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CAPÍTULO 10

LEITURA CRÍTICA DE TIRAS CÔMICAS

Cirne (1975, p. 14) diz que para “se compreenderem os mecanismos
comunicacionais de uma estória em quadrinhos torna-se necessário que se saiba ler os
componentes sígnicos que forjam a sua temperatura estética”. E acrescenta: os “quadrinhos
são menos simples do que aparentam”. O que é ou parece ser óbvio para alguns leitores já
iniciados no tema pode não ser para outros, por mais letrados ou bem informados que
sejam. Acevedo (1990, p. 67) tem raciocínio semelhante: “a leitura dessas histórias
pressupõe um ato complexo de abstração e de síntese por parte do leitor”.
Eco (1993) é responsável por uma das análises mais conhecidas na literatura das
histórias em quadrinhos. Por isso, será nosso ponto de partida na busca por um mecanismo
de leitura da tira cômica, objetivo deste capítulo. O método de Eco se baseia na
contextualização do texto e na descrição dele. Qualquer interesse além, como discutir
aspectos ideológicos, teria de partir da descrição como base para a eventual pesquisa.
O pesquisador italiano estudou a primeira história do personagem norte-americano
Steve Canyon, criação de Milton Caniff. Trata-se de uma página, publicada em 11 de
janeiro de 1947. Era o primeiro contato que os leitores tinham com Canyon. A única
informação complementar era que Caniff tinha sido o autor de outra série, “Terry e os
piratas”. Segundo Eco, o desenhista tinha o desafio de, nesta história inicial, chamar a
atenção do público que o acompanhava até então, algo em torno de 30 milhões de pessoas
(op. cit., p. 131). Essa seria a contextualização. Na seqüência, inicia a descrição.
Eco faz um relato de que se trata de uma página inteira, composta de quatro
seqüências de tiras horizontais. O autor, a seguir, expõe os elementos visuais e verbais
presentes em cada um dos quadrinhos (ou vinhetas, nomenclatura utilizada pelo tradutor da
obra). Observa desde os enquadramentos utilizados até a forma como as palavras são
escritas nos balões. Tenta, enfim, verbalizar todos os elementos depreendidos nos
quadrinhos, destacando aspectos aparentemente óbvios, como o conteúdo lido no balão, até
outros mais complexos, que exigem do leitor um conhecimento mais aprofundado. Ao fim

da descrição, fica evidente que a história possui um grande volume de informações, mais
até do que se imagina.
O processo de leitura de uma história em quadrinhos é automático. Observa-se a
figura, lêem-se os elementos verbais, muda-se de quadrinho. O método adotado por Eco é
extremamente simples de ser realizado e dá uma nítida idéia das etapas que o leitor deve
seguir no processo de compreensão da história. Alguns aspectos são facilmente percebidos;
outros são inferidos naturalmente; um terceiro grupo, dada a complexidade, exige
conhecimento prévio. Este caso pode ser exemplificado por meio de um dos diálogos da
história (figura 1). Em determinado momento, Canyon pergunta se o elevador vai subir.
Duas moças respondem. A primeira diz que, para ele, não há necessidade de esperar que
fique lotado. Pede o consentimento da segunda: “não é verdade, Irma”. A resposta da
colega é “R-r-rajah”. Segundo Eco, a expressão “é corruptela de ‘Roger’ que, no jargão dos
pilotos, equivale ao ‘O.K.’. O fato de que a moça o use –para exprimir entusiasmo- com
Steve, dá a entender que ele é conhecido como aviador” (op. cit., p. 136).

Figura 10.1 – Steve Canyon

Outro conhecimento prévio que é esperado do leitor, de acordo com Eco, é o
domínio dos recursos gráficos utilizados nos quadrinhos. Há uma expectativa de que o
leitor tenha ciência do que seja balão, onomatopéia e outros elementos: “o tipo de
estilização gráfica examinado funda-se numa série de convenções bastante pacíficas,
baseado nas quais todo bom leitor de estórias em quadrinhos está em situação de colher de

