso no dito eu também tenho raiva e vontade de 

explodir o governo... e nas imagens do vidro de um ônibus do transporte público danificado, 

estilhaçado. Já por outro lado, ele quer mudar o mundo com o uso de palavras e imagens, com 

HQs, atitude amena, que é explicita no dito mas nunca fui de reclamar, de protestar. Sempre 

tentei mudar o mundo com palavras, imagens. Com ideias. Contando histórias. Essa relativa 

contradição materializa a projeção da imagem do possível leitor de 17 de junho – um sujeito 

heterogêneo, composto de valores ideológicos diversos, mas, que preza por manifestações 

pacíficas.  

Em outras palavras, na fala do sujeito materializa-se a heterogeneidade e a 

contradição necessária para a sua própria constituição e para o funcionamento do discurso, 

que possibilita o posicionamento do sujeito a partir de valores ideológicos variados e, por 

vezes, contraditórios. Observarmos que há a busca de uma aproximação com o leitor da HQ 

não ficcional, que atua da mesma forma: quer mudar o mundo, mas às vezes não busca a 

manifestação coletiva, por isso, 17 de junho é um momento para manifestar-se de forma 

pacífica; é preciso ocupar as ruas, é necessário que cada um faça sua parte para que as 

reivindicações e as mudanças possam ser possíveis. Tem-se a formação imaginária, discursiva 

e ideológica de que é possível mudar os discursos e as práticas por meio das manifestações 

nas ruas. 

No transcorrer da HQ não ficcional, o sujeito enuncia que Eu não conto histórias pra 

dizer como as coisas são, mas pra olhar pro mundo e tentar entendê-lo. Histórias que eu 

acredito que precisam ser contadas e que ninguém está contando. E esse dito relaciona-se 
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com a imagem tanto em plano de detalhe, pormenor, de close-up quanto de primeiro plano, 

dos jornais, mídias impressas, que demarcam as manifestações como um ato errado, expresso 

pelo uso do termo vandalismo. É válido observar que o jornal materializado na imagem 

apresentada no requadro seguinte, a partir da memória discursiva, nos permite estabelecer 

aproximações com o suporte Jornal Folha de São Paulo, que é o lugar de veiculação das 

demais HQs não ficcionais analisadas na tese – O incrível mensalão e Rotina no cárcere –, 

por conta da materialidade linguística, do dito a serviço do que se relaciona intertextualmente 

com o slogan do Jornal Folha de São Paulo: Um jornal a serviço do Brasil, que pode ser 

verificado na figura 25 da tese.   

 

Figura 22 - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

De acordo com Viana (2013b, p.31), “a divisão entre ‘pacíficos’ e ‘vândalos’ é a 

divisão entre os controlados e controláveis, por um lado, e os ‘incontroláveis’ e não 

controlados, por outro”. Esse batimento discursivo entre ser pacífico e ser vândalo encontra-se 

constituído na memória discursiva acerca das manifestações populares no Brasil. 

A relativa estabilidade do gênero história em quadrinhos não ficcional possibilita a 

inserção de um jornal impresso, datado em 07 de junho de 2013, que ao tentar impor como as 

coisas são – manifestação vista como vandalismo – irrompe a necessidade de resistir, por isso, 

é preciso que usar a HQ não ficcional para contar a versão dos manifestantes, a qual a mídia, 

representado pelos jornais, não está contando. Esse desejo de contar essas histórias, por meio 

de HQs não ficcionais, possibilita observar que o sujeito é constituído por discursos que 

retomam a necessidade de compreender o mundo e de contribuir para que outras pessoas 

também o compreendam, por isso, o sujeito conta histórias que considera importantes para a 

sociedade brasileira. Para tanto, ele se vale do que pode e deve ser dito em dadas condições de 
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produção, isto é, na sociedade atual é possível se manifestar nas ruas, é possível lutar por 

mudanças. Algumas histórias serão ditas e outras não, a partir de dado posicionamento 

ideológico, por esse motivo, acreditamos que o sujeito busca a aproximação com o 

interlocutor que se opõe à realidade das injustiças e da corrupção, que quer apontar as 

contradições entre os ditos e a violência, entre os ditos e as imagens, um interlocutor que vá 

para as ruas, que conte e construa sua história.  

Na terceira página da HQ o foco é dado na violência e censura policial sofrida pelos 

manifestantes. Tem-se materializado Mas, e se não me deixassem contar minhas histórias? E 

se dissessem quais histórias eu posso contar... e quais eu não posso, que dialoga com as 

imagens da polícia, da tropa de choque, que utiliza escudos e dispara suas armas contra os 

manifestantes. No primeiro quadrinho dessa página, a força policial é desenhada utilizando 

escudos, o que poderia indicar uma pretensa atitude defensiva, contudo, nos quadrinhos 

seguintes a arma empunhada pelo policial que atira contra os manifestantes a partir dos 

escudos, faz irromper o discurso da polícia violenta, que busca silenciar as vozes que ocupam 

as ruas. Há a relação entre a formação discursiva da repressão e da oposição ao poder 

instituído, que constroem, na memória social, a formação imaginária do governo e sua força 

policial como repressora, negativa. 
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Figura 23 - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

Há a retomada de discursos que fazem parte da nossa memória discursiva acerca do 

posicionamento militar em nosso país, sobre a ditadura militar no passado e a polícia militar 

no presente, sobre como é protestar no Brasil, ato que envolve, em alguns casos, o confronto 

com o estado/polícia, a censura e as retaliações por parte da polícia. Fato que se relaciona com 

o discurso do silenciamento da ditadura militar, de silenciar os cidadãos que são contrários 

aos ditames políticos e militares. Segundo o sujeito, o narrador personagem, há histórias que 

podem e devem ser ditas e outras não, isto é, há formações discursivas contraditórias que 

autorizam o que pode e deve ser dito em dado momento: FD da democracia, perceptível na 

possibilidade de o sujeito expressar-se livremente, de contar as suas histórias, de manifestar-
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se nas ruas, e a FD da repressão, materializada nas imagens das ações policiais, embasada na 

censura, nas retaliações contra atos não desejados pelo governo, por um dado segmento da 

sociedade e outros. As FDs da democracia e da repressão são contraditórias porque é difícil 

ter democracia com repressão e repressão com democracia, na sociedade contemporânea.  

Em nosso contexto, podemos analisar as escolhas lexicais materializadas nos 

discursos que se dão em torno dos protestos no Brasil: quem condena essa prática, usa termos 

como vandalismo, associado ao crime, à libertinagem – assertiva verificada na imagem de um 

jornal impresso materializada na segunda página da HQ não ficcional 17 de junho. Já quem 

aceita, apóia e participa, usa termos como protesto, manifestação, reivindicação, associados 

aos direitos sociais, à liberdade de expressão, escolhas utilizadas nesta história em quadrinhos 

não ficcional. Assim, os sujeitos e os discursos filiam-se a dadas formações discursivas e 

ideológicas – ora a favor das manifestações ora contra o vandalismo – e essas filiações 

implicam em dadas escolhas lexicais e não outras. No caso em análise, o sujeito, narrador 

personagem, apesar da contradição inerente ao sujeito, posiciona-se a favor dos protestos e 

das manifestações brasileiras. 

Em outras palavras, as escolhas lexicais e imagéticas materializam os valores 

ideológicos que perpassam a trama discursiva da HQ não ficcional: as manifestações são uma 

forma de protesto, de reclamação, um direito do cidadão e não ato de vandalismo, de 

confusão, de agressão. O que responde a crítica da mídia acerca de ações ditas violentas 

durante as manifestações brasileiras ocorridas em 2013. Segundo Maldidier (1994), a 

distribuição das palavras no texto implica um modelo ideológico subjacente. Por isso, a 

distribuição das palavras durante a tessitura da HQ que implica em dado valor ideológico, em 

um posicionamento a favor das manifestações nas ruas.  

Ao término da HQ, na quarta página, temos a imagem da multidão que participa dos 

protestos versus a força policial que tenta censurar essa ocupação das ruas, dialogando com a 

fala do sujeito: Eu preciso contar essa história, mas não pode ser só pelo olhar dos outros. 

Eu preciso ver tudo com os meus próprios olhos. Chega! Dia 17 de junho eu vou pra rua pra 

contar a minha história... e para defender o direito das pessoas contarem as delas.  
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Figura 24 - Excerto da HQ não ficcional 17 de junho (Gabriel Bá) - Disponível em: 

http://10paezinhos.blog.uol.com.br/arch2013-06-01_2013-06-30.html. Acesso em: 18 ago. 2014 

Há o uso do balão-fala que, segundo Cagnin (1975) e Ramos (2009a), é o mais 

tradicional, com traçado contínuo, que expressa a fala neutra, em tom de voz normal. O uso 

do balão-fala nesse ponto da narrativa, ao final da HQ não ficcional, pode indicar uma 

provável tentativa de estabelecer ainda mais proximidade com o leitor, de falar diretamente ao 

interlocutor, de levá-lo agir a favor dessa causa – manifestação popular nas ruas. 

Materializam-se relações interdiscursivas referentes à necessidade de a população 

participar ativamente nos protestos, de defender e reivindicar seus direitos, enfim, de assumir 

uma atitude ativa e agir de forma crítica e consciente. Logo, como todo dizer é 

ideologicamente marcado e é na língua que a ideologia se materializa (ORLANDI, 2002), 
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tem-se a formação discursiva da manifestação que é constituída por formações ideológicas 

que preconizam a resistência, a luta, o protesto; que almeja que o sujeito ouse a pensar por si 

mesmo (PÊCHEUX, 2009) e que aja criticamente contra injustiças, desigualdades e censuras, 

de forma pacífica.  

A construção dessa HQ não ficcional tenta explicitar que os problemas elencados 

durante sua tessitura tocam a cada um de nós, brasileiros, logo, os quadrinhos visam estimular 

a população a manifestar-se, a agir, a resistir e, em consequência, preconiza o que é/deveria 

ser o sujeito: imagem de um manifestante que reivindica os seus direitos e dos outros também. 

Assim, o discurso do protesto pacífico se opõe ao discurso do protesto violento, explicitado 

nas imagens do jornal impresso, com o uso do termo vandalismo, e da repressão policial. Os 

ditos e as imagens do protesto pacífico X protesto violento, se complementam na construção 

de dados efeitos de sentidos entre os interlocutores da HQ. Viana (2015, p.35) explicita que 

 

Diante desse contexto, a reação governamental foi de repressão, e ao notar que isso 

era impopular e fazia crescer a insatisfação, passou a querer dividir as manifestações 

em dois grupos: os “legítimos” (que seriam pacíficos e estariam em seu pleno direito 

de protestar) e os “vândalos” (os mais radicais e os que exerciam atos de violência). 

O capital comunicacional (meios oligopolistas de comunicação) seguiu a mesma 

dinâmica, passando da crítica das manifestações para a crítica do setor mais 

radicalizado. A intenção era aparentar ser democrático e, ao mesmo tempo, reforçar 

a hegemonia burguesa no interior das manifestações, tentando criar uma corrente de 

opinião desfavorável aos radicais, buscando, assim, evitar que este influenciasse o 

restante da população e manifestantes. 

 

A manifestação contada em 17 de junho, por meio de palavras e imagens, e as 

demais manifestações ocorridas no Brasil, são entretecidas por formações discursivas e 

ideológicas relativamente contraditórias, mas em diálogo constante: violência X paz; 

legitimidade X ilegitimidade; segurança X insegurança; democracia X antidemocracia. Esses 

batimentos são possíveis porque, conforme Maldidier (2003), para a AD, as palavras mudam 

de acordo com as posições adotadas por aqueles que as empregam, pois, como Pêcheux 

metaforiza, “Deus não tem nenhum estilo próprio: pela boca dos profetas ele fala de modo 

diferente da mesma coisa; ele pode também designar coisas diferentes através das mesmas 

palavras”. Assertiva que nos permite observar que tanto as formações discursivas quanto as 

formações ideológicas não podem ser pensadas como um todo homogêneo e imutável, pois 

assim como os sujeitos, a história, a língua, o discurso, elas são heterogêneas, flexíveis, que 

variam também segundo as posições ocupadas pelos sujeitos no discurso e as condições de 

produção. O que possibilita que os sujeitos tenham posicionamentos diferentes acerca das 

questões que entretecem as manifestações, alguns condenam com afinco essa prática de 

ocupar as ruas e outros não, fato verificado em irrupções na HQ não ficcional 17 de junho e 
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na mídia, nas redes sociais, como blogs, facebook e outros sites de relacionamento, nos quais 

os usuários emitem suas opiniões. 

Todos os aspectos trilhados no decorrer das imagens e palavras utilizadas para narrar 

a manifestação popular, permite observar que usar o gênero do discurso HQ não ficcional para 

convocar a população para o dia 17 de junho, demonstra uma estratégia de envolvimento do 

leitor e uma certa quebra no preconceito com relação aos quadrinhos, que foram concebidos 

negativamente, ao longo de décadas, como cultura de massa, e por isso, excluído de diversos 

âmbitos sociais. Fato que ocasiona uma aceitação crescente do gênero por grande parte da 

sociedade e demonstra também a possibilidade de o gênero autorizar o pode/deve ser dito 

acerca de dados assuntos não ficcionais, por exemplo, as manifestações brasileiras.  

Tem-se o uso da HQ não ficcional como uma forma de tentar convencer e convidar, 

por meio das imagens e palavras, a população a participar das manifestações de maneira 

pacífica, ponderada, ordenada. Acreditamos que há a formação imaginária de um leitor 

jovem, engajado em movimentos sociais pacíficos e fruto de uma geração maciçamente 

visual, que absorve múltiplas informações agilmente.  

Por conta do caráter argumentativo e persuasivo dessa HQ não ficcional 

estabelecemos aproximações com o gênero do discurso manifesto, por meio do qual uma 

determinada pessoa ou grupo denuncia e/ou se posiciona firmemente frente a uma 

problemática de naturezas distintas, sejam elas sociais, políticas, culturais ou religiosas 

(DUARTE, 2016). Desse modo há diálogos entre o gênero manifesto, que normalmente é 

verbal, e o gênero HQ não ficcional, que é complementarizado pela linguagem verbal e não 

verbal. O que explicita o caráter relativamente estável dos gêneros do discurso que dialogam 

entre si, possibilitando aproximações. 

Após dialogarmos acerca do uso do gênero do discurso história em quadrinhos não 

ficcional e dos discursos que entretecem as manifestações populares em 17 de junho, 

analisamos, na sequência, O Incrível Mensalão. 

 

3.2 O incrível mensalão (Angeli) 

A história em quadrinhos não ficcional intitulada O incrível mensalão12, publicada 

no suporte jornal Folha de São Paulo, impresso e digital, no dia 19 de agosto de 2012, é 

                                                           
12 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml. Acesso em: 26 

ago. 2012. 
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colorida, composta por doze páginas e tem a arte de Angeli, o roteiro de Mario Cesar 

Carvalho e a edição de Diogo Bercito.  

Dentre esses créditos apresentados na capa, o nome do paulistano Angeli chama 

nossa atenção, devido a sua importância para os quadrinhos nacionais, com expressiva 

publicação, em especial, no jornal Folha de São Paulo, entre os anos 1973 a 2016. Em 20 de 

setembro de 1975, Angeli cria uma charge sobre a divisão interna do Movimento 

Democrático Brasileiro (MDB), o único partido de oposição ao governo militar. Angeli é 

responsável pela criação de personagens notórios como Rê Bordosa; Luke e Tantra; Wood 

Stock; dentre outros (VIANA, 2016).  

 

Figura 25 – Charge de Angeli publicada no jornal Folha de São Paulo, em 20 de setembro de 1975. 

Disponível em: http://arte.folha.uol.com.br/especiais/2015/09/20/angeli-40/index-ie.html. Acesso em: 12 

set. 2016. 