pronto o inteiro alcance da mensagem” (1993, p. 141). Autor e leitor compartilhariam um
mesmo código, refletido no texto. Isso formaria uma espécie de comunidade da qual fariam
parte (o que aproxima à visão de comunidade discursiva de Swales).
Um dos domínios do código é ter consciência de que há necessidade de
preenchimento das informações entre os quadrinhos, espaço chamado de hiato (“sarjeta”,
para Eco). A história “quebra o continuum em poucos elementos essenciais. O leitor, a
seguir, solda esses elementos na imaginação e os vê como continuum (...)” (op. cit., p. 147).
Quando liga uma informação à outra, é esperado que o leitor infira informações. Eco
menciona pesquisa de Evelin Sullerot sobre fotonovelas, que apresenta estrutura
semelhante à dos quadrinhos. O estudo revelou que as leitoras analisadas se lembravam de
cenas que não existiam nas páginas, mas eram inferidas no processo de leitura. Para Eco,
isso mostra que há tendência à eliminação de redundâncias. McCloud (2005, p. 84-89)
também vê nesse processo uma economia no uso das imagens. O leitor capta fragmentos de
cenas e, a partir delas, constrói idéias completas.
O fim da análise de Eco procura mostrar que os quadrinhos são ideologicamente
determinados. Os autores só sugeririam no texto informações que fossem compartilhadas
pelos leitores. Deve haver, segundo afirma Eisner (2005, p. 51) um pacto entre os dois.
O modelo de Eco é semelhante ao adotado por Ferrara (2001) e Joly (2005). A
análise partiria de dados contextuais (que criam uma expectativa de leitura) para, depois,
explicar verbalmente os elementos presentes na cena. “A noção de expectativa na recepção
de uma mensagem é absolutamente capital. E, é claro, está intimamente ligada à de
contexto. Ambas as noções condicionam, a interpretação da mensagem e completam as
noções de instruções de leitura” (JOLY, 2005, p. 61). Acrescentaríamos que a percepção do
gênero tira cômica envolve um conhecimento genérico, que também cria expectativas e
interfere no processo de leitura.
Ferrara delega ao leitor um papel importante no ato de compreensão do texto nãoverbal. A autora propõe um método de leitura, que passa por uma série de etapas a serem
depreendidas pelo leitor, que podem ser resumidas desta maneira:



contextualização socioeconômica e histórica do texto lido; segundo a autora, a
representação sígnica é uma maneira de representar o próprio sistema
socioeconômico-cultural;



identificação de qual é a dominante do texto, um elemento central ante os
demais; a dominante é fundamental para garantir a coesão textual e dar ênfase a
um determinado aspecto durante a leitura;



observação e comparação (analogia a outros elementos) do objeto lido.

Esse mecanismo de leitura nos parece apropriado para ser aplicado nas tiras. Ele
parte de uma análise dos aspectos contextuais para, depois, deter-se na explicação verbal
dos elementos da cena narrativa presentes em cada um dos quadrinhos. Mas o modelo pode
ainda ser aprofundado, principalmente na questão da articulação sígnica presente dentro das
vinhetas e entre um quadrinho e outro.

10. 1 - A articulação entre os signos

Figura 10.2 – Ócios do ofício

O contexto: a imagem pertence à tira cômica “Ócios do ofício”, criação do
desenhista Gilmar. O título é um trocadilho da expressão “ossos do ofício” e sintetiza o
tema abordado abordado nas histórias, sempre ligado ao universo do trabalho e do
emprego, independentemente da profissão. Podemos perceber (ou ler visualmente) dois
homens, um em cada canto da cena. Inferimos que sejam bombeiros. É o que sugerem o
uniforme, as luvas e, principalmente, o chapéu vermelho. Nosso conhecimento de mundo

confirma que tal traje é próprio de bombeiros. A cena também indica essa percepção.
Ambos seguram uma rede elástica, comum em salvamentos de incêndios.
Os dois homens olham para o alto, com expressões faciais tensas (bocas abertas,
olhos arregalados). Dentro dos dois balões, que reproduzem turnos conversacionais, há uma
mesma frase: “Pula!!”. Como as letras estão em negrito e em caixa alta, as falas adquirem
expressividade que sugere voz alta. Gotas saindo das bocas acentuam a verbalização feita
de maneira gritada. As exclamações reforçam o tom emotivo. Atrás dos bombeiros, há uma
parede e possíveis destroços caindo. Todas essas informações nos levam à inferência de que
se trata mesmo de um incêndio, que a parede possivelmente pertença a um prédio ou
sobrado (um imóvel alto) e que haja uma vítima, prestes a pular. Instaura-se um tópico
ligado à idéia de “salvamento de incêndio”.
Essa leitura apenas explicou o que foi possível perceber e inferir a partir da cena. O
que foi feito encontra reforço na discussão sobre os elementos visuais presentes num texto,
feita no capitulo 2. Apenas para relembrar. Vimos que um texto como as tiras cômicas é
composto por diferentes signos. Há os signos verbais escritos, que reproduzem os
elementos da fala por meio de letras, com diferentes expressividades. Há também os signos
de ordem visual: signo icônico (que representa as figuras por meio de transformação do
real; é percebido por analogia), signo plástico (cor, textura, formas) e de contorno (a linha
que envolve os balões, por exemplo). Cada um apresenta significantes visuais (mais
abstratos ou menos abstratos) e significados depreendidos por meio da percepção do
significante e do contexto.
Um signo não se sobrepõe ao outro. O processo de formação do sentido surge da
articulação entre eles, dentro do contexto sugerido pela história. Todos os signos são
explicados por meio da verbalização escrita, tal qual fizemos anteriormente (e como
propõem também ECO, JOLY e FERRARA). No caso do signo icônico, o significado pode
eventualmente ser explicado por meio de uma expressão, algo como “bombeiro em
desespero segura rede de salvamento”.
Vimos também no capítulo 2 que o signo icônico apresenta uma dupla articulação:
com relação a outros signos e consigo mesmo. Um bombeiro se relaciona narrativamente
com o outro bombeiro, mas a boca de cada um se articula com o todo do corpo. A boca
aberta mantém relação com a cabeça do bombeiro, que, por sua vez, pertence ao corpo dele.