Estamos diante de um quadrinista extremamente crítico, em especial, com o meio 

político, o que possibilita compreender a irrupção dO incrível mensalão, que narra um 

acontecimento ocorrido no âmbito político e empresarial brasileiro. Essa história em 

quadrinhos é não ficcional porque retrata o caso financeiro conhecido por mensalão, ocorrido 

no contexto político e empresarial brasileiro contemporâneo, o qual alçou muita visibilidade 

nos meios midiáticos. O próprio suporte de materialização da HQ não ficcional, o Jornal 

Folha de São Paulo, é um dos responsáveis por veicular diversas notícias a respeito deste 

caso, aspecto verificável no acesso aos noticiários a partir de meados do ano de 2005.  
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No transcorrer da história em quadrinhos não ficcional há a contextualização dos 

fatos que retomam o início do denominado escândalo – a denúncia, as motivações, o esquema 

e sua logística – até momentos anteriores ao julgamento do mensalão pelo Supremo Tribunal 

Federal, fato com grande repercussão midiática no Brasil. Essa história em quadrinhos não 

ficcional abrange um período temporal e espacial maior do que as demais HQs não ficcionais 

analisadas na tese, o que pode ser verificado na extensão e na quantidade quadrinhos que, por 

meio das palavras e imagens e do efeito elíptico, remontam no presente da narrativa tanto o 

passado quanto o futuro, que entretecem uma percepção visual global acerca do fato narrado – 

o mensalão desde meados do ano de 2005, no Brasil, o que pode ser exemplificado nos 

requadros abaixo:  

                    

Figura 26 – Excertos da HQ não ficcional O incrível mensalão (Angeli) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml. Acesso em: 26 ago. 2012 

É importante destacar que o suporte da HQ não ficcional é de circulação nacional, o 

jornal impresso e digital Folha de São Paulo, situado no Estado de São Paulo e que, apesar da 

pretensa imparcialidade atribuída aos veículos midiáticos, possui dados posicionamentos 

ideológicos, pois, “todo dizer é ideologicamente marcado” e “é na língua que a ideologia se 

materializa” (ORLANDI, 2002, p.38), logo, língua e ideologia se imbricam e não há 

neutralidade nessa relação. Assim, escolher uma HQ não ficcional para retratar o mensalão 

não é uma escolha meramente aleatória. Ao narrar essa temática e não outra há a construção 

de efeito de sentidos que entretecem discursos e ideologias negativas acerca dO incrível 

mensalão – algo sujo, nojento, representado pelas palavras e imagens sombrias do lodo, do 

esgoto, da fumaça, dos sujeitos caricatos. 
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Essa assertiva nos leva a retomar, a partir da memória discursiva, a relação 

construída entre a AD e a mídia discutidas por Gregolin (2007, p. 22):  

 

As vozes que falam na mídia fazem eco a outros dizeres que vêm de outros lugares 

da sociedade. Voltando a Lula, na carruagem, rumo ao palácio, que abriu nossas 

discussões: essa imagem não aparece aleatoriamente na primeira página da Folha; 

ela se articula com uma série de outros discursos que reiteram uma direção de 

sentidos, formando uma rede discursiva que propõe, insistentemente, a negatividade 

da política (e, principalmente, de certos políticos).  

 

Com base nessa citação é possível verificarmos que a materialização de notícias e 

imagens que constroem uma trama discursiva negativa em torno da política de um dado 

governo é recorrente, é regular, no suporte jornal Folha de São Paulo impresso e digital. E 

essa constante retomada não é neutra porque é perpassada por ideologias. Há uma constante 

construção de formações discursivas, ideológicas e imaginárias negativas que fazem eco a 

dizeres sobre dada forma de fazer política no Brasil. 

Bakhtin (1997; 2003) complementa nossas reflexões ao explicitar que tudo é 

ideológico e que não há neutralidade, mas sim gradações mais ou menos veladas ou 

implícitas. Por isso, dizer que a mídia e os seus suportes, são imparciais é praticamente 

inviável na perspectiva discursiva adotada nessa tese. O uso do gênero do discurso história em 

quadrinhos não ficcional com abordagem predominantemente política, no suporte jornal 

impresso ou digital, implica em efeito de sentidos relacionados às formações discursivas, 

ideológicas e imaginárias contrárias aos atos acontecidos em dado governo e a busca por 

aceitação desse posicionamento por parte de seus interlocutores.  

Fato que nos permite entender, conforme Pêcheux (2006), a presença de não ditos no 

interior do que é dito. A mídia, exemplificada no caso em análise pelo suporte Jornal Folha de 

São Paulo, diz que os fatos materializados no gênero HQ não ficcional e no suporte jornal 

impresso e digital são reais e narrados imparcialmente, pois, tem como base documentos e 

processos, contudo, há não ditos que irrompem e explicitam posicionamentos ideológicos que 

caminham para uma relativa parcialidade dos temas narrados na HQ não ficcional, 

perceptíveis na constante construção negativa acerca dos atos de dados governo sendo 

corrupção ou não. 

É importante para a tessitura da tese a maneira como as imagens são desenhadas, isto 

é, o estilo de Angeli materializado na HQ não ficcional, que soma traçados caricaturais à 

conteúdos complexos, abordados em parceria com Mario Cesar Carvalho e Diogo Bercito. 

Para Aumont (1993, p.82-83), “o caricaturista capta, ainda segundo Combrich, invariantes do 

rosto, que não tínhamos necessariamente notado mas que, a partir de então, poderão 
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desempenhar o papel de índices de reconhecimento”. Nesse caso em análise, o quadrinista que 

constrói essas caricaturas, a partir dos índices de reconhecimento, retrata os sujeitos 

envolvidos na trama de maneira grotesca – olhos, bocas, narizes e cabeças com tamanhos e 

formatos exagerados, não simétricos. Esses aspectos possibilitam observar a irrupção de 

discursos que associam beleza e simetria do rosto. Alvarez (2014, p. 01), explicita que é dito 

“que quanto mais simétrico o rosto, mais bonito ele é. Será mesmo? O site Muggum criou um 

aplicativo para iPhone e iPhod que revela como seria o rosto de qualquer indivíduo 

simetricamente perfeito”. Assim, é perceptível que na sociedade contemporânea há uma 

preocupação com questões estéticas corporais e faciais e esse discurso da beleza pode ser 

retomado nO incrível mensalão a partir das imagens caricaturadas dos sujeitos representados. 

O discurso da beleza relaciona-se interdiscursivamente com o discurso do grotesco, do que é 

feio. Destarte, o caso do mensalão e os sujeitos que o constituem são discursivamente 

construídos como algo negativo, ilícito, grotesco, feio.  

Refletir sobre o traçado caricatural e os índices de reconhecimento possibilitam o 

resgate de questões relativas à representação da realidade nos quadrinhos. Nas palavras de 

Schumacher (2013), Eisner sempre se atenta a contar suas histórias a partir da regra do 

realismo, que requer que a caricatura ou o exagero aceitem os limites da factualidade. Desse 

modo, apesar de os personagens serem desenhados de forma caricatural, há certo respeito aos 

limites da factualidade, da realidade, pois, a maioria dos personagens remetem aos sujeitos 

reais envoltos na trama discursiva dO incrível mensalão. O que é verificado tanto pela 

visualização das características físicas quanto pela indicação dos nomes próprios dos sujeitos 

envolvidos no decorrer da narrativa quadrinhística.  

Há a pretensão de retratar, enquadrar, o real, tanto o assunto quanto os personagens 

são predominantemente não ficcionais, o mensalão e seus protagonistas fazem parte do nosso 

contexto, a sociedade brasileira contemporânea. Na trama discursiva da HQ não ficcional, os 

personagens Roberto Jefferson, Delúbio Soares, Marcos Valério, José Genoíno, dentre outros, 

mesmo que de maneira caricaturada, são componentes da sociedade política e/ou empresarial 

do Brasil. Contudo, frisamos que esse intuito de retratar o real é também perpassado por 

ideologias, assim, o real a ser retratado pode não ser o mesmo real para outros sujeitos. O que 

estabelece relações com a teoria dos esquecimentos de Pêcheux, pois, os sujeitos têm a ilusão 

de que são a origem do dizer, por isso, dizem o que querem sobre o mensalão e de aquilo que 

é dito sobre o mensalão só pode ser isso, o real.  

A HQ não ficcional é construída por legendas que expressam a voz do narrador, que 

narra, por meio de palavras e imagens, a história sobre o caso, a partir do uso de citações que 
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remetem aos depoimentos, aos processos e aos ditos da procuradoria, dos jornais. Essas 

legendas intercalam-se com balões-fala que, possivelmente, tentam materializar a fala dos 

sujeitos que entretecem a trama do mensalão, segundo Cagnin (1975) e Ramos (2007, 2009a), 

o balão-fala é o mais tradicional, com traçado contínuo, que expressa a fala neutra, em tom de 

voz normal. A nosso ver ao intercalar constantemente o uso das legendas e dos balões-fala, há 

uma tentativa de que o interlocutor discirna quais são as falas do narrador – nas legendas – e 

quais são dos demais sujeitos – balões-fala –, para que haja um efeito de pretensa 

imparcialidade ao frisar que essa história não é inventada, não é ficcional, pois, tem como 

base fatos e documentos reais. Entretanto, a escolha de dados recortes de falas e não outros 

implicam em dados encaminhamentos ideológicos. 

   

Figura 27 - Excerto da HQ não ficcional O incrível mensalão (Angeli) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml. Acesso em: 26 ago. 2012 

Na capa da HQ não ficcional apresentada acima tem-se o título, O incrível mensalão, 

somado à imagem caricatural de um sujeito em um meio urbano rodeado por várias maletas e 

muitas cédulas de dinheiro, em um lugar molhado, úmido e sombrio, o que materializa o teor 

negativo dos discursos e dos fatos a serem contados. O título que adjetiva como incrível o 

caso do mensalão, ligado à retração caricatural das imagens dos personagens, implica em 

efeito de sentidos relacionado à aquilo que não se pode acreditar, a algo surpreendente no 

cenário político, devido ao caráter ilícito e sombrio do caso. Há também um batimento em 

torno do termo incrível, pois, ao mesmo tempo em que a FD da não ficção entretece a HQ não 
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ficcional, há a irrupção da FD da ficção, do fantástico, do que não é passível de pertencer à 

realidade. 

                         

Figura 28 - Capa da HQ O incrível Hulk (Stan Lee e Jack Kirby) – Marvel Comics. Disponível em: 

http://rockquadrinhosscans.blogspot.com.br/2011/08/o-incrivel-hulk-12-e-3edabril.html. Acesso em: 13 set. 2016.  

Figura 29 – Capa do filme O incrível Hulk (Stan Lee e Jack Kirby) – Universal Studios. Disponível em: 

https://www.google.com.br/search?q=o+incrivel+hulk&rlz=1C1NNVC_enBR493BR493&source=lnms&tbm=isch&sa

=X&ved=0ahUKEwj_mvDJmY3PAhXDH5AKHf9DEwQ_AUICSgC&biw=1366&bih=667#imgrc=hRRu4YqWNYV

V5M%3A. Acesso em: 13 set. 2016. 

 

 

http://rockquadrinhosscans.blogspot.com.br/2011/08/o-incrivel-hulk-12-e-3edabril.html
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Figura 30 – Capa da HQ não ficcional O incrível mensalão (Angeli) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml. Acesso em: 26 ago. 2012 

Com base nas imagens apresentadas, é possível observar que a escolha das palavras 

materializadas no título da HQ não ficcional O incrível mensalão juntamente com a imagem 

do sujeito enfocado a partir do plano geral ou panorâmico, que engloba o cenário – o meio 

urbano, esgotos, maletas com dinheiro – e os personagens – o sujeito não ficcional 

caricaturado Roberto Jefferson – nos permite, conforme os exemplos explicitados acima, 

estabelecer relações intertextuais com a história em quadrinhos do super-herói O incrível 

Hulk, de Stan Lee e Jack Kirby e também com o filme, produzido em 2008, distribuído pela 

Universal Studios. O incrível Hulk, em consonância com Veille (2014), é um personagem, 

com força hercúlea e de cor verde, devido à exposição à radiação. Apesar da aparência 

relativamente grotesca e monstruosa, o personagem é um super-herói construído para lutar e 

defender o lado do bem, dentro de uma concepção maniqueísta. Entretanto, no caso em 

análise, O incrível mensalão não é construído para ser um super-herói. É para ser visto como 

algo espantoso, ilícito e inacreditável relacionado à vilania. O traço caricatural dos 

personagens dialoga com esse título, possibilitando a construção de efeitos de sentidos que 

remetem à repulsa, à antipatia, que perpassa todo o fato contado no transcorrer dos 

quadrinhos.  
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Figura 31 - Excerto da HQ não ficcional O incrível mensalão (Angeli) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml. Acesso em: 26 ago. 2012 

Na primeira página da história em quadrinhos não ficcional, especialmente, nesse 

primeiro requadro, há a materialização de imagens de tubulações de esgoto e de possíveis 

políticos e/ou empresários trajados com terno e gravata complementarizado pelo enunciado 

nos balões-fala: Do lodo, às vezes nasce uma flor de lótus. Mas, em outras, dali só sai mais 

lama mesmo. Com base na memória discursiva, percebemos que essa assertiva advém de 

dizeres populares, que objetiva, a nosso ver, buscar o conhecimento comum do interlocutor. 

De acordo com Kawanami (2012):  

 

A flor de Lótus é uma espécie de flor aquática, com muitos significados para 

os países do Oriente, especialmente o Japão, o Egito e a Índia. Ela é 

considerada sagrada e um dos símbolos mais antigos e mais profundos do 

nosso planeta. Nos ensinamentos do budismo e hinduísmo, a flor de lótus 

simboliza o nascimento divino, o crescimento espiritual e a pureza do coração 

e da mente. O significado da flor de lótus começa em suas raízes – 

literalmente! A flor de lótus é um tipo de lírio d’água, cujas raíze s estão 

fundamentadas em meio à lama e ao lodo de lagoas e lagos. O lótus vai 

subindo à superfície para florescer com notável beleza. O simbolismo está 

especialmente nesta capacidade de enfrentar a escuridão e florescer tão limpa, 

tão bonita e tão especial para tantas pessoas. 

  

Destarte, há um batimento discursivo e ideológico entre o aspecto positivo da flor 

que emerge da lama e do lodo e o aspecto negativo do escândalo a ser narrado que emerge 

figurativamente da lama e do lodo. Língua e ideologia se imbricam, tem-se explicitado 

discursivamente a negatividade da narração contada e os valores ideológicos que perpassam a 

construção da HQ não ficcional: política e lodo/lama têm sentidos correlatos. Segundo 

Maldidier (1994), a distribuição das palavras no texto implica um modelo ideológico 

subjacente. Por isso, as palavras e as imagens distribuídas durante a tessitura dO Incrível 

Mensalão implicam em valor ideológico negativo ao caso contado.  

O dito que associa política ao lodo, ao esgoto, digladia-se com o não dito que 

preconiza a política como algo probo, limpo, transparente. Conforme Maldidier (2003), a 
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presença-ausente de um não dito atravessa o dito sem fronteira assinalável. Há um jogo de 

presença e ausência. A presença de um dito implica na ausência de outros ditos, não ditos, 

porque é impossível de dizer tudo na língua. Escolher dizer que política e lodo são inter-

relacionados implica na construção de formações ideológicas e imaginárias que caracterizam 

a política como algo negativo, sujo e sombrio.  

Conforme é materializado na HQ não ficcional, a história sobre o mensalão inicia-se 

a partir da denúncia feita pelo deputado Roberto Jefferson ao Jornal Folha de São Paulo, em 

junho de 2005. Tem-se o uso de nomes próprios, do suporte Jornal Folha de São Paulo e da 

data para validar o assunto narrado, o que tenta conferir veracidade aos fatos contados, 

característica essa constante no gênero do discurso HQ não ficcional. E como vimos no 

transcorrer de nossas análises, essa busca pela veracidade pode relacionar-se com a tentativa 

de ser imparcial, há a construção do dito de que se o fato é real sua narração, embasada em 

processos jurídicos, também é real, logo, o suporte jornal apenas materializa esse real. 

Contudo, vimos que não há uma relação clara e uníssona entre língua, pensamento e mundo. 

E todo dizer é ideologicamente marcado e não há neutralidade, imparcialidade, nessa relação 

permeada por escolhas entre dados encaminhamentos discursivos e ideológicos e não outros.  

     

 

Figura 32 - Excertos da HQ não ficcional O incrível mensalão (Angeli) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml. Acesso em: 26 ago. 2012 
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Com base nos exemplos supracitados é perceptível a constante relação estabelecida 

entre o suporte da HQ não ficcional – o jornal impresso e digital Folha de São Paulo – e a 

referência a esse jornal no transcorrer dO Incrível Mensalão, conforme os exemplos 

apresentados nas imagens e palavras: Foi o que aconteceu em junho de 2005, quando o 

deputado Roberto Jefferson denunciou o mensalão em entrevista à jornalista Renata Lo 

Prete, na Folha. Essa assertiva dialoga com a imagem de Roberto Jefferson posicionado 

acima da jornalista da Folha, em uma posição que possivelmente remete, a partir da memória 

discursiva, a um “iluminado” que em meio ao esgoto e às cédulas de dinheiro faz denúncias, 

das quais o mesmo faz parte, o que explicita formações ideológicas que se opõem – participar 

do esquema (negativo) x denunciar o esquema (positivo).  