Boca, cabeça e corpo são todos signos icônicos, estabelecendo relações entre um e outro
(sendo um signo dependente ou não do outro, conforme a referência adotada).
Na articulação entre os signos icônicos, há diferentes processos: o da figura
(bombeiros com a rede) em relação ao fundo (a parede e os destroços), o dos personagens
com o leitor (são ou não observados por ele), entre um elemento dado (o percebido à
esquerda) e um novo (o da direita). Se o leitor está familiarizado com as “regras” próprias à
leitura das tiras, faria uma leitura linear do texto. Se não estivesse familiarizado, se tivesse
de reconstruir o processamento da linguagem, seria uma leitura não-linear.
Três pontos precisam ser reforçados. Primeiro: a leitura do quadrinho de “Ócios do
ofício” envolveu inferências e conhecimentos prévios e de mundo por parte do leitor. Não
apenas conhecimentos de que bombeiros usam uniformes e chapéus vermelhos mas
também que se trata de uma história em quadrinhos em um de seus gêneros, a tira cômica.
O conhecimento do gênero estabelece uma automática expectativa de leitura: o texto (tira)
teria um formato fixo, curto e um desfecho inesperado, que levaria ao humor, tal qual uma
piada. Essa informação genérica, parte integrante do contexto, envolve um necessário
conhecimento da linguagem dos quadrinhos para o processo de construção do sentido. É
como uma pessoa que trabalha num computador. Precisa saber uma série de comandos para
poder utilizar os programas da máquina. Assim também ocorre nos quadrinhos.
Segundo ponto: a leitura começou pela imagem dos bombeiros. Isso é o que Ferrara
chamou de “dominante do texto” e encontra reforço em outros autores. No entender de
Cagnin (1975, p. 61), a figura é a unidade mínima da imagem. O autor a nomeou de
unidade-imagem (que lemos como signo icônico). É a partir dela que se podem perceber os
signos visuais que envolvem a figura central (no caso, os bombeiros) e a articulação deles
com o fundo da cena.
Terceiro ponto a ser reforçado: os primeiros parágrafos da análise da tira “Ócios do
ofício” fizeram uma explicação da cena sem que fossem expostos todos elementos teóricos
descritos nos parágrafos seguintes. Isso quer dizer que os elementos teóricos são
desnecessários? Não. Quer dizer apenas que os alicerces teóricos, discutidos anteriormente
e revisados aqui, são percebidos automaticamente na verbalização da cena e justificam esse
método de análise. Não precisamos dizer que os bombeiros são a figura e a parede, o fundo.
Nem que compõem signos icônicos distintos. Os elementos teóricos instrumentalizam a

descrição, mas ficam aparentemente escondidos. Vêm à tona apenas em caso de uma
eventual necessidade de aprofundamento durante a análise. Ora uns têm maior relevância
para a leitura, ora outros, ora todos.
Vimos que o mecanismo de leitura é possível de ser aplicado em uma vinheta de
tira. Mas é uma leitura ainda parcial, porque não foi analisada a seqüência da tira, que dá
coerência ao conjunto do texto.

Figura 10.3 – Ócios do ofício

A cena é a segunda e última vinheta da tira “Ócios do ofício”. É o desfecho da
narrativa. Ela pode ser explicada verbalmente da mesma forma como fizemos antes. Mas
com uma diferença: há informações novas e informações “antigas”, vistas na vinheta
anterior. São elementos de sentido que não podem ser ignorados, porque acrescentam
informações à leitura da vinheta. Vemos, pelos elementos sígnicos icônicos e plásticos, que
são os mesmos bombeiros, segurando a mesma rede, próximos à mesma parede. O ângulo
de visão, agora de baixo para cima, evidencia o que antes era apenas inferência: realmente
se trata de um incêndio (percebe-se pela presença de chamas e fumaça) e a parede pertence
mesmo a um prédio. Num dos andares do edifício, há um terceiro homem, de boca aberta,
com metáforas visuais em volta da cabeça indicando ênfase na frase que fala (o apêndice
torto do balão adquire expressividade de tensão ou algo equivalente): “Não posso! Se eu
sair antes do final do expediente, meu patrão me mata!”. A frase é uma resposta à fala dos
bombeiros, dita na vinheta anterior (Pula!”) e recuperada no processamento textual.
Espera-se que a vítima de um incêndio queira se salvar, pulando na rede elástica
segurada pelos bombeiros. É a informação que nosso conhecimento de mundo reforça. A
intenção do homem de permanecer no prédio em chamas porque o chefe proíbe que saia

antes do fim do expediente de serviço cria um desfecho completamente inesperado: ele tem
mais medo da ameaça de “morte” do chefe (supostamente apenas uma ameaça para
intimidar) do que de morrer queimado (uma ameaça real e presente). Essa quebra de
expectativa lida no final é que criaria o efeito de humor da tira cômica, como nas piadas.
A tira de “Ócios do ofício” apresenta duas vinhetas. É, então, um texto, com signos
verbais e visuais, cujo conjunto é formado por duas vinhetas, como visto a seguir. É a partir
do conjunto que se forma produz coerência e se forma o sentido.