Podemos perceber também uma tentativa de correlação com o suporte que denuncia 

(positivo) o esquema (negativo). Esse efeito de sentidos maniqueísta entre verdade, positivo, 

versus mentira, negativo, implica em dizer que a HQ não ficcional diz a verdade porque é 

entretecida com base em processos jurídicos, e os políticos que participam do esquema e 

querem se defender são mentirosos. A partir dos apontamentos realizados, especialmente, no 

capítulo dois da tese, podemos observar efeito de sentidos que materializam o Jornal Folha de 

São Paulo como o “herói” dessa HQ não ficcional, porque denuncia e combate o “vilão” O 

incrível mensalão.  

Nos requadros seguintes, a narração do caso inicia-se no Congresso Nacional, a 

trama discursiva é entretecida a partir das relações entre esgoto e Congresso, maletas e 

dinheiro, políticos e empresários. 

Os discursos mobilizados na construção da HQ não ficcional remontam os fatos 

jornalísticos publicados sobre a corrupção que envolve os meios político e empresarial, a 

lavagem de dinheiro, o repasse indevido de dinheiro público, (re)eleições duvidosas, CPI 

(comissões parlamentares de inquérito), infidelidades partidárias, fatos esses expressos em 

documentos, processos, sobre o mensalão. A memória discursiva possibilita observar que os 

discursos materializados nO incrível mensalão, publicado no ano de 2012, dialogam 

interdiscursivamente com outros discursos relacionados à política e à sociedade cuja formação 

ideológica explicita valores negativos e rotineiros sobre o que é fazer política no Brasil – algo 

que envolve questões sombrias e, muitas vezes, ilícitas. Em especial, o ato de fazer política de 

determinados governantes, conforme salienta Gregolin (2007). 

É válido frisar que quando pensamos em formações discursivas, ideológicas e 

imaginárias sobre o caso mensalão, é possível observamos que o efeito de sentido negativo 

não é para todos sujeitos, pois, pode haver pessoas que não consideram como grave o caso 
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financeiro conhecido por mensalão, que se instaurou para o julgamento, por conta de 

inúmeras questões como possíveis conspirações partidárias, julgamento apenas de dadas 

pessoas e não outras, parcialidade midiática e assim por diante. Nas palavras de Maldidier 

(2003), para a AD, as palavras mudam de acordo com as posições adotadas por aqueles que as 

empregam, pois, como Pêcheux metaforiza, “Deus não tem nenhum estilo próprio: pela boca 

dos profetas ele fala de modo diferente da mesma coisa; ele pode também designar coisas 

diferentes através das mesmas palavras”. Assertiva que nos permite observar que tanto as 

formações discursivas quanto as formações ideológicas não podem ser pensadas como um 

todo homogêneo e imutável, pois assim como os sujeitos, a história, a língua, o discurso, elas 

são heterogêneas, flexíveis, que variam também segundo as posições ocupadas pelos sujeitos 

no discurso e as condições de produção. O que possibilita que os sujeitos tenham 

posicionamentos diferentes acerca do mensalão, alguns condenam com afinco tal prática e 

outros não, fato verificado em irrupções na mídia e nas redes sociais como blogs, facebook e 

outros sites de relacionamento, nos quais os usuários emitem suas opiniões. 

Na segunda página da história em quadrinhos não ficcional, no quarto quadrinho, 

tem-se a imagem dos ministros do STF, trajados com togas, em meio a pilhas de documentos 

dialogando com o dito na legenda: Explicar o mensalão não é fácil. O processo no Supremo 

sobre o caso tem 50 mil páginas: 

   

Figura 33 - Excerto da HQ não ficcional O incrível mensalão (Angeli) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml. Acesso em: 26 ago. 2012 

Tem-se materializado que a extensão e a complexidade do tema ocasiona em um 

trabalhado fastidioso para os ministros e, consequente, em uma tarefa difícil para os 

construtores dessa HQ não ficcional que sintetizam e contam esse caso por meio das palavras 

e das imagens. O discurso jurídico é materializado na HQ não ficcional, o que se encaminha, 

a nosso ver, para uma tentativa de reafirmar a veracidade e demonstrar uma pretensa 



120 

 

imparcialidade em relação ao caso narrado. Contudo, língua e ideologia se imbricam e a 

materialização de determinados ditos e não outros, implicam na construção de efeito de 

sentidos que faz irromper um posicionamento ideológico contrário ao mensalão e aos sujeitos 

que o engendram.   

Para validar os discursos materializados durante a construção da história em 

quadrinhos não ficcional sobre o mensalão, é dito nos requadros, por meio de legendas, tanto 

na segunda página dO incrível mensalão – A História, segundo depoimentos, é esta –, quanto 

no término, na página doze – todas as informações e os diálogos reproduzidos nesse caderno 

foram extraídos de entrevistas, documentos e testemunhos que fazem parte do processo do 

mensalão. Ao dizer que a história é contada a partir de depoimentos, o sujeito encontra-se 

vestido da ilusão de que há uma relação transparente entre língua, mundo e pensamento e que, 

por isso, esses depoimentos são a verdade do fato contado.   

   

Figura 34 - Excertos da HQ não ficcional O incrível mensalão (Angeli) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/fsp/poder/61728-o-incrivel-mensalao.shtml. Acesso em: 26 ago. 2012 

Dessa forma, a partir da memória discursiva, discursos anteriores sobre o mensalão 

são selecionados e retomados para a construção da HQ não ficcional, levando em 

consideração o que pode e deve ser dito nesse dado momento – atualmente é possível contar 

esse caso em uma HQ não ficcional e publicá-la em um jornal de circulação nacional.  

O uso das citações indiretas supracitadas, como vimos no transcorrer de nossas 

análises, tenta repassar aos eventuais interlocutores, leitores, uma pretensa imparcialidade em 

relação aos fatos apresentados, uma vez que a narração se baseia em um assunto não ficcional. 

Há a formação imaginária, proposta por Pêcheux (1990b, p. 82), que designa “o lugar que A e 

B se atribuem cada um a si e ao outro, a imagem que eles se fazem de seu próprio lugar e do 

lugar do outro”. Tem-se delineado um jogo de imagens que é construído no processo de 

tessitura/leitura da HQ não ficcional que influi na construção de dados efeitos de sentidos. 
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Esse jogo se dá na imagem dos construtores dessa HQ não ficcional, a imagem do suporte 

Jornal Folha de São Paulo, a imagem do possível público-alvo dO incrível mensalão, a 

imagem dos sujeitos que entretecem a trama discursiva narrada, relacionando-se com as 

escolhas e as possibilidades de dizer determinados ditos e não outros, de utilizar determinadas 

imagens e não outras.  

Assim, se os ditos materializados na HQ não ficcional são recortes do processo, 

como é atestado nO incrível mensalão, tem-se uma montagem discursiva, que reconstrói o 

fato narrado a partir de dado posicionamento ideológico. Isto é, como a língua e a ideologia se 

imbricam, recortar e recontar um fato, mesmo que baseado em fatos e documentos reais, 

implica em assumir uma dada postura ideológica, logo, essa atividade não é neutra, pois, 

escolher dadas partes do processo do mensalão e não outras implica em efeitos de sentidos, 

em diferentes direcionamentos discursivos e ideológicos, que como vimos, entretece 

negativamente O incrível mensalão.  

Tem-se, um acontecimento discursivo – o mensalão – e os respectivos ditos que o 

comentam ecoando relações interdiscursivas: discurso jurídico, discurso midiático, discurso 

da beleza, discurso do grotesco, discurso da pureza, discurso da impureza. 

No que tange à escolha do gênero HQ não ficcional para falar sobre o mensalão no 

suporte jornal Folha de São Paulo, e não outro gênero qualquer, é possível verificar, a nosso 

ver, uma tentativa de explicitar a complexidade do mensalão, seus protagonistas, sua 

estruturação e suas implicações para a sociedade brasileira. Tenta-se expor assuntos de grande 

visibilidade midiática na atual sociedade, os quais, por vezes, podem ser pouco ou não 

compreendidos pelos interlocutores, pelos cidadãos, da maneira como esse suporte 

discursiviza ser o real, a realidade dos fatos. Parte-se de uma formação imaginária de que a 

maior parte dos cidadãos não acompanha ou não quer acompanhar todos os meandros 

políticos e considera a rede das implicações políticas como uma trama muito complicada e, 

por vezes, enfadonha. Nesse caso, o uso do gênero HQ não ficcional, complementarizado pela 

linguagem verbal e não verbal, pode ser um caminho produtivo para a materialização das 

formações discursivas, ideológicas e imaginárias negativas sobre o caso do mensalão.      

Há o uso da HQ não ficcional O incrível mensalão como forma tentar convencer o 

interlocutor. Tem-se um jogo imaginário em torno de quem diz (os construtores da HQs não 

ficcional/ Jornal Folha de São Paulo), o quê diz (o mensalão), para quem diz (interlocutores 

do jornal impresso e/ou digiral), em que condições de produção (cenário político brasileiro 

contemporâneo), que objetiva o convencimento do interlocutor da HQ não ficcional acerca da 

provável veracidade dos fatos apresentados. O que é relativamente novo, pois, acreditamos 
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que no hipergênero HQ não há preocupações incisivas com a veracidade dos fatos contados, 

por conta da predominância do ficcional. E essa preocupação em dizer que o que é contado, 

verbalmente e não verbalmente, é real e verídico relaciona-se com uma tentativa de que o 

interlocutor se convença de que o mensalão é incrível, inacreditável, é um super-escândalo 

que deve ser visto como algo negativo para a sociedade brasileira.     

Esse uso do gênero do discurso HQ não ficcional para retratar O incrível mensalão é 

possível devido ao fato de que, segundo Bakhtin (2003), o processo de constituição dos 

gêneros do discurso não é algo extremamente fixo e imutável, mas sim um processo interativo 

entre o estável e o mutável, pois esse processo é composto por forças centrípetas, que mantêm 

a estabilidade, as características tradicionais dos gêneros, e por forças centrífugas, que são os 

pontos de fuga, de mudanças, de variações possíveis em torno dos gêneros do discurso. Em 

outros termos, as forças centrípetas mantêm as características estáveis das histórias em 

quadrinhos – relação entre o verbal e o não verbal, arte sequencial, uso de legendas e balões-

fala – e as forças centrífugas possibilitam mudanças, transformações – a possibilidade de 

abordagem de temáticas e personagens não ficcionais e a tentativa de convencer o interlocutor 

acerca de formações discursivas, ideológicas e imaginárias que entretecem negativamente O 

incrível mensalão.  

Em consonância com Bakhtin (1997, p.44) “cada época e cada grupo social têm seu 

repertório de formas de discurso na comunicação socioideológica”, por isso, na sociedade 

contemporânea brasileira – verbal e maciçamente visual, imagética – tem-se a possibilidade 

de uso das histórias em quadrinhos para a abordagem de assuntos não ficcionais como o 

mensalão. 

Após estabelecermos diálogos entre o uso do gênero do discurso HQ não ficcional e 

os efeitos de sentidos construídos nO incrível mensalão, partimos na sequência, para os ditos 

e imagens sobre o movimento grevista dos professores universitários no ano de 2012, no 

Brasil. 

 

3.3 Por que a greve dos professores federais continua? (Comando local de greve UFTM) 

A história em quadrinhos não ficcional Por que a greve dos professores federais 

continua?13, produzida em agosto de 2012, pelo Comando local de greve da Universidade 

Federal do Triângulo Mineiro (UFTM), encontra-se disponibilizada na internet, no suporte 

                                                           
13 Disponível em: www.uftmemgreve.blogspot.com. Acesso em: 28 ago. 2012. 

 

http://www.uftmemgreve.blogspot.com/
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blog do comando de greve, exemplificado a seguir. Diferentemente de O incrível mensalão, 

seu suporte não é um jornal de ampla circulação nacional com um viés marcadamente 

comercial. No caso em análise, o suporte blog é utilizado para publicação de gêneros que 

veiculem discursos favoráveis ao movimento de greve. A autoria dessa HQ não ficcional é do 

comando local de greve da UFTM (Universidade Federal do Triângulo Mineiro), 

provavelmente, uma equipe que coaduna de dadas formações discursivas e ideológicas sobre a 

manutenção do movimento de greve docente. 

  

Figura 35 – Print do blog do Comando Local de Greve da UFTM. Disponível em: www.uftmemgreve.blogspot.com. 

Acesso em: 28 ago. 2012. 

A história em quadrinhos não ficcional é composta por quatro páginas em preto e 

branco. A temática abordada é não ficcional porque retrata um acontecimento real – a greve 

dos docentes federais no ano de 2012, no Brasil. As personagens são relativamente não 

ficcionais, pois, Laura e Bia podem representar qualquer cidadão que tenha interesse sobre as 

motivações da greve. Em outras palavras, podemos visualizar uma relativa não ficcionalidade, 

pois, o tema narrado é real, já as personagens se assemelham aos sujeitos da nossa sociedade. 

Se essas personagens de fato existem não é possível precisar com exatidão apenas com base 

na materialidade da HQ não ficcional. 
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Figura 36 Excerto da HQ não ficcional Por que a greve dos professores federais continua? (Comando Local de 

Greve/UFTM) - Disponível em: www.uftmemgreve.blogspot.com. Acesso em: 28 ago. 2012. 

 

 

A partir do exemplo acima é perceptível que o estilo dessa HQ não ficcional é 

diferente das outras analisadas, pois, materializa imagens com menor rigor artístico – 

personagens e cenários desenhados de forma mais simples – e o uso intenso de gráficos. Há 

uma relação aberta à heterogeneidade, o que explicita o caráter relativamente estável do 

gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional, que possibilita a inserção de gêneros 

específicos de outros contextos, como os gráficos que são comuns nas áreas das estatísticas, 

das exatas, utilizados para organizar e quantificar os dados, validá-los.  

Ainda no que se refere ao estilo de Por que a greve dos professores federais 

continua?, podemos pensar que talvez na ânsia de tornar público o tema da greve, para 

explicar as motivações desse movimento para os mais diversos públicos – juvenil e adulto –, o 

rigor artístico tenha ficado em segundo plano. Outra hipótese caminha para uma possível falta 

de acesso a dados quadrinistas para uma construção mais elaborada dessa história. Contudo, 

ressaltamos que nossa pesquisa não é prejudicada por essas questões, pois, o nosso foco são 

os efeitos de sentidos construídos a partir da relação de complementaridade entre as palavras e 

as imagens. 

No que tange às condições de produção da história em quadrinhos não ficcional, nos 

deparamos com a irrupção de variados discursos que se relacionam interdiscursivamente com 



125 

 

o movimento grevista. Dentre esses discursos possíveis, iniciamos nossas reflexões a partir do 

discurso jurídico – a concepção legalista constantemente retomada durante os movimentos de 

greve. No Brasil há a garantia de greve prevista pela lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, que 

“dispõe sobre o exercício do direito de greve, define as atividades essenciais, regula o 

atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade, e dá outras providências” (BRASIL, 

1989).  

Conforme assegura o artigo 1º da Lei nº 7.783, de 28 de junho de 1989, “é 

assegurado o direito de greve, competindo aos trabalhadores decidir sobre a oportunidade de 

exercê-lo e sobre os interesses que devam por meio dele defender” (BRASIL, 1989). Assim, 

diante desse direito garantido por lei e das inúmeras reivindicações trabalhistas não atendidas 

pelo governo federal, os professores de grande parte das universidades federais brasileiras 

iniciaram a greve, no ano de 2012. Fato que foi divulgado pela comunidade acadêmica e pela 

mídia, o que é verificado ao vasculharmos esse tema na internet, em sites de busca diversos.  

Viana (2012, p.01) apresenta um posicionamento sociológico sobre a greve, para o 

autor, 

 

É fundamental entender que a greve não pode ser compreendida através de uma 

concepção legalista e nem como “direito subjetivo do trabalhador” e sim como 

direito coletivo dos trabalhadores e um imperativo categórico que produz a principal 

forma de luta emancipadora na sociedade moderna, sendo um esboço de novas 

relações sociais, abrindo espaço para a solidariedade dos trabalhadores em lugar da 

competição cotidiana, novas ideias e novas formas de auto-organização (do comitê 

de greve até os conselhos operários). Desta forma, o vínculo entre greve e processo 

de transformação radical da sociedade está explícito não apenas nos objetivos (que 

se manifesta plenamente nas greves gerais e greves revolucionárias), mas nela 

mesma, pois ela esboça novas relações sociais, formas de auto-organização, 

desenvolvimento de novos valores e da consciência revolucionária e substitui o 

trabalho alienado (heterogerido) por uma atividade autogerida. A greve, nesse 

sentido, é um elemento fundamental para a humanização do mundo. 

 

No transcorrer da greve, construída no batimento entre o discurso jurídico, vista 

como um direito subjetivo garantido por lei, e o discurso sociológico, vista como um direito 

coletivo, um elemento fundamental para a humanização do mundo, algumas propostas foram 

apresentadas pelo governo, contudo, os professores não concordaram e mantiveram a greve. 

Diante desse impasse e por conta de diversos discursos em torno do fato de a greve ser 

mantida – é justo/certo ou injusto/incorreto –, o comando local de greve da UFTM 

(Universidade Federal do Triângulo Mineiro) utiliza o gênero história em quadrinhos não 

ficcional para demonstrar à população as motivações e explicações que mantêm a greve 

docente.  
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A história em quadrinhos não ficcional é tecida no plano médio ou aproximado, o 

foco é dado da cintura para cima, há um certo reforço nos traços do rosto das personagens 

Laura e Bia, que, por meio dos balões-fala, debatem sobre o porquê de a greve dos 

professores ter continuidade, mesmo com a proposta do governo federal. Por meio do dito da 

personagem Laura, Calma?! Tô perdendo aula. Quero voltar a estudar!, e das formações 

imaginárias – os discursos e aparência jovial das personagens –, acreditamos que 

possivelmente elas representam estudantes de alguma universidade federal, jovens que, de 

Figura 37 - Excerto da HQ não ficcional Por que a greve dos professores federais continua? (Comando Local 

de Greve/UFTM) - Disponível em: www.uftmemgreve.blogspot.com. Acesso em: 28 ago. 2012. 
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alguma forma, estão relacionadas diretamente ao tema da greve. Argumentos diversos são 

utilizados para justificar e validar a manutenção da greve, por meio do uso de recursos verbais 

e não verbais, por exemplo, o uso de gráficos estatísticos.     

Nessa primeira página da história em quadrinhos não ficcional, tem-se a fala de 

Laura, Eu já não aguento mais essa greve! Ainda mais depois das propostas do governo... 

Você viu? Até 45% de aumento! Quem ganha isso no Brasil?!, associada à imagem de leitura 

de um jornal impresso, que retoma, a nosso ver, os discursos veiculados por uma parte da 

mídia e da sociedade: a de que a proposta feita aos professores pelo governo é extremamente 

vantajosa, pois, se trata de um aumento de 45% no salário docente. Esse dito se liga à 

formação discursiva capitalista, uma vez que apenas os valores monetários são suscitados – 

aumento porcentual da remuneração. Verificamos que os discursos acerca das condições 

trabalho, além do aspecto financeiro, não são ditos.  

O dito Quem ganha isso no Brasil?!, a partir da memória discursiva, ecoa uma série 

de outros ditos relativos ao ser docente na sociedade brasileira contemporânea. O que se inter-

relaciona com as formações imaginárias sobre ser docente da educação básica pública, ser 

docente da educação básica privada, ser docente universitário da rede privada e ser docente 

universitário da rede pública, que é o foco da HQ não ficcional.  

Essas formações imaginárias remontam relações interdiscursivas capitalistas entre a 

retribuição financeira dos docentes que “ganham isso no Brasil”, que ganham bem, os 

professores das universidades federais, em batimento com os docentes que “não ganham isso 

no Brasil”, que ganham mal, os demais professores brasileiros. O que é constantemente 

retomado especialmente pela mídia. Dentre os vários exemplos existentes, tem-se a notícia 

veiculada em diversos jornais no dia 15 de setembro de 2016 cuja manchete da BBC Brasil 

aponta que “Professor primário no Brasil ganha pouco, mas universitário ‘tem salário de país 

nórdico’, diz OCDE” (FERNANDES, 2015). 

E esse cotejamento discursivo, ideológico e imaginário entre professores de outros 

níveis e o professor universitário implica na construção de efeitos de sentidos que entretecem 

discursos outros, por exemplo, o status positivo e negativo de ser professor na atualidade. Em 

outras palavras, o dito Quem ganha isso no Brasil?! possibilita a irrupção e a construção de 

efeitos de sentidos e imagens de que o professor universitário, em especial, o servidor público 

federal, ganha bem e possui status positivo, pois, além de professor ele também é 

pesquisador, em contraposição ao ser professor das demais faixas etárias e esferas, que ganha 

relativamente mal e não é necessariamente pesquisador. Tem-se a formação imaginária de que 

o professor universitário é também um pesquisador que ganha bem. E essa profissão tem na 
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sociedade atual um relativo status positivo, o que faz irromper o dito de que não há motivos 

para a continuidade da greve, efeito de sentidos esse materializado nos dizeres e nas imagens 

da personagem Laura com expressões faciais e corporais de inconformada com a greve.      

Em contraposição aos ditos da personagem Laura, Bia afirma que a TV não diz que a 

proposta desconsidera as perdas inflacionárias em torno de 15%, acumuladas desde 2010. O 

governo também não considera a inflação de 2013-2015, hoje estimada entre 12% e 15%. 

Assim, a partir de um mesmo acontecimento – a greve dos professores federais – variados 

efeitos de sentidos são construídos pelos interlocutores, há uma contraposição entre os 

discursos: de um lado, os ditos de Laura consideram a greve como errada, injusta e deve 

acabar; por outro lado, Bia tenta convencê-la por meio de determinados ditos que explicitam 

que a greve é correta, justa e deve ser mantida.  

Verificamos também as relações existentes entre a mídia e a sociedade no que se 

refere à disseminação de informações, o que faz com que alguns cidadãos se posicionem a 

favor ou contra a greve dos professores. Assim como no caso em análise, a mídia mantém 

relações com a sociedade que não são neutras. Muitas vezes, os posicionamentos assumidos 

pela mídia são aceitos sem questionamentos pela sociedade, devido à pretensa imparcialidade 

preconizada pelos veículos midiáticos. A respeito da relação entre imparcialidade e mídia, em 

especial, no jornalismo, Rossi e Ramires (2013, p.78) indagam: 

 

Qual é a característica mais relevante do jornalismo de qualidade? A resposta para 

os tempos atuais, e também ante ao nascimento dessa nova forma de produção de 

conhecimento, continua sendo a imparcialidade, ou seu sinônimo: isenção. A 

condição de isento, imparcial, garante ao jornalista e ao seu trabalho, uma espécie de 

selo de garantia do produto notícia. Uma das primeiras explicações para significar o 

jornalismo: a Teoria do Espelho, inspirada no positivismo do filósofo francês 

Auguste Comte (1798-1857) apontava que a notícia seria de qualidade se o jornalista 

conseguisse retratar fielmente o fato como se houvesse uma imagem a ser refletida 

da notícia e que pudesse ser captada pelo profissional e assim transcrita. Com a 

introdução de estudos de comunicação, e mais especificamente os estudos de 

jornalismo, a Teoria do Espelho foi duramente atacada e logo mostrou-se como uma 

fonte esvaziada para explicar como se processa a redação da notícia. No entanto, o 

senso comum e inclusive a classe jornalística, ainda tendem a apoiar as explicações 

sobre os procedimentos jornalísticos para apreensão das realidades como ferramenta 

para reprodução fidedigna dos fatos. 

 

 Diante disso, apesar de haver tentativas de tratar a notícia como um espelho, é 

possível visualizarmos dadas relações discursivas e ideológicas que ocasionam numa certa 

manipulação de uma parcela da sociedade, por parte da mídia e, consequentemente, das 

autoridades governamentais. Almeja-se por parte do governo que os professores acabem com 

a greve, que retomem suas atividades, que voltem a trabalhar. Discurso esse explicitado pela 

mídia também. Assertiva materializada no dito propostas do governo e na imagem de um 
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jornal impresso lido pela personagem Laura no exemplo supracitado. Entretanto, há outros 

discursos entremeados e contrários, porque uma outra parte da sociedade almeja que a greve 

seja mantida e as reivindicações atendidas. Fato que nos leva a refletir com Pêcheux (apud 

ORLANDI, 2012, p.130) sobre a Língua de Estado como “uma série de estratégias de 

discurso obstinada em evacuar qualquer contradição e a mascarar a existência de relações de 

classes: ela usa uma falsa aparência para contornar o que todo mundo sabe e ninguém pode 

dizer”. Contudo, a contradição é inerente ao discurso e ao sujeito, logo, há falhas que 

culminam em resistências.  

Parafraseando Viana (2015), é perceptível uma constante movência entre a 

legitimidade e a ilegitimidade dos ditos que entretecem a HQ não ficcional Por que a greve 

dos professores federais continua?: ora os ditos legítimos são mídia, do governo ora ditos 

ilegítimos de manutenção do movimento grevista são materializados por Bia e vice-versa.  

Essa história em quadrinhos não ficcional irrompe como resistência a essa Língua de 

Estado, que tem como meio a mídia e suas estratégias de discurso que tentam tornar ilegítima 

a greve dos professores. Usar o gênero do discurso HQ não ficcional é uma estratégia de 

aproximação e de convencimento, que tenta gerar no leitor abertura para o tratamento de 

assuntos sérios como a greve.  
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Figura 38 -Excerto da HQ não ficcional Por que a greve dos professores federais continua? (Comando Local de 

Greve/UFTM) - Disponível em: www.uftmemgreve.blogspot.com. Acesso em: 28 ago. 2012. 

 

A partir dessa segunda página da história em quadrinhos não ficcional, é possível 

visualizar que a personagem Bia resolve explicar detalhadamente o que motiva a manutenção 

da greve ao elencar discursos da ordem da economia, da qualificação e capacitação docente, 

das condições de trabalho.  

Percebemos embates entre as personagens, enquanto pertencentes a um mesmo 

contexto – cidadãs, jovens, estudantes universitárias. Nos discursos materializados nas falas 

das alunas Laura e Bia, há posicionamentos diversos e cada uma tenta, valendo-se dos 

discursos e da possibilidade de resistência, explicitar suas concepções acerca da greve 

docente. São mobilizados argumentos embasados em números, gráficos, estatísticas para que 

haja um efeito de autenticidade do discurso defendido pela personagem Bia. O que nos 
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permite também estabelecer relações com a busca pela veracidade dos fatos narrados, como 

acontece nO incrível mensalão. Entretanto, nO incrível mensalão tem-se a busca pelo 

discurso jurídico e policial para validar o caso, já em Por que a greve dos professores federais 

continua? o discurso econômico e social são materializados na busca pelo efeito de 

veracidade do fato narrado na HQ não ficcional.   

A personagem Laura atua como um sujeito em conformidade com o que é veiculado 

pelo estado e pela mídia, posiciona-se discursivamente contra a continuidade da greve. Já Bia 

contrapõe-se e mobiliza discursos que apoiam a greve, há a irrupção do discurso de resistência 

ao que foi discursivizado pelo governo e pela mídia ao tentar convencer sua colega Laura das 

motivações da greve. Para Pêcheux (2009), a resistência também é possível, pois, o sujeito 

precisa ousar se revoltar e pensar por si mesmo. Por isso, diante dos discursos materializados 

pelo governo e pela mídia – de que a proposta é vantajosa e de que os professores devem 

acabar com a greve –, a personagem Bia ousa se revoltar e, então, tenta convencer 

ideologicamente sua colega Laura. É perceptível o modo como essas relações encontram-se 

disseminadas entre os sujeitos filiados a formações discursivas e ideológicas diferentes. Tem-

se materializado a heterogeneidade que constitui o sujeito e os discursos.   

No que tange à elaboração da história em quadrinhos não ficcional, analisamos 

também que a construção dessa HQ não ficcional é uma forma de ousadia, de resistência. 

Como salienta Orlandi, ao prefaciar a obra de Maldidier (2003), a ideologia passa a ter uma 

concepção heterogênea, o que permite a abertura para as falhas, lapsos, atos falhos e 

contradições, que inscrevem traços de resistência e de revolta. Diante disto, os sujeitos 

construtores da HQ não ficcional Por que a greve dos professores federais continua? resistem 

ao que é dito pelo governo por meio da mídia, e, discursivizam no suporte blog a versão dos 

fatos que eles julgam correta, devidamente argumentada, racionalizada, para convencer e ter 

apoio da sociedade. Um jogo de imagens é construído em torno dessa relação: a imagem que 

os sujeitos interlocutores da HQ fazem de si, do governo, da mídia, e do público-alvo – 

geralmente os alunos universitários –, que devem ser informados das motivações da 

manutenção do movimento grevista por quem faz a greve. 

Em outras palavras, escolher o gênero história em quadrinhos não ficcional para 

tratar da greve dos professores das universidades federais, pode ser encarada como uma 

maneira de resistir pois, é preciso lutar, enfrentar e ousar a pensar por si mesmo. E esse 

posicionamento de enfrentamento e luta, materializado em quadrinhos, é perceptível também 

na HQ não ficcional 17 de junho analisada anteriormente na tese. 



132 

 

Após observarmos o uso do gênero do discurso HQ não ficcional para abordar o 

movimento grevista dos professores de universidades federais brasileiras e os efeitos de 

sentidos construídos, estabelecemos, no próximo item, diálogos acerca da Rotina no cárcere 

vivida por dados executivos brasileiros.  

 

3.4 Rotina no cárcere  

A história em quadrinhos não ficcional Rotina no cárcere14 é desenvolvida em cinco 

páginas coloridas, composta por vários quadrinhos, e está publicada na versão digital do 

suporte Jornal Folha de São Paulo. Apesar de não ter explicitada uma autoria marcada, tem-

se demonstrado um certo rigor artístico, há um jogo de imagens focadas em partes dos corpos 

dos sujeitos que entretecem essa trama – cabeça, boca, olhos, tórax, etc. – que são desenhados 

com traços sombrios e, muitas vezes, animalizados, que tentam criar a atmosfera vivenciada 

na prisão.  

  

Figura 39 – Excerto da HQ não ficcional Rotina no cárcere (Autoria desconhecida) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/02/118788-hq-rotina-no-carcere.shtml. Acesso em: 21 fev. 2015. 

Nesse primeiro requadro tem-se o plano detalhe, pormenor ou close-up, cuja atenção 

volta-se para detalhes do olhar agressivo, sombrio e enfurecido do preso e para as grades que 

encarceram, enjaulam esse sujeito, animalizando-o de certa maneira. Essa animalização é 

verificada na forma como o olhar é desenhado, que se aproxima do olhar de um animal 

enfurecido. No caso em análise, sabemos que se trata de um ser humano e não de um animal, 

por conta da relação entre o olhar, a imagem das mãos humanas e o dito da legenda que 

apresenta esse sujeito como um executivo trancado. O uso do close-up é tão marcante nessa 

                                                           
14 Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/02/118788-hq-rotina-no-carcere.shtml. 

Acesso em: 21 fev. 2015. 

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/02/118788-hq-rotina-no-carcere.shtml
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HQ não ficcional, que julgamos pertinente dialogarmos também com os apontamentos feitos 

por Aumont (1993, p.141) na perspectiva do cinema, enquanto um dos principais trunfos do 

cinema na busca por expressividade, e observar sua produtividade em nossa tese. Desse 

modo, é perceptível que o close-up nA Rotina no cárcere é usado para enquadrar bem de perto 

o rosto humano do sujeito da trama, o que implica na busca por uma proximidade, uma 

intimidade, com o interlocutor da HQ. E essa tentativa de aproximação com o interlocutor 

pode demonstrar a busca por validação dos discursos materializados e o convencimento do 

interlocutor dessa HQ não ficcional. 