Figura 10. 4 – Ócios do ofício

Há casos de tira que apresentam apenas um quadrinho. Nessa situação, a cena
narrativa se resolve dentro da única vinheta existente e o modelo discutido até aqui pode ser
perfeitamente aplicável (veremos um caso adiante). Mas, na maioria dos casos, a tira é
composta por mais de uma cena, que se relaciona com outras cenas em outros quadrinhos,
como é o caso de “Ócios.de ofício”. A leitura se dá a partir da articulação das vinhetas: a
seguinte acrescenta informações à anterior, já pressupostas no ato da leitura. O raciocínio
inverso também é verdadeiro: as informações que aparecem antes, novas, portanto, são
recuperadas depois. Essa articulação entre o antes e o depois é o que dá rumo à narrativa da
tira com mais de uma vinheta e que gera a coerência do texto após sua leitura completa.
Ocorre como a leitura de um texto verbal escrito. Temos o contexto de produção e
informações prévias que nos preparam para a leitura. Numa reportagem de um caderno de
política de um jornal, a expectativa é encontrar informações sobre política. A partir de
então, passamos de palavra por palavra, de frase por frase, de parágrafo por parágrafo até
terminarmos o contato com o texto para, enfim, articularmos todos os elementos com
nossos conhecimentos prévios e de mundo para produzir o sentido pretendido. No texto
híbrido, que inclui a imagem, as palavras e frases seriam o equivalente aos signos visuais.

O parágrafo, ao quadrinho. O texto verbal, ao texto formado pela tira cômica, com
elementos visuais ou verbo-visuais.
É o caso de investigar como se processa essa relação entre as vinhetas.

10.2 - Articulação entre os quadrinhos
A literatura sobre a leitura de imagens tem uma clara preocupação com a cena fixa.
Moles (1991, p. 76) chega a levantar a questão de uma justaposição entre as cenas e cita
especificamente as tiras cômicas. Mas não avança o raciocínio por ter optado pela análise
de imagens paradas. São poucos os estudos que aprofundam os mecanismos de articulação
entre uma cena e outra, elemento particularmente presente na linguagem dos quadrinhos.
Cagnin (1975, p. 159) toma a vinheta como a unidade-narrativa dos quadrinhos, que
reune as unidades-imagem (ou signos icônicos). É a partir da leitura dela que podemos
conduzir a ação narrativa. “A solução encontrada pelos quadrinhos para baixar o custo da
mensagem foi a de escolher um momento da ação que contivesse quantidade de
informações capazes de sugerir a ação toda, condensando em si os momentos anteriores e
posteriores da ação. Ao receptor cabe exatamente o inverso: decodificar aquela imagem
única e reconstruir os elementos ausentes do conjunto significante para chegar ao
significado” (op. cit., 1975, p. 161).
O leitor, no entender de Cagnin, deve articular três mecanismos para reconstruir o
sentido pretendido. O primeiro é o da redução. Ocorre quando todas as informações estão
condensadas num único quadrinho. É o caso das histórias que conseguem articular a
narrativa em uma só vinheta:

Figura 10.5 – Níquel Náusea

A leitura sugere que girafas adultas, com pescoço mais comprido, conversam numa
posição mais alta. Os filhotes de girafa, que ainda não cresceram, não conseguem ouvir o
que os adultos dizem porque ainda tem um pescoço muito curto. Os vários balões de
risadas, com apêndices indicando o alto da tira, trazem duas inferências: os risos vêm das
girafas adultas e fica pressuposto que as cabeças estejam acima do contorno do quadrinho
(elas não aparecem na cena narrativa). Teria surgido algum assunto engraçado, que a
girafinha (figura central) não ouviu: “Criança nunca entra nas conversas dos adultos”. A
frase traz duas leituras, dado o conhecimento de mundo que se tem sobre a relação
pais/filhos. Os pais geralmente mantêm conversas que excluem os filhos. No caso da tira, a
exclusão não é tanto pela girafa ser criança, mas porque ela não consegue alcançar
fisicamente o diálogo dos adultos. Essa oposição de idéias, a de que os pais excluem filhos
das conversas por não quererem que ouçam algo e a de que a girafa fica excluída por uma
limitação física (ter pescoço curto), cria o efeito de humor inesperado.
O segundo mecanismo seria o da expansão. Os movimentos ocorreriam como numa
câmera lenta, mostrada em seqüência, etapa por etapa. No caso da tira a seguir, de
“Mafalda”, de Quino, a personagem observa a lenta passagem de uma tartaruga. O processo
toma os cinco primeiros quadrinhos, até ter o desfecho, na última vinheta. A menina diz:
“Parace o táxi em que viajam as soluções”. A tartaruga seria, então, uma metáfora do
processo lento de tomada de soluções.