Além dos aspectos visuais explicitados nesse e nos demais requadros que compõem a 

Rotina no cárcere, a materialidade linguística também possibilita a construção de dado efeito 

de sentido, isto é, a distribuição das palavras executivos e trancados, complementarizadas 

pela imagem, fazem irromper efeitos de sentidos que remontam imagens sobre o que é estar 

preso sendo executivos, sujeitos pertencentes às classes sociais mais elevadas, digladiando-se 

com formações imaginárias sobre o que é estar preso sendo os demais sujeitos que compõem 

nossa sociedade, bandidos e/ou injustiçados. 

No que se refere ao suporte é observável que essa HQ não ficcional, assim como O 

Incrível Mensalão, também é publicada pelo suporte jornal Folha de São Paulo, fato que nos 

leva a retomar as formações discursivas, ideológicas e imaginárias desse veículo midiático ao 

publicar constantemente histórias em quadrinhos não ficcionais que materializam de maneira 

negativa, sombria e, neste caso, animalesca os fatos que envolvem o atual cenário político e 

econômico do Brasil.  

A HQ não ficcional Rotina no cárcere não apresenta o uso de balões para 

representação de diálogos. Há o uso exclusivo de legendas abaixo dos requadros o que pode 

implicar em uma tentativa de demonstrar que os fatos ali descritos são reais e embasados em 

ditos policiais e jurídicos. Isso culmina novamente na pretensa imparcialidade midiática e na 

busca pelo efeito de veracidade do caso contado. Característica essa relativamente estável do 

gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional materializado, especialmente, no 

suporte jornal, como exemplificado nO incrível mensalão, de Angeli. 

Rotina no cárcere é uma história em quadrinhos não ficcional porque apresenta um 

fato real, a prisão de executivos brasileiros possivelmente envolvidos em atos ilegais e, por 

isso, investigados na operação Lava-Jato realizada pela Polícia Federal. Tem-se 

discursivizado o cotidiano vivido por esses executivos nas celas da PF em Curitiba em 

batimento com formações imaginárias de quem são esses presos, como é a rotina no cárcere 

vivenciada por sujeitos pertencentes à classe alta da sociedade. Conforme notícias veiculadas 
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na mídia, a operação Lava-Jato foi deflagrada pela Polícia Federal em meados de 2014 e 

continua em nossa contemporaneidade. O tempo espacializado da narrativa quadrinhística 

compreende a prisão dos executivos envoltos na Lava-Jato.  

O uso do termo cárcere no título dessa HQ não ficcional associado às descrições 

dessa rotina encarcerada, por meio das palavras e imagens, possibilitam irrupções que 

estabelecem aproximações com a obra Vigiar e Punir: nascimento da prisão (FOUCAULT, 

1996). Segundo Castro (2009, p.339-340), 

 

para situar o nascimento da prisão, Foucault parte da análise das formas clássicas do 

castigo. Neste sentido, distingue quatro táticas punitivas e quatro formas sociais 

correspondentes: 1) o exílio (expulsar para além das fronteiras, confiscação de 

bens), 2) a compensação (converter o delito em uma obrigação financeira), 3) a 

exposição (a marca, o signo visível sobre o sujeito castigado) e 4) a clausura. Ainda 

que se possam encontrar todas essas formas nas diferentes épocas e sociedades (de 

fato, as encontramos na Época clássica), segundo a técnica punitiva que privilegiou, 

pode-se distinguir, respectivamente, quatro tipos de sociedade: sociedades de 

desterro (a sociedade grega); sociedades de ressarcimento (as sociedades 

germânicas); sociedades que marcam (as sociedades ocidentais do final do 

medievo); e sociedades que enclausuram (a nossa).  

 

É essa sociedade que enclausura, aprisiona, encarcera, o sujeito que é descrita nA 

Rotina no cárcere. Na primeira página da história em quadrinhos não ficcional, no primeiro 

quadrinho, exemplificado anteriormente, tem-se a imagem de um olhar sombrio e enraivecido 

de um sujeito enjaulado em uma cela penitenciária relacionado ao dito TRANCADOS Os 

executivos passam 22 horas por dia na ala em que ficam as celas e têm direito a apenas duas 

horas de banho de sol por dia. Há a relação entre o discurso da punição e da prisão, 

construída pelas imagens, como um lugar enjaulado, com má aparência e escura, o que 

metaforiza o discurso de uma vida cega para o que ocorre no mundo exterior. A esses presos 

são impostas as obrigações, as limitações e as proibições. Por meio da estruturação elíptica, 

passa-se a vasculhar a rotina vivida no cárcere. As formações imaginárias de como é essa 

vivencia encarcerada dos executivos também perpassam a construção de HQ não ficcional, 

pois, possivelmente os interlocutores não têm acesso a esse local, à essa rotina vivida na 

prisão. 
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Figura 40 - Excerto da HQ não ficcional Rotina no cárcere (Autoria desconhecida) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/02/118788-hq-rotina-no-carcere.shtml. Acesso em: 21 fev. 2015. 

O dito PROIBIDO FUMAR A PF proíbe o fumo na carceragem. O dono da UTC, 

Ricardo Pessoa passou a usar adesivos de nicotina para enfrentar a abstinência relacionado 

à imagem de um cinzeiro com vários cigarros amassados estabelece relações entre fumar e 

prazer, logo, a prisão não deve ser um lugar de obtenção de prazeres, por isso, é proibido 

fumar. Por outro lado, a partir da rede tecida acerca da prática fumante, é possível observamos 

relações de forças que podem direcionar para uma formação ideológica que discursiviza a 

prática fumante como nociva ao corpo, por isso, na prisão deve ser proibido esse hábito. 

Formações ideológicas e discursivas contraditórias – liberdade e prisão; saudável e não 

saudável – entretecem essa história em quadrinhos não ficcional. 

O uso do nome de uma empresa de engenharia, UTC, e de um nome próprio, Ricardo 

Pessoa, nos permite estabelecer relações com a HQ não ficcional O incrível mensalão, de 

Angeli, em que há o uso de nomes próprios numa tentativa de validar os fatos descritos, para 

dizer que o que é contado não é ficção, invenção do suporte Jornal Folha de São Paulo e dos 

seus colaboradores.  Característica relativamente estável do gênero do discurso em análise na 

tese, regido pelas forças centrípetas que mantêm a regularidade.  

O tempo também faz parte das privações dentro da prisão. Tem-se a imagem da 

contabilização dos dias feita de maneira manual, sem apoio de dispositivos eletrônicos e o 

dito TEMPO Só recentemente a PF autorizou que um relógio fosse instalado em uma cela. 

Antes, angustiados, os presos criaram um relógio de sol. Há formações ideológicas e 

discursivas capitalistas que explicitam que o transcorrer do tempo para homens capitalistas, 

homens de negócios, é importante, é lucrativo, e a sua não demarcação pode implicar em 

prejuízos, perdas. É preciso que o tempo seja demarcado, via relógio, é necessário contabilizar 

o tempo no cárcere, é necessário contabilizar não verbalmente o tempo para sair dessa rotina, 

que pode trazer prejuízos financeiros e de diversas ordens aos empresários detidos.  
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Figura 41 - Excerto da HQ não ficcional Rotina no cárcere (Autoria desconhecida) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/02/118788-hq-rotina-no-carcere.shtml. Acesso em: 21 fev. 2015. 

Nessa segunda página da HQ não ficcional, novamente a escuridão na prisão é 

retomada nos requadros, contudo, ela está relacionada à imagem de livros impressos, é dito 

que NO ESCURO A única iluminação nas celas é a luz natural. À noite, com poucas 

lâmpadas, elas ficam praticamente escuras. SÓ PARA LER Recentemente, os presos foram 

autorizados a usar luminárias de led individuais para leitura. De tanto reclamar, também 

conseguiram autorização para receber excepcionalmente jornais e revistas, e não apenas 

livros. Para a leitura, a luz é autorizada, pois, ler deve ser uma prática cultivada, o que pode 

demonstrar um jogo de forças que discursiviza a leitura como possibilidade de os sujeitos 

manterem-se intelectualmente bem informados. Na sequência é explicitado que as visitas são 

regradas, os advogados e os familiares são recebidos de forma normatizada, isto é, o contato 

interpessoal é perpassado por normas a serem seguidas, sem transgressões.  

O discurso da sexualidade também é suscitado, articulado pelas linguagens verbal e 

não verbal, há o enfoque no perfil sensualizado do corpo de uma mulher que dialoga com a 

retomada da imagem do olhar sombrio e agressivo do primeiro requadro e com o dito SEM 

AMOR Não há visitas íntimas na carceragem. Não há espaço para isso, segundo um 

advogado. Na prisão, a sexualidade, as práticas sexuais são controladas, esse tipo de prazer 

não faz parte das possibilidades dentro da prisão. É preciso que o sujeito compreenda o 

quanto é negativo sua presença dentro da prisão, logo, o sexo, ou melhor, a falta dele, 

contribui para que o sujeito colabore com as investigações para sair desse encarceramento 

rapidamente. Outro ponto importante para nossa análise é o uso de citação indireta, expresso 
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em segundo um advogado. Como vimos no transcorrer das análises das demais HQs não 

ficcionais, há uma tentativa de validar os ditos descritos, contudo, especialmente no suporte 

jornal, essa validação tenta ser impessoal, isto é, o sujeito narrador está afirmando com base 

em outro dito, que pode ser de qualquer sujeito advogado. Esse mesmo dito também constrói 

um efeito de sentido de que talvez os encontros amorosos podem ocorrer, pois, quem está 

afirmando é um advogado qualquer e não o suporte Jornal Folha de São Paulo. Assim, um 

mesmo dito pode possibilitar uma multiplicidade de efeito de sentidos entre interlocutores. 

 

Figura 42 - Excerto da HQ não ficcional Rotina no cárcere (Autoria desconhecida) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/02/118788-hq-rotina-no-carcere.shtml. Acesso em: 21 fev. 2015. 

Na terceira página da história em quadrinhos não ficcional, tem-se explicitado que no 

PLANTÃO MÉDICO O doleiro Alberto Youssef, que sofre de uma cardiopatia, recebe toda 

semana visitas de uma fisioterapeuta dialogando com a imagem de uma profissional de saúde 

que realiza o procedimento de ausculta cardíaca no sujeito não ficcional Youssef. O que 

materializa relações entre o discurso penitenciário e médico, pois, apesar de estar preso, o 

sujeito deve estar saudável, é necessário acompanhamento médico e nutricional. A 

materialização do discurso médico faz irromper relações com uma história política do corpo: 

 

Para Foucault, a história da penalidade no século XIX não forma parte da história 

das ideias morais, mas da história geral do corpo. A substituição do suplício pela 

prisão é a substituição do corpo marcado pelo corpo dirigido, cujo tempo é medido e 

suas forças ordenadas para o trabalho. “A forma-prisão corresponde à forma-salário 

do trabalho” (DE2, 469). Por isso a medicina, como ciência da normalidade do 

corpo, instalou-se no coração da prática penal (CASTRO, 2009, p. 343).   
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Os corpos encarcerados dos sujeitos, dos executivos, são dirigidos, vigiados, 

controlados, normalizados, do ponto de vista médico, nutricional, dentre outros que possam 

irromper.    

Podemos visualizar um jogo de imagens em torno dos sujeitos que estão presos: 

imagem do que são homens de negócios ricos, por isso, possivelmente, o tratamento dado a 

eles na prisão diferencia-se do tratamento dado a outros tipos de presos com menor poder 

aquisitivo. Contudo, nos requadros seguintes, há formações discursivas, ideológicas e 

imaginárias que se contrapõem relativamente a essas apresentadas. Ao materializar o dito, 

COM AS MÃOS Os presos recebem talheres de plástico. Quando servem carne, comem com a 

mão, e as imagens do sujeito comendo com as mãos, é possível estabelecer batimentos 

discursivos, ideológicos e imaginários entre o sujeito homem civilizado e rico – que recebe 

tratamento de saúde personalizado – e o sujeito homem animalizado – que come carne com as 

mãos –, possibilitadas pela memória discursiva sobre o que é o ser humano racional e ser 

animal irracional. Reiteramos que fazer referência ao nome próprio do denominado doleiro 

implica, a nosso ver, em uma tentativa de conferir veracidade à história descrita, em um efeito 

de autenticidade da temática contada, que é regular no gênero do discurso história em 

quadrinhos não ficcional. 

 

Figura 43 - Excerto da HQ não ficcional Rotina no cárcere (Autoria desconhecida) - Disponível em: 

http://www1.folha.uol.com.br/infograficos/2015/02/118788-hq-rotina-no-carcere.shtml. Acesso em: 21 fev. 2015. 

Nessa quarta página, são elencados nos requadros os discursos da fisiologia do corpo 

humano, da moda e da higiene, limpeza. Há a materialização da imagem de um sujeito 

utilizando o vaso sanitário dialogando com o dito SEM PRIVACIDADE Não há nenhum 
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biombo que separe a latrina do restante da cela. Um colchão foi colocado perto dela para 

que os presos não sejam observados pelos outros. Nesses requadros tem-se o plano detalhe, 

pormenor ou close-up enfocando não os rostos dos sujeitos mas sim os seus corpos, num 

primeiro momento, há a falta de privacidade, que pode retomar a imagem do sujeito 

animalizado, e num outro o objetivo é a higienização desses corpos, por isso, eles devem 

manter a cela limpa, salubre, para que possam, apesar das privações, continuarem vivos e 

saudáveis. O que explicita o batimento entre formações discursivas, ideológicas e imaginárias 

contraditórias que remontam a relação entre o sujeito civilizado, que é bem tratado, que se 

alimenta com louças e talheres, higienizado, e o sujeito animalizado, que se alimenta com as 

mãos, vive enjaulado numa prisão sombria e não tem privacidade nem para fazer suas 

necessidades fisiológicas. 

O discurso da moda implica em efeito de sentidos de que o sujeito deve estar 

adequadamente vestido, com roupas que julga confortáveis – de ginástica –, pois, apesar de 

estar na prisão, é necessário que eles trajem vestimentas adequadas a eles, fato materializado 

no dito MODA Os presos podem usar as próprias roupas na cadeia. Em geral, vestem roupa 

de ginástica. Há um reforço da formação imaginária de quem são esses presos – executivos 

ricos – e, consequente, o modo como eles devem ser tratados, que se opõem à imagem de 

presos uniformizados ou mal trajados pertencentes a classes mais pobres. São perceptíveis 

relações interdiscursivas entre moda, punição e posição social, que remontam, de acordo com 

Maldidier (2003), o já dito, os discursos passados, fruto de construções anteriores, que são 

convocadas durante a constituição de um novo discurso, que convivem na tensão entre o que 

já foi dito anteriormente em outros contextos e o que se diz no momento da enunciação.  

Já na quinta página da história em quadrinhos não ficcional, tem-se imagem da 

prática de fala, que também é restringida, separadas por um vidro, é dito que NO 

PARLATÓRIO Em geral, os advogados e familiares podem falar com os detentos no 

parlatório, onde são separados por um vidro e se comunicam por telefone. Os carcereiros às 

vezes abrem uma exceção e permitem que eles conversem numa sala privada. Há a 

construção de batimentos discursivos que ora remontam uma rigidez com esses presos ora 

numa relativa permissividade, expressa nas exceções. 

Desse modo, é perceptível que a história em quadrinhos não ficcional Rotina no 

cárcere ao discursivizar o aprisionamento como prática punitiva estabelece relações de forças, 

jogos ideológicos e imaginários diversos. Por isso, a prisão que é construída discursivamente 

na HQ não ficcional não se relaciona diretamente com os discursos que compõem a memória 

discursiva sobre o que é estar preso no Brasil – sofrer restrições e tratamentos severos, muitas 
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vezes, desumanos. Como salienta Pêcheux (1997), os aparelhos do poder de nossa sociedade 

gerem a memória coletiva e os discursos que a compõem. Esses discursos são produzidos a 

partir de formações ideológicas e imaginárias que suscitam questões sobre quem são esses 

presos – executivos, donos de grandes empresas, doleiros –, a qual classe social pertencem – 

ricos –, como deve ser o tratamento a ser dado a eles no cárcere que é construído como sendo 

relativamente brando, pois, há batimentos entre o um tratamento desumano e animalizado e 

um tratamento com relativas exceções. 

A HQ não ficcional é construída com base na predominância da descrição da 

história, personagens e cenários, a partir de dadas formações imaginárias, o que faz irromper a 

relativa não ficcionalidade desse gênero em análise, pois, ao mesmo tempo que a temática 

abordada é real, há traços da ficção devido às formações imaginárias dos interlocutores que 

preenchem dadas lacunas para descrever a Rotina no cárcere.  

Ao escolher o gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional para abordar a 

Rotina no cárcere podemos visualizar uma tentativa de mostrar dada versão da realidade para 

a população brasileira sobre como é a vida dos empresários na prisão, de explicitar aos 

interlocutores fatos que eles, muitas vezes, não têm acesso. Ao construir a formação 

imaginária de como é a vida de um empresário rico preso e o tratamento que lhe é dado, tem-

se o batimento entre os discursos que compõem nossa memória discursiva sobre o que é ser 

preso no Brasil. Assim, as contraposições dessas imagens retomam formações ideológicas que 

constituem formações discursivas advindas de diferentes lugares sobre classe social, status e 

racismo, isto é, a prisão de empresários ricos, brancos e bem aceitos pela sociedade se 

contrapondo à prisão de jovens/adultos pobres, negros e excluídos por uma parte da 

sociedade. Há batimentos que implica na construção de efeito de sentidos de que a vida 

encarcerada dos executivos, apesar das restrições apresentadas na HQ não ficcional, 

contrapõe-se à vida encarcerada dos demais sujeitos que constituem nossa sociedade, os quais 

muitas vezes não possuem um contato constante com advogados e tratamentos medicinais 

individualizados, como é materializada na Rotina no cárcere.  

Há também batimentos que constroem efeito de sentidos relativos à um certo prazer 

pela prisão dos executivos ricos, que deve ser discursivizada na HQ não ficcional, para que os 

interlocutores compreendam a desconstrução do dito de que rico não é preso, um efeito de 

democratização da punição para todos. E esse dito faz irromper o não é dito da não punição, 

no caso em análise, não é posto em discurso, questionamentos sobre o ato, por exemplo, de 

não punição. O que constrói efeito de sentidos de que a punição é algo positivo, o problema é 

deixar de punir.  
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Após realizarmos apontamentos sobre o uso da HQ não ficcional e os efeitos de 

sentidos que irrompem na Rotina no cárcere, abordamos, no próximo item, a HQ não 

ficcional O jabuti resiste que materializa a luta e a resistência do povo indígena Munduruku 

contra determinadas ações governamentais. 

 

3.5 O jabuti resiste (Alexandre de Maio) 

A HQ não ficcional O jabuti resiste, desenvolvida em nove páginas coloridas, 

produzida em dezembro de 2015, é veiculada no blog do Greenpeace, que se autodenomina 

uma organização global e independente que tem como objetivo declarado defender o 

ambiente e promover a paz, inspirando as pessoas a mudarem as atitudes e os 

comportamentos. Os valores que perpassam essa organização são a independência, a não 

violência, o confronto pacífico e o engajamento (GREENPEACE, 2010). O Greenpeace 

(2010) afirma que suas missões são proteger a floresta amazônica, estimular o investimento 

em energia renovável e eficiência energética, defender os oceanos, trabalhar pela paz, 

incentivar agricultura segura e sustentável.  

A partir dos pretensos objetivos, valores e missões supracitados, o Greenpeace faz 

uso do gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional para dar voz a uma possível 

versão do povo indígena Munduruku acerca da luta e da resistência às margens do rio 

Tapajós, no Brasil. É válido ressaltar que essa HQ não ficcional não é necessariamente 

produzida pelo povo indígena Munduruku, mas pelo Greenpeace em parceria com Alexandre 

de Maio e Julia Zanolli. Em outras palavras, os ditos não são precisamente do povo indígena 

Munduruku, mas de outros sujeitos que supostamente se posicionam a favor dessa resistência 

indígena. De acordo com informações fornecidas pelo Greenpeace (2014), é prevista a 

construção de cinco hidrelétricas no complexo do Tapajós, cuja soma da área dos 

reservatórios ultrapassa o tamanho da cidade de São Paulo. A área a ser coberta pela água é 

rica em biodiversidade e abriga uma das principais porções de floresta intacta do país, com 

unidades de conservação, terras indígenas e diversas espécies ameaçadas de extinção. Os 

povos indígenas e os ribeirinhos que vivem no local são contrários à construção das 

hidrelétricas, por isso, resistem e lutam para evitar a concretização dessas ações almejadas 

pelas autoridades governamentais.  

No que se referem aos objetivos, missões e valores apresentados pela organização 

Greenpeace (2010) e nos efeitos de sentidos que irrompem durante a análise discursiva desses 

ditos, é válido ressaltar que muitas vezes esses objetivos, missões e valores declarados podem 
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não ser necessariamente reais e evidentes. Ao discutir a perspectiva racional sobre as 

organizações, Marinho (1990, p.04) afirma que: 

 

A análise empírica, porém, tem mostrado o quão difícil é identificar os propósitos, 

em particular, de uma organização, não somente porque os objetivos "declarados" 

quase sempre não correspondem ao que está sendo de fato atingido, mas porque 

também os objetivos de uma organização não são auto-evidentes como se pensa que 

eles sejam. A respeito dos primeiros, é relevante salientar a distinção feita por 

Etzioni entre objetivos reais e objetivos declarados. Esse autor exemplifica que se o 

diretor de um hospital mental afirma que a organização que administra se encarrega 

de curar pessoas e, no entanto, é observado que apenas alguns poucos médicos 

assistem milhares de pacientes e que, quase a totalidade - muitos deles sofrendo 

senilidade, considerada, em geral, incurável - passou dez anos ou mais internada, 

deve-se inferir que os objetivos do hospital referido é manter o idoso e não curar ou 

reabilitar. A respeito dos segundos, é importante notar que alguns economistas 

questionaram, por volta da década de 40, o pressuposto fundamental da teoria micro-

económica de que o objetivo de uma empresa era a maximização do lucro ou o 

retorno ao investimento, criticando, desse modo, aquela teoria como super-racional e 

sugerindo que outros objetivos podem ser pelo menos tão importantes como o do 

lucro. 

 

A partir dessa assertiva que explicita e exemplifica os batimentos entre os objetivos 

reais e os objetivos declarados das organizações, é possível analisarmos que os ditos que são 

mobilizados para caracterizar a organização Greenpeace, podem irromper outros efeitos de 

sentidos, por conta das relações entre língua e ideologia. Por esse motivo, ressaltamos que é 

preciso ter responsabilidade e cuidado ao analisarmos os discursos materializados nessa HQ 

não ficcional, pois, dado dito faz irromper não ditos, há uma presença ausente que entretece 

os efeitos de sentidos possíveis em O jabuti resiste. Em outras palavras, o dito, os objetivos 

declarados do Greenpeace, faz irromper o não dito, os objetivos reais, que podem ser 

observados cotidianamente, por isso, nossas análises são moventes, abertas à multiplicidade 

dos efeitos de sentidos que podem ora caracterizar positivamente ora negativamente a referida 

instituição. 

NO jabuti resiste o roteiro é de Julia Zanolli e a arte de Alexandre de Maio. Ao 

explicitarmos esses créditos, vasculhamos algumas informações sobre quem a desenhou, 

quem fez a arte dos quadrinhos, Alexandre de Maio. Fato que culmina na localização do 

blog15 do quadrinista e no contato com o seu portfólio. Alexandre de Maio explicita que faz 

jornalismo em quadrinhos, o que demonstra, a nosso ver, o terreno fluido e heterogêneo do 

uso das histórias em quadrinhos para abordar assuntos não ficcionais, veiculados 

cotidianamente em sites, blogs, jornais e revistas.     

                                                           
15 Disponível em: http://alexandredemaio.myportfolio.com/. Acesso em: 18 fev. 2016. 

http://alexandredemaio.myportfolio.com/
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Diferente das histórias em quadrinhos não ficcionais Rotina no cárcere e O incrível 

mensalão analisadas na tese, O jabuti resiste não é publicada em um jornal de grande 

circulação nacional, o que nos faz perceber que não há, num primeiro momento, um viés 

marcadamente comercial, os intuitos maiores são de divulgação e persuasão dos interlocutores 

acerca da causa indígena, que pode apresentar certo engajamento social. Nessa HQ não 

ficcional é perceptível uma tentativa de materializar, por meio dos discursos, o não dito, o que 

estava silenciado: uma possível versão indígena sobre a construção das usinas hidrelétricas. 

Nas palavras de Maldidier (2003), a presença-ausente de um não dito atravessa o dito sem 

fronteira assinalável. Há um jogo de presença e ausência, isto é, a presença de um dito implica 

na ausência de outros ditos (não ditos), pois é impossível dizer tudo na língua. Assim, os 

possíveis ditos silenciados, não ditos, acerca dessa causa indígena pela grande mídia são 

relativamente ditos em O jabuti resiste.  E esses ditos que possivelmente tentam dar voz à 

resistência indígena contrapõem-se aos ditos das autoridades governamentais e da grande 

mídia. 

Essa história em quadrinhos é não ficcional porque materializa um fato real, a luta e 

a resistência dos indígenas Munduruku contra os intuitos governamentais de interferência no 

Rio Tapajós, na natureza, no ambiente de moradia e sobrevivência desse povo. Os sujeitos 

que entretecem essa trama discursiva são relativamente não ficcionais, pois, eles podem até 

representar dados sujeitos reais, contudo, não é possível assegurar esse fato com exatidão 

apenas com base na materialidade discursiva. 

De acordo com Ramos (2003), o povo indígena Munduruku tem tradição guerreira e 

atualmente luta para garantir a integridade de seu território, constantemente ameaçada pelo 

garimpo ilegal de ouro, pelos projetos hidrelétricos e pela construção de uma grande hidrovia 

no rio Tapajós, fato que contextualiza a história em quadrinhos não ficcional narrada. Há um 

batimento entre a formação discursiva de preservação da cultura do povo indígena e a 

formação discursiva capitalista, que faz irromper os objetivos econômicos das autoridades. 

A história em quadrinhos não ficcional é entretecida por meio do uso de legendas, de 

balão-zero e de balão-fala para expressar tanto a fala do sujeito narrador personagem quanto 

dos demais sujeitos envolvidos na trama discursiva. Desse modo, ora as falas são direcionadas 

diretamente ao interlocutor, o leitor, numa tentativa de fazer dele um participante na história 

da HQ não ficcional, ora para representar o diálogo entre os sujeitos que compõem a trama 

discursiva de O jabuti resiste.  
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Figura 44 – Excerto da HQ não ficcional O jabuti resiste (Alexandre de Maio) – GREENPEACE. Disponível em: 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/. Acesso em: 13 fev. 2016. 

 

Nessa capa tem-se o plano em perspectiva, que soma o plano geral, panorâmico da 

aldeia e o plano médio, aproximado das crianças indígenas ao redor uma grande árvore. O 

título, O jabuti resiste, relaciona-se com a imagem dos indígenas, da ponte e da aldeia dos 

Munduruku, o que pode, com base na memória discursiva, estabelecer relações intertextuais 

com o estilo de Eisner, que, muitas vezes, em vez de utilizar um logotipo padrão para as 

histórias em quadrinhos de Spirit, preferia fazer o título vincular-se à arte (SCHUMACHER, 

2013). No requadro seguinte, as crianças indígenas são apresentadas em sua relação com a 

natureza ao pé de uma árvore. A capa introduz a temática abordada por meio das linguagens 

verbal e não verbal e possibilita a irrupção das relações interdiscursivas entre o discurso da 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/
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cultura indígena, do meio ambiente, do progresso urbano e do capitalismo. Durante a leitura 

dos quadrinhos temos uma percepção visual global, uma consciência visual simultânea de 

passado, presente e futuro, pois, enquanto nos concentramos no quadrinho que estamos lendo, 

o momento presente da narrativa, a nossa visão periférica varre os quadrinhos anteriores, o 

passado da narrativa, e os posteriores, o futuro da narrativa que entretecem os efeitos de 

sentidos sobre a resistência e a luta do povo indígena Munduruku. 

 

Figura 45 - Excerto da HQ não ficcional O jabuti resiste (Alexandre de Maio) – GREENPEACE. Disponível em: 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/. Acesso em: 13 fev. 2016. 

 

Nesse primeiro quadrinho, tem-se materializadas imagens de adultos e crianças 

indígenas banhando e se divertindo no rio dialogando com a imagem de uma menina indígena 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/
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com relativa expressão facial séria interagindo com os animais. Isso possibilita a irrupção do 

discurso da resistência, pois, uma criança que poderia estar brincando com os demais, está ali 

séria, insatisfeita e resistindo aos ditames governamentais. Para a representação do não verbal 

utiliza-se, a nosso ver, de um intermediário entre o balão-zero, sem contorno e sem apêndice, 

e da legenda para expressar na primeira pessoa do plural o dito que Nós, os Munduruku, 

existimos desde a origem do mundo, quando o Deus Karosakaybu criou tudo que há na terra: 

os animais, as florestas, os rios e as pessoas. Então nós sempre moramos aqui. Me ensinaram 

que temos que respeitar o que os nossos antepassados nos deixaram. O uso da primeira 

pessoa do plural além de reunir as vozes dos indígenas Munduruku, nos permite também 

observar uma tentativa de tornar nós, os interlocutores dessa HQ não ficcional, como sujeitos 

participantes da luta e da resistência indígena. Há relações interdiscursivas entre o discurso da 

origem e de pertencimento e esses discursos relacionam-se com o discurso de respeito e de 

permanência, o que implica na construção de efeitos de sentidos que atestam a permanência 

do povo indígena em seu local de origem. 
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Figura 46 - Excerto da HQ não ficcional O jabuti resiste (Alexandre de Maio) – GREENPEACE. Disponível em: 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/. Acesso em: 13 fev. 2016. 

Nesse segundo quadrinho os ditos e as imagens das crianças e de seus animais de 

estimação – macaco e porco – reiteram o discurso da harmonia vivenciada entre os 

Munduruku e a natureza, os animais, em especial, os considerados silvestres do ponto de vista 

da urbanização. Por esse motivo também, a construção de uma barragem no local é temerosa e 

deve ser evitada, é preciso, conforme Pêcheux (2009), ousar se revoltar contra essa ação 

governamental. Há formações ideológicas contrárias entre o povo indígena, que almeja 

manter a relação harmônica entre os indígenas e a natureza – A gente cuida bem da natureza e 

a natureza cuida bem da gente –, e as autoridades governamentais, que tem intuitos 

econômicos e, por isso, quer construir a hidrelétricas nas terras indígenas. O discurso da 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/
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harmonia com viés humanista se opõe ao discurso capitalista com intuito prioritariamente 

econômico. 

 

Figura 47 - Excerto da HQ não ficcional O jabuti resiste (Alexandre de Maio) – GREENPEACE. Disponível em: 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/. Acesso em: 13 fev. 2016. 

As imagens das crianças bebendo água no rio; as vistas aéreas da aldeia e da 

barragem construída no rio Xingu são complementarizadas, no terceiro quadrinho, pelo dito 

de que o governo federal planeja construir cinco hidrelétricas nos rios Tapajós e Jamanxim, 

que eles estão chamando de complexo Tapajós. A maior delas é a de São Luiz de Tapajós, 

que poderá alagar a terra indígena Sawré Muybu, onde nós, os Munduruku, vivemos. São 

explicitados a instituição (governo federal) e a localização do fato (rios Tapajós e Jamanxim, 

São Luiz de Tapajós), para que haja a validação, um efeito de autenticidade, do fato contado 

na HQ não ficcional, característica recorrente nesse gênero do discurso. Na sequência, uma 

personagem retrata a experiência de seu avô a partir da destruição causada no rio Xingu. Essa 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/
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imagem do indígena sobrevoando em um avião as obras governamentais nos faz refletir 

também sobre a relação entre os indígenas e a população dita urbana, os quais atualmente 

apesar de residirem em ambientes relativamente diferentes mantêm um contato constante. 

Tem-se a constituição heterogênea da formação imaginária do indígena que relativamente 

aceita o progresso, por isso, está dentro de um avião, mas que é contra o dito progresso 

advindo da construção das barragens e usinas hidrelétricas. Há a mobilização de formações 

discursivas e ideológicas acerca dos interesses econômicos das autoridades governamentais 

em contraposição aos interesses do povo indígena que resiste contra os impactos negativos da 

construção das hidrelétricas e preza pela manutenção da harmonia vivenciada por eles.   

  

Figura 48 - Excerto da HQ não ficcional O jabuti resiste (Alexandre de Maio) – GREENPEACE. Disponível em: 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/. Acesso em: 13 fev. 2016. 