Figura 10.6 – Mafalda

O terceiro mecanismo seria a elipse. Entre duas vinhetas, há um hiato, uma mudança
de espaço e tempo a serem preenchidos mentalmente pelo leitor. Quanto maior o corte
entre as duas imagens, maior o esforço para compreender a relação estabelecida. Quanto
menor o corte, menor a necessidade de inferências (caso das figura 4 e, principalmente, 6).

Entendemos que nos três processos descritos por Cagnin ocorram inferências de
diferentes níveis. Os casos com uma só vinheta exigem articulação dos elementos para
entender o que ocorreu antes e o que veio depois e para depreender o final inesperado, fonte
do humor. Nem sempre essa articulação é simples. Muitas das informações precisam ser
inferidas pelo leitor (às vezes, com atenção e esforço extra, dado o alto grau de
informatividade).
As situações em que há mais de um quadrinho geram um espaço entre as vinhetas, o
hiato. Concordamos que ele é propício para a criação da elipse. Ao contrário de Cagnin,
vemos a elipse também no processo de expansão. A diferença é que seria menor o processo
de inferência exigido do leitor (raciocínio mencionado também por EISNER). É uma
interpretação semelhante à de Cirne (1975, p. 41), já discutida no capítulo 6. O autor
defende que há diferentes elipses. Quando ocorre uma grande elipse entre as cenas, a
inferência é maior. Caso ocorra um pequena elipse, a inferência é menor.
Não há um critério para dizer até onde vai uma pequena elipse. No exemplo de
“Ócios do ofício” (figura 4), o hiato formaria uma pequena elipse, já que o espaço da cena é
o mesmo. Na tira de “Mafalda” (figura 6), também teríamos um caso de pequena elipse,
mas evidentemente diferente do anterior. O salto de tempo entre uma vinheta e outra é
muito mais lento. Adotaremos o critério, neste estudo, de nos limitarmos ao conceito de
elipse, evidenciando se houve maior ou menor inferência apenas quando for relevante à
análise. Elipse, como se vê, está umbilicalmente atrelada à inferência.
O leitor, como visto, tem o papel de (re)construir as relações contidas dentro do
quadrinho. Feito isso, compara o que leu com a vinheta seguinte. Esse processo estabelece
uma inevitável relação entre o que veio antes e o que se lê depois. Cirne (1975, p. 44)
afirma

que a narrativa dos quadrinhos se dá por meio de saltos gráfico-espaciais.

Estabelece-se uma seqüência temporal de acontecimentos (há um antes e um depois) e, em
parte dos casos, espacial também (a cena pode ocorrer no mesmo local ou em outro). Dessa
oposição é possível formar relações de semelhança e dessemelhança. Ou, usando termos de
Cagnin (1975, p. 158-159), identidade ou não-identidade. É dessa associação que se forma
o sentido. “A articulação entre duas ou mais unidades-quadrinho tira a imagem do seu
estatuto analógico, da representação pura e simples do objeto e a transforma num elemento
de discurso” (op. cit., 1975, p. 159).

McCloud (2005, p. 104) sintetiza a relação entre presente (quadrinho atual), passado
(quadrinho anterior) e futuro (quadrinho seguinte, quando há). Um quadrinho atrai o outro,
tal qual um ímã. Cirne (1975, p. 61) chama de “atração de quadros” ou “quadro-puxaquadro”. Esse mecanismo de um antes e um depois se assemelha muito à idéia de dado e
novo, defendida por Kress e Leeuwen (2001, p. 186-192) e já discutida no capítulo 6. O
elemento da esquerda é tido como informação já conhecida pelo leitor. O da direita possui
elemento novo. O princípio é de particular interesse para as tiras cômicas, que têm a leitura
feita da esquerda para a direita (ao menos nos países do ocidente; no oriente, a convenção
de leitura é da direita para a esquerda).
A ligação entre dado e novo articula um processo textual que recupera elementos
sígnicos presentes na vinheta anterior. O ponto é saber quais os mecanismos de
processamento textual envolvidos nessa retomada. Em outras palavras: como se dá a
articulação coesiva entre uma vinheta e outra? Nisso, a área da Teoria do Texto tem muito a
contribuir.