 

Nesse quarto quadrinho há a imagem de um diálogo, apresentado em três requadros 

com uso do balão-fala, entre um possível responsável pelas obras de construção das 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/
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hidrelétricas e um representante dos Munduruku. Esse diálogo permite visualizarmos um jogo 

de imagens: a imagem do governo que faz inúmeras promessas para atingir dados objetivos, 

cujo foco é meramente econômico e a imagem do povo indígena atento aos seus direitos e que 

resisti às investidas do governo. Na tentativa de convencer os Munduruku as autoridades 

governamentais fazem uso do discurso da saúde e da educação, tidos como necessários à 

sobrevivência e vivência da sociedade, contudo, o povo indígena resiste, há a retomada do 

discurso de pertencimento relacionado interdiscursivamente com a natureza, a cultura e o 

território.  

No quinto quadrinho, a imagem da interação entre os indígenas e a movimentação 

para a resistência é relacionada ao dito de que a gente come fruta, pesca o peixe, anda no 

mato, vai para todos os lados pelo rio. Quando vier a barragem, como a gente vai viver? 

Como o peixe vai fazer a piracema? Vamos fazer valer os nossos direitos! O governo tem que 

respeitar a constituição. Temos o direito de nos defender. SAWE. Há a retomada do discurso 

da harmonia, vivenciado entre os povos indígenas e a natureza, relacionado ao discurso 

ecológico, com foco na preservação do peixe, na manutenção da cadeia alimentar. Esses 

discursos relacionam-se interdiscursivamente com o discurso da lei materializado na 

distribuição das palavras direitos e constituição, que culmina na resistência, no ousar a pensar 

por si mesmo e ousar a se revoltar (PÊCHEUX, 2009).  

Em outros termos, a materialização do termo direitos possibilita relações 

interdiscursivas com o discurso da lei. Conforme o Greenpeace (2014), a Constituição 

Federal, no artigo 243 assevera que: “§ 5º É vedada a remoção dos grupos indígenas de suas 

terras, salvo, "ad referendum" do Congresso Nacional, em caso de catástrofe ou epidemia que 

ponha em risco sua população, ou no interesse da soberania do País, após deliberação do 

Congresso Nacional, garantido, em qualquer hipótese, o retorno imediato logo que cesse o 

risco”. Assim, além dos discursos de pertencimento e harmonia, o discurso jurídico, amparado 

pela Constituição Federal, irrompe nessa HQ não ficcional para conferir, a nosso ver, um 

efeito de veracidade aos fatos narrados e uma pretensa aceitação e adesão à dita causa 

indígena. 

No sexto quadrinho tem-se a fala de uma criança Munduruku: Vocês têm que falar 

para os Pariwat* (Homem branco) que a gente precisa do rio limpo para brincar! Nossos 

pais foram para longe dizer para os brancos respeitarem nosso jeito de ser 

complementarizada pela imagem dos Munduruku em Brasília. Tem-se o batimento entre o 

homem branco, as autoridades governamentais, e o homem indígena, o povo Munduruku. 

Esse batimento relaciona-se à irrupção do discurso de preservação do mundo e da cultura para 
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o futuro das crianças indígenas. Para tanto, há relações interdiscursivas entre o discurso da 

origem e da tradição e manutenção dessas origens e cultura.  

Nos quadrinhos finais, sétimo e oitavo, é dito que nosso território é ameaçado por 

madeireiros, garimpeiros e pela barragem. Temos que nos defender e mostrar que essa terra 

é nossa. Me contaram uma vez a história de um jabuti muito paciente que venceu uma 

enorme anta. Acho que nós, Munduruku, podemos fazer o mesmo, em diálogo com a imagem 

de crianças e adultos indígenas relacionando-se com a natureza e de um jabuti sob o 

Congresso Nacional, em Brasília:  

  

Figura 49 –Excerto da HQ não ficcional O jabuti resiste (Alexandre de Maio) – GREENPEACE. Disponível em: 

http://revistagreenpeace.org/edicao/4/resistencia/. Acesso em: 13 fev. 2016. 
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A imagem dessa criança indígena une os fios da trama discursiva quadrinhística 

construída por uma narrativa pautada em um tom mais emotivo. O pedido para que abracemos 

de alguma forma a causa dos indígenas Munduruku é feito por crianças, vistas como o futuro 

de um povo, nação. O desfecho da HQ não ficcional reforça o discurso da resistência, da luta 

pelo território, pela cultura, pela manutenção das origens. São materializadas as relações 

interdiscursivas entre o título da história em quadrinhos não ficcional, O jabuti resiste, e o 

fato narrado, o que implica em efeitos de sentidos e em um jogo de imagens entre o congresso 

– anta, que quer destruir a natureza e o território do povo indígena – e o povo Munduruku – o 

jabuti, que resiste e luta contra a destruição da natureza, que é sua moradia, sua cultura. No 

quadrinho, a imagem de um jabuti no congresso nacional juntamente com dito da criança 

indígena, retomam o título da HQ não ficcional: O jabuti resiste. A relação entre o jabuti e a 

anta tem seu fulcro na estória sobre a cosmologia do povo Munduruku, contada pelo cacique 

Juarez Saw Munduruku, da aldeia Sawré Muybu, na qual um pequeno jabuti vence uma 

enorme anta, que simboliza as autoridades governamentais impondo a construção da 

hidrelétrica e desrespeitando o povo que habita o lugar (GREENPEACE, 2014). Segundo 

Villar (2016), 

O conto é um dos mais tradicionais da cultura Munduruku e fala sobre a 

perseverança, que pode levar à vitória até o menor dos animais. Segundo a história, 

em uma manhã o jabuti estava na floresta comendo buritis quando uma Anta chegou 

ao buritizal e ficou incomodada com a presença do quelônio no local. Irritada, a 

Anta, que era muito maior e mais pesada, pisoteou o Jabuti até que ele ficasse 

completamente enterrado na terra e o deixou lá para que morresse. Mas o Jabuti não 

se rendeu e lutou para sair da terra, enquanto pensava em uma maneira de dar o 

troco na Anta. Quando finalmente conseguiu sair do buraco em que foi enterrado, o 

Jabuti começou a procurar pela Anta em todos os lugares, decidida a vingar-se e 

pensando em como poderia derrotar um animal muitas vezes maior que ele. Quando 

finalmente o Jabuti encontrou a Anta, ele foi para debaixo do animal e mordeu-lhe 

os testículos com tanta força, que a Anta morreu de dor. A história tem muitas 

semelhanças com a luta dos Munduruku contra a construção da hidrelétrica de São 

Luiz do Tapajós. Assim como o Jabuti, com perseverança, podemos vencer o 

governo brasileiro, uma verdadeira “Anta”, e seus planos extremamente danosos a 

este povo e à biodiversidade local. 

 

Tem-se o discurso da resistência e também, no caso dO jabuti resiste, da união, pois, 

apesar de serem relativamente menos numerosos, os indígenas unidos podem e devem lutar 

contra as ações governamentais que os prejudicam. 

Um dado acontecimento discursivo – a construção de uma barragem no rio Tapajós e 

a resistência do povo Munduruku – implica em efeitos de sentidos variados, formações 

discursivas e ideológicas contraditórias entre as autoridades e os indígenas. Podemos 

verificar, conforme Pêcheux (2006), que há um fato novo em seu contexto de atualidade e no 

espaço de memória que ele convoca. A construção da barragem e da hidrelétrica tem impactos 
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econômicos, sociais e culturais na sociedade contemporânea, em especial, nos Munduruku, o 

que retoma a memória discursiva em torno dos povos indígenas, suas origens, território e 

cultura; da sociedade contemporânea, maciçamente capitalista e dita “desenvolvida”. 

Há um efeito de final da história em quadrinhos não ficcional O jabuti resiste, pois, é 

dito continua..., o que possibilita tanto a construção de efeitos de sentidos relacionados a uma 

possível continuação dessa HQ não ficcional quanto uma continuação da perseverança e 

resistência dos indígenas Munduruku para barrar os interesses das autoridades 

governamentais.  
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EFEITO DE CONCLUSÕES 

 

Tecer o efeito de conclusões da tese implica numa tentativa de construir, desconstruir 

e reconstruir os fios entretecidos ao longo da nossa pesquisa, realizada em terreno fluido e 

heterogêneo. 

No que tange ao uso do referencial teórico para a análise das histórias em quadrinhos 

não ficcionais é perceptível a produtividade e a complementaridade entre as teorias da Análise 

do Discurso de orientação francesa, das histórias em quadrinhos e dos gêneros do discurso 

para a construção da nossa tese acerca do uso e dos discursos materializados nas HQs não 

ficcionais que irrompem a partir das temáticas da manifestação popular, do caso conhecido 

por mensalão, do encarceramento de executivos brasileiros, do movimento grevista dos 

docentes e da resistência do povo indígena Munduruku.  

A teoria da Análise do Discurso propicia um arcabouço para analisar os efeitos de 

sentidos e as condições de produção – contexto social, histórico, ideológico e imediato, 

memória discursiva, interdiscurso, formações discursivas, ideológicas e imaginárias – 

materializadas nas histórias em quadrinhos não ficcionais. Diante da leitura do corpus, as 

problematizações feitas sobre o hipergênero histórias em quadrinhos são importantes, pois, é 

necessária a orientação sobre as suas características e sua linguagem, para que possamos 

compreender a irrupção do gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional e os 

discursos nele materializados. 

No transcorrer das análises, a nossa proposta de tese entretece uma pluralidade de 

efeitos de sentidos para nosso questionamento inicial: Por que utilizar o gênero história em 

quadrinhos para abordar temáticas não ficcionais? Esse questionamento possibilita a irrupção 

das categorizações das histórias em quadrinhos como um hipergênero e das histórias em 

quadrinhos não ficcionais como um gênero do discurso, isto é, as HQ não ficcionais são tipos 

relativamente estáveis de enunciados.  

Verificamos que o processo de constituição dos gêneros do discurso não é algo fixo e 

imutável, é interativo entre o estável e o mutável, pois, esse processo é composto por forças 

centrípetas, que mantêm a estabilidade, as características tradicionais dos gêneros, e por 
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forças centrífugas, que são os pontos de fuga, de mudanças, de variações possíveis em torno 

dos gêneros do discurso.  

Assim, as forças centrípetas mantêm as regularidades, as características das histórias 

em quadrinhos: relação entre o verbal e o não verbal, arte sequencial, percepção visual global, 

tempo espacializado, enquadramento, elipses, uso de balões e legendas, uso de personagens e 

temáticas ficcionais. Já as forças centrífugas possibilitam a transformação, a mudança e a 

descontinuidade: a possibilidade de abordagem de temáticas e/ou personagens não ficcionais, 

a busca por um efeito de veracidade aos fatos contados e a tentativa de convencimento do 

interlocutor – o que implica na irrupção do gênero HQ não ficcional.  

Em um primeiro momento, acreditávamos estar diante de um objeto puramente não 

ficcional, contudo, vimos que estamos diante de um gênero do discurso relativamente não 

ficcional, pois, em muitos momentos traços ficcionais são entrelaçados às temáticas não 

ficcionais – manifestações populares, movimento grevista, mensalão, encarceramento e 

resistência indígena. Nossa pesquisa faz irromper histórias em quadrinhos que são inspiradas 

na realidade, há uma predominância do uso não ficcional e não o seu uso exclusivo. 

Em outras palavras, as histórias em quadrinhos analisadas em nossa pesquisa são 

relativamente não ficcionais, pois, em alguns casos, é possível visualizar a presença da ficção 

nas histórias em quadrinhos não ficcionais. Por exemplo, na HQ não ficcional Por que a 

greve dos professores federais continua?, as personagens Laura e Bia são, possivelmente, 

ficcionais, mas, ao mesmo tempo, podem representar qualquer sujeito que faça parte da 

sociedade atual. Já nO incrível mensalão, o sujeito Roberto Jefferson é um sujeito 

relativamente não ficcional, pois, há o uso do nome próprio e da caricatura que dialoga com a 

realidade. Contudo, salientamos que essas relações são construídas a partir de uma linha tênue 

entre ficção e não ficção.   

 Feitos esses apontamentos acerca da relativa estabilidade desse gênero do discurso, 

observamos sua linguagem. Por utilizar linguagem verbal e não verbal, palavras e imagens, as 

histórias em quadrinhos de não ficção têm ganhado espaço cada vez maior em nossa 

sociedade. Isso ocorre, pois, estamos inseridos em uma comunidade global em que o virtual e 

o imagético têm obtido grande importância, por causa das relações estabelecidas 

constantemente com a internet e com os diversos meios midiáticos que utilizam imagens e 

palavras para transmitir dados conteúdos. Desse modo, inicialmente, pensamos que as HQs 

não ficcionais, por serem compostas pelas linguagens verbais e não verbais, podem facilitar a 

compreensão de dados efeitos de sentidos entre interlocutores. Isto é, duas formas de 

linguagens combinadas podem auxiliar na interpretação do conteúdo almejado, mesmo que 
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nós, analistas dos discursos, saibamos que os sentidos são múltiplos, fluidos, e por isso, não 

são totalmente controláveis. 

No transcorrer da pesquisa percebemos que não é assim tão evidente que as histórias 

em quadrinhos, especialmente, as não ficcionais, sejam utilizadas apenas porque ao usar 

palavras e imagens facilitam a interpretação por parte do interlocutor. Esse questionamento é 

aprofundado a partir das análises realizadas.  

Incialmente, verificamos que os quadrinhos, muitas vezes, não são bem aceitos por 

uma dada parte da sociedade, pois, para muitos, as HQs são comunicação de massa 

prejudicial ao interlocutor. Nesse caso, as histórias em quadrinhos são vistas como causadoras 

de uma “preguiça mental” nos leitores e os afastam da chamada “boa leitura”. Isso retoma, em 

parte, a questão dos apocalípticos e dos integrados. Os apocalípticos, os críticos da indústria 

cultural, consideram os meios de comunicação de massa, por exemplo, as HQs, como a 

degradação da cultura, como um mecanismo de controle e alienação do povo, o que contribui 

para o preconceito com relação ao uso das HQs. Já os integrados, ao contrário, defendem a 

popularização da arte como forma de acesso aos bens culturais e acreditam que o ser humano 

pode compreender o mundo e a si mesmo de maneira rápida. Posicionamento esse adotado 

por nós na tessitura desta tese.    

Há uma linha tênue que perpassa o uso do gênero do discurso história em quadrinhos 

não ficcional, que tece tramas positivas e produtivas relacionadas ao uso complementar da 

linguagem verbal e não verbal. É uma tentativa de democratizar e globalizar diversas formas 

de acessibilidade a dados assuntos e uma possibilidade para o trabalho com a heterogeneidade 

da língua, do sujeito e do discurso. Tramas relativamente negativas também se entrecruzam 

nesse uso da HQ não ficcional, como a atribuição de valores pejorativos aos sujeitos 

interlocutores, que não compreendem a complexidade de acontecimentos sociais distintos; 

dificuldade de apreensão da linguagem verbal; tentativa de controlar os efeitos de sentidos, o 

que implica na busca de um sentido único.  

Essas posturas diante dos quadrinhos estabelecem relações com a cultura de status, 

que é construída a partir do ter e ler para os outros verem. Há formações discursivas, 

ideológicas e imaginárias negativas para quem lê, escreve e estuda os quadrinhos, o que, de 

certa maneira, faz irromper a ousadia, a resistência, dos sujeitos na sociedade contemporânea. 

Os sujeitos são heterogêneos e posicionam-se a partir de ideologias variadas, por isso, há 

sujeitos que criticam esse uso das HQs para materializar temáticas não ficcionais e há outros, 

como nós, que defendemos esse uso por quadrinistas, interlocutores, analistas do discurso, 

dentre outros.   
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A ideologia, enquanto representações imaginárias que os sujeitos fazem de suas 

posições no mundo, admite equívocos, contradições e falhas. Logo, tem-se a possibilidade de 

resistir, de lutar, de enfrentar e de ousar a pensar por si mesmo: de ler, criar e pesquisar sobre 

as histórias em quadrinhos não ficcionais.  

Os sujeitos que resistem acreditam em um status positivo das HQs, como uma forma 

de arte, de percepção, de compreensão e/ou crítica do mundo via palavras e imagens, de 

maneira rápida. Em outros termos, há o uso da HQ não ficcional como uma maneira de 

resistência, de subversão ao que é habitual – o gênero verbal é para ler, escrever e pesquisar 

sobre temas reais –, o que expõe, a nosso ver, um movimento de mudança rumo à 

democratização do uso das histórias em quadrinhos. O que motiva a desconstrução das 

barreiras da ignorância que a tipificam como mera comunicação de massa desprovida de 

contribuições positivas para os interlocutores, especialmente, os adultos. 