10.3 - O processo coesivo dos objetos-de-discurso visuais

Figura 10.7 – Cebolinha

A tira acima é do personagem “Cebolinha”, de Maurício de Sousa. Pelo que
discutimos até aqui, saber que é uma tira cômica envolve uma série de conhecimentos do
gênero: trata-se de uma narrativa que terá um desfecho inesperado, o que levará ao humor.
Infere-se também que o texto usa recursos sígnicos de diferentes ordens. Outra informação
é dada pelo título da tira, “Cebolinha”. Percebe-se que é uma tira com personagem fixo, que
possui características próprias. No caso, é um garoto de cabelos espetados que troca o “r”

pelo “l” quando fala. São informações que muitos leitores têm –ou precisariam ter- como
conhecimento prévio.
Revelada a parte contextual, parte-se então para a leitura de quadrinho por
quadrinho, da esquerda para a direita, procurando nas vinhetas a figura central para opô-la
ao fundo. É aqui que propomos a inserção de alguns elementos teóricos novos. Novos ao
menos a este debate, porque já foram expostos no início desta tese, no capítulo xx.
O texto instaura objetos-de-discurso, percebidos pelo processo de referenciação e de
inferências. Entendemos que é possível aproximar o princípio teórico da Teoria do Texto à
leitura dos signos visuais. A figura principal da primeira vinheta, que aparece pela primeira
vez, é o personagem-título. Dois motivos levam a essa conclusão: o conhecimento prévio
das características icônicas do personagem (camisa verde, calção preto, cabelos espetados,
formato do rosto) e a representação da fala, feita por meio de um solilóquio e contida no
balão: “O Cascão vai gostar do plesente que complei pla ele”. O negrito, no caso, não tem
a função expressiva de indicar tonalidade mais alta da voz. É usado apenas para evidenciar
a mudança de articulação fonética do fonema vibrante simples /r/, que é usado como uma
lateral: /l/. Na prática, Cebolinha usa “plesente” em vez de “presente”; “complei” no lugar
de “comprei”; “pla”, e não “pra”.
Podemos dizer que o signo icônico principal é o objeto-de-discurso visual
instaurado no texto. Trata-se de um personagem que caminha sobre uma calçada (há
metáfora visual de uma “nuvenzinha” próxima aos pés, que indica movimento) e que
segura nas mãos um presente (o formato do pacote, envolto por um laço, remete ao
conhecimento prévio do modelo de um presente). O fundo, os elementos que ficam no
entorno da imagem central, são signos que acrescentam informações à cena narrativa. O
espaço é em frente a uma loja que vende artigos impermeáveis (está escrito, inclusive). O
tempo é indeterminado, mas supõe-se pelas cacacterísticas visuais do espelho na porta da
loja que seja a simulação de um momento contemporâneo ao do leitor.
O segundo quadrinho (informação nova) mostra outros elementos se comparado ao
anterior (informação dada). O objeto-de-discurso visual é retomado anaforicamente. A
diferença em relação ao texto escrito é que a retomada (ou não) se dá pelo signo icônico. É
o mesmo personagem, mas muda a feição do rosto: parece preocupado. Essa informação
encontra reforço no olhar, voltado para o alto, e nos signos de fundo. Há gotas que indicam

chuva. Infere-se que a preocupação seja pela possibilidade de se molhar (algo que, supõese, ninguém gosta). O espaço narrativo mudou. Há novas informações visuais, percebidas
por oposição entre os quadrinhos. A indicação do local é feita por meio de um signo
plástico de coloração rosa, que domina toda a área da vinheta e impede de saber por onde o
personagem caminha.
O hiato entre um quadrinho e outro gerou a inferência de que Cebolinha saiu de
frente da loja, que continua a caminhada e que começou a chover. Essas informações
tornam-se dadas quando é observada a última vinheta, com elementos novos.
O terceiro quadrinho cria automaticamente a expectativa no leitor de que a história
terá um desfecho inesperado, que levará ao humor. Há necessidade de maior inferência na
retomada anafórica do objeto-de-discurso visual. A semelhança se dá pelo rosto e pelos
sapatos marrons, sinalizando tratar-se do mesmo personagem. Os signos icônicos e
plásticos da roupa (calção preto e camiseta verde) mudam. No lugar, há uma capa azul e um
gorro da mesma cor. O contexto da história sugere que se trata de uma capa de chuva,
comprada numa loja de artigos impermeáveis (como mostrado na primeira vinheta).
Cebolinha teria colocado a capa para se proteger da chuva, que aumentava (há mais gotas
em relação ao quadrinho anterior). O espaço também é outro: ele caminha por uma calçada
(que tem cor rosa) e em frente a um outro local (um muro amarelo em vez da loja). O hiato,
vale reforçar, exigiu maior necessidade de inferência por parte do leitor.
O desfecho inesperado está no fato de Cebolinha ter usado para si próprio o presente
que iria dar a Cascão, a própria capa de chuva. O leitor com maior volume de informações
prévias saberia que Cascão recebe esse nome por ter pavor de água e por não gostar de
tomar banho (daí o presente ser uma capa impermeável à chuva e, por conseqüência, à
água).
Outras relações coesivas podem ser percebidas, como no próximo exemplo, também
de Mauricio de Sousa (do mesmo personagem para que a comparação com o caso anterior
fique mais evidente):