Percebemos que o uso das histórias em quadrinhos não ficcionais para materializar 

temática real explicita uma tentativa de desconstruir dois ditos: 1º- HQ é só para o interlocutor 

infantil, por isso, jovens e adultos devem nutrir o seu saber apenas com textos verbais, de 

preferência, formais; 2º- HQ é para quem é ignorante ou tem preguiça de ler, assim, 

interlocutores críticos não devem ler quadrinhos. 

Ao romper com esses ditos, tem-se a construção de discursos que conferem às HQs 

um status positivo, como o fato de ler HQs ser sinônimo de ser nerd, o que é verificado no 

Dia do Orgulho Nerd, comemorado anualmente no dia 25 de maio, divulgado na TV e nas 

redes sociais. São essas relações que coabitam diversos posicionamentos ideológicos que nos 

possibilitam observar a irrupção, o uso do gênero do discurso história em quadrinhos para 

abordar assuntos não ficcionais, considerados reais e sérios pela sociedade contemporânea. 

Em resumo, a irrupção do uso das histórias em quadrinhos para abordar o não 

ficcional é possibilitada pelas relações estabelecidas entre os discursos e as ideologias 

heterogêneas. Há os que consideram as HQs como um hipergênero menor de cultura de 

massa, que enfraquecem o raciocínio e a leitura e geram preguiça mental, e há também 

resistências a esses dizeres, o que possibilita novas irrupções do uso das HQs. Essa resistência 

leva a propor, no caso específico das HQs, a inserção de assuntos e/ou personagens não 

ficcionais, que fazem parte do nosso cotidiano, o que culmina no gênero do discurso história 

em quadrinhos não ficcional. Pois, em nossa sociedade contemporânea, até um dado 

momento, que não é passível de se precisar, os assuntos e os personagens reais, sérios, são 

predominantemente destinados a outros gêneros do discurso, como o artigo científico, o artigo 

de opinião e outros. Nestes gêneros, ditos sérios, geralmente prevalece o uso da linguagem 
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verbal, direcionados a um dado público, supostamente erudito, com capacidade de apreensão 

de ideias e fatos sérios e reais. Esse tipo de assertiva nos inquieta, pois, nunca vimos 

impedimentos que dissessem que é “Proibida a entrada de quadrinhos” na academia, na 

Análise do Discurso, no âmbito escolar, por isso, nos recusamos a ver limites nessa arte 

sequencial e nos propusemos a pesquisá-la nessa tese.  

Percebemos que é devido também ao fato de a arte sequencial poder atingir mais 

leitores, que atualmente, é possível falar de assuntos reais usando o gênero do discurso 

história em quadrinhos não ficcional, pois, antes isso não era comum e não sabemos se 

continuará futuramente assim.  

Ao tecermos nossa pesquisa, percebemos durante as análises, que as histórias em 

quadrinhos não ficcionais abordam, predominantemente, temáticas sérias com impacto 

nacional e, por vezes, com grande visibilidade midiática. Partimos de uma noção de 

predominância, porque ao longo de nossa pesquisa, visualizamos a fluidez dos gêneros do 

discurso, dos discursos e de todas as questões que entretecem a tese. As histórias em 

quadrinhos são predominantemente não ficcionais porque em alguns casos os personagens são 

não ficcionais e em outros não, mas, em todos os casos analisados a temática é não ficcional – 

manifestação, mensalão, greve, Lava-Jato, resistência indígena – e essas temáticas 

relacionam-se interdiscursivamente com a política governamental, que dialoga com os 

discursos das condutas ilícitas e crises; com greve; manifestação; resistência e luta.  Pensamos 

que temas como política, crise, greve, luta e resistência, possibilitam a constituição do gênero 

HQ não ficcional, o que nos faz dialogar com a Análise do Discurso acerca da relação entre o 

objeto de análise e a teoria.  

Em nossa tese, a irrupção do uso das histórias em quadrinhos para materializar 

assuntos não ficcionais, reais e sérios para a nossa sociedade, culmina em verificar um 

caminho relativamente diferente do que é habitual. Assim, a abordagem de temáticas que 

antes eram destinadas a “gêneros nobres”, a “Grandes Textos”, como os discursos políticos 

(mensalão, lava-jato), atualmente, são explicitadas em múltiplos gêneros do discurso, como o 

caso do gênero do discurso história em quadrinhos não ficcional, que circula no cotidiano da 

sociedade contemporânea e é aceito por leitores de todas as faixas etárias.  

Contudo, esse ponto também é relativamente estável em nossa tese, pois, é 

perceptível que dados assuntos não ficcionais – a manifestação de 17 de junho, a greve dos 

professores federais e a resistência do povo indígena Munduruku às margens do rio Tapajós – 

provavelmente não são contemplados nos “Grandes Textos”, por conta, do seu olhar para o 
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cotidiano específico de dados sujeitos integrantes de determinadas classes sociais, muitas 

vezes, minimizadas no contexto social e cultural brasileiro.  

Em outras palavras, apesar das possíveis apropriações das falas e posicionamentos de 

dados sujeitos por outros, nas HQs não ficcionais 17 de junho, Por que a greve dos 

professores federais continua? e O jabuti resiste, os sujeitos centrais das histórias contadas 

são estudantes, manifestantes, professores, indígenas, os quais, muitas vezes, são 

considerados como pertencentes a grupos minoritários e sem expressividade para entrar na 

“História oficial”. Fato verificado na irrupção cotidiana de formações discursivas, ideológicas 

e imaginárias que caracterizam esses grupos como uma minoria a ser, muitas vezes, oprimida. 

Entretanto, é precisar ousar se revoltar, logo, há a possível resistência desses grupos contra 

esses discursos, ideologias e imagens depreciativas e preconceituosas que silenciam suas 

vozes, seus dizeres. E dentre as múltiplas maneiras de resistir, tem-se a possibilidade de 

contar a história e os posicionamentos ideológicos desses grupos nas histórias em quadrinhos 

não ficcionais. 

A tese é construída por meio de uma rede das temáticas sérias e reais – política, 

educação, história, cultura –; das temáticas cotidianas – que confere relativa singularidade ao 

fato narrado –, e o do gênero do discurso HQ não ficcional; unidas pelo ponto nodal da AD: o 

discurso.  

Os batimentos discursivos tecidos no transcorrer das análises das histórias em 

quadrinhos não ficcionais, possibilitam observar a constante relação estabelecida entre as 

autoridades governamentais (federal, estadual e/ou municipal) e a população que utiliza o 

transporte público, que possui necessidades variadas (17 de junho); as autoridades e os casos 

acontecidos no cenário político e empresarial (O incrível mensalão e Rotina no cárcere);  as 

autoridades e a greve dos docentes das universidades federais (Por que a greve dos 

professores federais continua?); as autoridades e o povo indígena Munduruku que resiste à 

construção de barragens e hidrelétricas no rio Tapajós (O jabuti resiste). E, algumas dessas 

relações são embasadas nas resistências dos sujeitos que ousam a pensar por si mesmo, por 

isso, há uma tentativa de contar dadas versões da história, a partir das condições de produção 

e dos jogos de interlocução estabelecidos entre os sujeitos.  Há a mobilização de determinados 

discursos, palavras e imagens, numa tentativa de estabelecer diálogos com possíveis adeptos 

às causas apresentadas nas HQs não ficcionais.  

Refletir sobre o ponto nodal, o discurso, é refletir também sobre as condições de 

produção, a tessitura social, histórica e ideológica, e no modo como estas influem na escolha 

do gênero HQ não ficcional. Assim, o contexto social, histórico, ideológico e imediato 
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vivenciado pela sociedade contemporânea no cenário nacional se relaciona com a memória 

discursiva, o interdiscurso e as formações discursivas, ideológicas e imaginárias acerca do que 

é política, corrupção, punição, greve, manifestação, luta, resistência e outras temáticas que 

irrompem no transcorrer das HQs não ficcionais analisadas na pesquisa. Fato que culmina 

também em indagações acerca das relações estabelecidas entre os interlocutores e os suportes, 

que nos auxiliam na compreensão do uso da HQs para retratar assuntos não ficcionais e não 

outro gênero do discurso.  

O suporte de materialização da história em quadrinhos não ficcional constitui-se 

como um elemento que agrega informações aos interlocutores, orientando a percepção do 

gênero em análise e a implicação de dados efeitos de sentidos entre interlocutores.  

Verificamos, com base nos dispositivos teórico e analítico, que as histórias em quadrinhos 

não ficcionais O incrível mensalão e Rotina no cárcere, publicadas no suporte jornal Folha de 

São Paulo, de circulação nacional, possibilita a construção de efeitos de sentidos negativos 

acerca dos fatos contados, denunciados. Há a irrupção de formações discursivas, ideológicas e 

imaginárias que entretecem negativamente o caso do mensalão e do encarceramento dos 

executivos envolvidos na operação policial.  

As histórias em quadrinhos não ficcionais publicadas em blogs – 17 de junho; Por 

que a greve dos professores federais continua?; O Jabuti resiste – possibilitam a verificação 

de um maior engajamento social, com formações discursivas e ideológicas voltadas para as 

relações acerca dos direitos humanos e ambientais. 

Em linhas gerais, o suporte (jornal impresso ou digital, blogs) implica na construção 

dos efeitos de sentidos materializados nos quadrinhos analisados em nossa tese e seu uso não 

é neutro. O suporte possibilita a irrupção de reflexões e aproximações entre as histórias em 

quadrinhos não ficcionais e as HQ autorais e comerciais. Percebemos que em muitos casos, o 

foco não é vender e lucrar em termos monetários, como acontece na HQ comercial, mas sim 

tentar divulgar, informar e persuadir o interlocutor sobre dada temática não ficcional, 

relacionada a fatos sociais e culturais da atualidade próxima. Esse intuito de informar e 

persuadir a população a abraçarem determinadas causas (protesto popular, movimento de 

greve, resistência indígena) é bastante perceptível nas HQs não ficcionais materializadas no 

suporte blog como 17 de junho, Por que a greve dos professores federais continua? e O 

jabuti resiste, que tratam das manifestações populares, do movimento de greve docente e da 

resistência indígena.  

Já as histórias em quadrinhos não ficcionais materializadas no suporte jornal tanto 

impresso quanto digital, objetiva, a nosso ver, em primeiro plano, conotações financeiras, 
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monetárias, contudo, há também o intuito de persuadir o interlocutor sobre a pretensa 

imparcialidade e a validade de determinados ditos e ideologias, por exemplo, O incrível 

mensalão e Rotina no cárcere. Desse modo, podemos pensar que o gênero do discurso 

história em quadrinhos não ficcional, objeto de estudo em nossa tese, apresenta relativas 

relações tanto com a HQ autoral quanto com HQ comercial, especialmente, se levarmos em 

consideração o suporte – blog, jornal. Afirmativa que reforça o caráter relativamente estável 

desse gênero e a consequente construção do nosso estudo em um terreno fluido e heterogêneo. 

No que tange à linguagem não verbal, é perceptível que as histórias em quadrinhos 

não ficcionais analisadas ao longo da pesquisa são apresentadas tanto coloridas como não 

coloridas. Esse jogo de cores é relativamente estável na tese, pois, há tanto HQs não ficcionais 

nas cores preta e branca quanto coloridas, para apresentar temáticas com conteúdos sérios. 

Temos HQs não ficcionais construídas nas cores preta e branca, que realça a seriedade da 

manifestação popular e do movimento grevista, respectivamente, apresentado em 17 de junho 

e Por que a greve dos professores federais continua?. Há HQs não ficcionais coloridas em 

tons escuros, o que pode acarretar em um teor negativo e sombrio aos fatos contados nO 

incrível mensalão e na Rotina no cárcere. E também temos HQs não ficcionais coloridas que 

apresentam com seriedade algumas nuances culturais e a resistência do povo indígena 

Munduruku às margens do rio Tapajós – O jabuti resiste. Porém, questões econômicas e 

gráficas também podem interferir na escolha das cores, o que reforça como é relativamente 

estável essa característica do gênero do discurso HQ não ficcional. 

A busca pela seriedade da história em quadrinhos não ficcional construída, pela 

validade dos fatos contados e dos personagens envolvidos na trama discursiva, pelo efeito de 

autenticidade, é uma característica recorrente nas HQs não ficcionais analisadas. Busca-se que 

o interlocutor da história em quadrinhos não ficcional acredite e reconheça que os fatos 

narrados e os personagens descritos são pertencentes à realidade. Consequentemente, a busca 

pela persuasão se faz presente nas HQs não ficcionais, pois, mais do que narrar uma história 

real, almeja-se de certa forma que o interlocutor dialogue com as formações discursivas e 

ideológicas ali materializadas, por isso, o jogo de imagens, as formações imaginárias, são 

importantes durante a tessitura da HQ para tentar estabelecer efeitos de autenticidade e de 

persuasão. 

É perceptível que o possível público-alvo do gênero do discurso história em 

quadrinhos não ficcional são adolescentes e, principalmente, adultos. O que não exclui 

absolutamente a hipótese de leitura pelo público infantil. A tentativa é que, apesar dos efeitos 

de sentidos possíveis, haja uma interação e ação em torno de dados assuntos complexos que 
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envolvem a política, a economia, a cultura, questões que tocam cotidianamente os sujeitos 

inseridos na sociedade contemporânea. 

Há a tessitura de um jogo cujo intuito é tentar levar o interlocutor a compreender e a 

se convencer dos discursos e das ideologias materializados nos quadrinhos. Acreditamos que 

no gênero do discurso HQ não ficcional o objetivo maior não é entreter o interlocutor, como 

ocorre, muitas vezes, no hipergênero HQ, mas sim tentar convencer o interlocutor acerca da 

veracidade e envolvê-lo na seriedade da história contada. Busca-se a persuasão e a adesão do 

interlocutor a discursos e ideologias materializados nas histórias em quadrinhos não 

ficcionais, e levá-lo, de maneira direta ou indireta, a agir em prol de uma determinada causa. 

Desse modo, para relatar ou para convocar os interlocutores a se unirem a uma dada 

causa, o foco dessas histórias em quadrinhos não ficcionais é materializar um fato real e 

estabelecer efeitos de convencimento, persuasão, entre os interlocutores dessas histórias, 

torná-los parceiros na travessia de construção de efeitos de sentidos.  

Optar por analisar assuntos reais, materializados no gênero do discurso HQ não 

ficcional, implica em um dado posicionamento ideológico, o que expõe os seguintes 

apontamentos: julgamos que o uso desse gênero é produtivo porque possibilita a construção 

de efeito de sentidos para a compreensão de assuntos complexos; ao usar linguagem verbal e 

não verbal torna a leitura mais prazerosa, menos enfadonha/cansativa; é uma leitura com 

conteúdo maduro, sério; nutre nossa necessidade inquietante de combater preconceitos em 

relação a esses gêneros; demonstra que há espaço para heterogeneidade, para uma abordagem 

temática despida de preconceitos e depreciações. São esses apontamentos que nos fazem 

refletir sobre o uso da HQ não ficcional e não outro gênero em seu lugar.  

Nossas análises foram possibilitadas pelos batimentos, pelas relações entre as 

contradições e as falhas que perpassam o sujeito, o discurso, o gênero do discurso. A 

construção da tese é possível porque só há causa daquilo que falha e porque o gênero do 

discurso é relativamente estável. Em outras palavras, esta pesquisa só é possível porque é 

construída num terreno fluido e flexível, despido de preconceitos e de rotulações fixas. Estas 

conclusões se tornam possíveis por se voltarem para a heterogeneidade, para os batimentos, 

para as contradições, para as falhas. Assim, o terreno fluido entretece todo o trabalho desde a 

construção das teorias da Análise do Discurso, do gênero e hipergênero, das histórias em 

quadrinhos e suas definições até o momento de análise do corpus e de construção dos efeitos 

de conclusão.  

Almejamos que a tese apresentada seja utilizada como mote para outras pesquisas 

com múltiplos efeitos de sentidos. Esperamos também que a pesquisa realizada seja 
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aproveitada e problematizada por profissionais e estudantes de Língua Portuguesa e de outras 

áreas do conhecimento, por interlocutores de histórias em quadrinhos, dispostos a se 

enveredarem em uma travessia fluida e heterogênea.  
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