Figura 10.8 – Cebolinha

O quadrinho inicial instaura um objeto-de-discurso visual que, supomos, seja o pai
de Cebolinha, a quem ele (o pai) se dirige (como indica o conteúdo do balão). A suposição
se dá pelo traje masculino do personagem, pelo tom repreensivo de sua fala e pela
semelhança física com o personagem-título, que ainda não aparece, mas fica implítico que
esteja por perto. O pai pede que o filho não desça a “ladeirona” correndo com o carrinho de
rolimã.
O segundo quadrinho não apresenta linha de contorno. A borda (o signo de
contorno) é inferida no processo de leitura. O objeto-de-discurso pai é retomado
anaforicamente pela semelhança física, depreendida pela comparação dos signos icônico e
plástico (a cor da camisa, principalmente). Ele diz que a brincadeira de Cebolinha era muito
perigosa e pede que o filho vá para o quarto. Os olhos serrados e o braço estendido, dedo
em riste, indicam que seria uma espécie de castigo. O balão adquire dentro do contexto
expressividade que reforça essa interpretação. O contorno ondulado, percebido pelo signo
de contorno, sugere fala em tom enérgico. As letras em negrito indicam também voz alta.
O plano de visão é mais aberto em relação ao quadrinho anterior.
A vinheta final apresenta um plano de visão total ou de conjunto (que mostra o
personagem inteiro), que revela enfim a presença de Cebolinha, algo pressuposto até então.
O quadrinho instaura um segundo objeto-de-discurso, não visto nas duas vinhetas
anteriores: o próprio Cebolinha. Seria o equivalente visual à coesão catafórica: antecipa-se
o objeto-de-discurso. Essa estratégia textual é essencial para o desfecho inesperado da tira
(por isso, o plano de visão é aberto somente no fim). Cebolinha se pergunta como os pais
descobrem as brincadeiras que os filhos fazem (no caso, descer ladeira abaixo, em alta
velocidade, com um carrinho de rolimã). A leitura sígnica do cabelo é a chave para o efeito
de humor. O leitor aciona o conhecimento prévio de que Cebolinha tem os cabelos

espetados, bem diferente do que mostra a vinheta. A alta velocidade teria lançado os
cabelos para trás e seria a forma como o pai o “flagrou” na brincadeira.
Este outro exemplo mostra uma situação diferente dos dois casos anteriores:

Figura 10.9 - Cascão

Apesar de Cebolinha aparecer logo na primeira vinheta, a tira cômica é de Cascão.
Essa informação traz um conhecimento necessário para o compreendimento do texto: é uma
tira com um personagem fixo, que tem como a característica de destesta água, como já foi
comentado anteriormente.
A diferença em relação às demais tiras é que cada quadrinho instaura objetos-dediscurso diferentes, dentro do que seria uma cena de “beijo de boa noite”, dado nos filhos
pelos pais. A primeira vinheta mostra o pai de Cebolinha beijando o filho. É importante
observar que não temos mais dúvida de que se trata do pai do personagem, porque temos o
conhecimento prévio e acumulado da tira anterior (figura 8). A onomatopéia “chuac!” tenta
simular o som do beijo.
O segundo quadrinho apresenta a mesma situação, mas a cena ocorre num quatro
diferente. A cama, os lençóis (agora rosas) e os personagens narrativos são outros. Entre
uma vinheta e outra, houve mudança dos objetos-de-discurso visuais. Percebe-se a troca
pela comparação visual entre uns e outros. O hiato leva a inferência de que semelhante
situação, não se sabe se no mesmo momento, ocorre no quarto de Mônica (sabemos quem
ela é por conhecimento prévio). Infere-se também que o homem que a beija seja seu pai.
O último quadrinho traz nova troca de objetos-de-discurso (Cascão e seu pai), mas
já permite perceber que a estratégia textual de provocar o humor se pauta na repetição de
uma mesma situação. Como é próprio do gênero tira cômica, é de se esperar que, na vinheta
final, ocorra algo inesperado. O pai (percebe-se que o seja pela semelhança física e em

comparação à situação dos quadrinhos anteriores), em vez de beijar o filho, dá apenas um
aperto de mão. Uma suposição seria que a relação entre Cascão e o pai menos afetiva. O
conhecimento prévio de que o protagonista não gosta de tomar banho justifica o
distanciamento na hora de dizer o boa noite. O filho ou estaria sujo ou cheiraria mal (ou
ambos), motivos que levaram ao simples aperto de mão, que estabelece um contato físico
mínimo e mais distante do que um beijo no rosto.
Há, seguramente, outras situações possíveis, que devem aparecer na análise do
corpus desta tese. Mas um dos pontos centrais, cremos, está posto. Estratégias de
processamento textual usadas para textos escritos podem ser adaptadas também para a
leitura dos signos visuais. E trazem uma boa contribuição para a leitura de tiras que
contenham apenas elementos visuais, como a selecionada a seguir, do personagem “Nico
Demo”, ainda uma vez mais de Maurício de Sousa:

Figura 10.10 – Nico Demo

Instauram-se no primeiro quadrinho dois objetos-de-discurso icônicos: Nico Demo,
à direita (sabe-se por conhecimento prévio que é o personagem-título) ao lado de uma
menina. Infere-se pela presença de metáforas visuais de coração que sejam namorados ou
que tenham algum relacionamento ou pretensão amorosa. Eles estão para entrar no “Cine
London”, que somos levamos a crer que seja uma sala de cinema (por causa do nome
“Cine”).
O hiato para o segundo quadrinho produz a inferência de que o casal assistiu ao
filme e está saindo do cinema (atrás dos dois personagens está escrito “saída”). Um objetode-discurso visual, Nico Demo, é retomado anaforicamente. O outro muda e se instaura um
novo objeto de referência, outra garota (percebe-se pela mudança dos signos icônicos,
como o cabelo, traje etc.). Ambos também estão enamorados, como indicam as matáforas

visuais dos corações. O leitor é levado a entender que, no cinema, o protagonista trocou de
garota. É o desfecho inesperado da tira cômica. Houve uma mudança de garota. É inusitado
e não esperado na leitura. E é o que provocou o efeito de humor.

10.4 - O elemento verbal no processo de leitura
Um ponto quem merece ser mais bem discutido é o papel dos balões e o da relação
entre palavra e imagem no processo de leitura. Cagnin (1975, p. 140) defende a idéia de
que existam graus de quadrinização. Há narrativas com predomínio da parte verbal (que ele
chama de “texto”, num sentido diferente do adotado neste estudo), outras com maior
presença e importância da imagem. O espectro analisado por ele toma como ponto de
partida os textos literários e se encerra na histórias em que há presença apenas de signos
visuais. Seriam cinco os graus de quadrinização:

1. verbal sem imagem – é o caso de romances, de contos e de piadas escritas; há
palavras e ausência de figuras.
2. verbal com imagem - ainda há predomínio do texto; a imagem tem caráter
apenas ilustrativo; ocorre em algumas histórias em quadrinhos e na maioria dos
livros infantis.
3. verbal e visual - neste caso, há distribuição eqüitativa dos dois códigos.
4. visual com verbal - o predomínio é do elemento visual; a parte verbal funciona
como reforço e tem papel secundário.
5. visual sem verbal - há apenas o elemento imagético.
Eco (1993, p. 146) vê outras formas de relação:
1. nível minimal, em que a imagem não consegue reproduzir a contento o conteúdo
da palavra;
2. excedência pleonástica do falado, quando a fala reproduz exatamente o que é
visto no desenho; era muito comum em antigas histórias de super-heróis (o ato

de salvar a mocinha reproduzido nos balões com algo como “Vou salvá-la”, o
que só repete verbalmente a cena narrativa);
3. independência entre palavra e imagem;
4. independência do visual em relação ao verbal.
5. fusão entre imagem e texto, criando ares de “eficácia cinematográfica”.
McCloud (2005, p. 153-155) não faz menção ao estudo de Eco, mas chega a
conclusões semelhantes, com outra nomenclatura. Para o autor, haveria diferentes
combinações entre palavras e imagens:
1. específica - pode ser de três formas; na específica de palavras, figuras ilustram,
mas não acrescentam informação à parte verbal; na específica de imagem, são as
palavras que não somam muito; no duo-específico, palavras e imagens passam a
mesma informação;
2. aditiva - as palavras ampliam o significado da imagem;
3. paralelas - palavras e imagens seguem cursos diferentes;
4. montagem - as palavras são parte da imagem;
5. interdependente – seria a mais comum, segundo o autor; os dois códigos
transmitem idéias que não poderiam ser expressas isoladamente.
É comum a literatura sobre o assunto dividir as partes visuais das verbais escritas. A
separação, como lembra Vergueiro (2006, p. 31), tem caráter apenas didático ou
metodológico e é feita somente para fins ilustrativos. No ato de leitura, mesclam-se ou se
complementam. Esse é o ponto que parece unir as classificações de Cagnin, Eco e
McCloud. Elas, ou prevêem uma articulação entre signos verbais escritos e signos visuais,
seja ela em maior ou menor grau, ou admitem a possibilidade de uma história em
quadrinhos sem o recurso verbal escrito. Dessa articulação sígnica surgiria o sentido e seria
formado o tópico (ou tópicos) abordado na tira cômica. Esse é o primeiro ponto que nos
parece central nessa discussão.
O outro ponto aborda o papel do balão no processo de leitura. Acevedo (1990, p.
115) afirma que a posição do balão não é arbitrária, mas leva em conta duas idéias: “o

sentido da leitura e o sentido da composição”. Vergueiro (2006, p. 57) reforça que a
localização do balão indica a seqüência de quem começou o diálogo. Em geral, o
personagem da esquerda inicia o turno, por ser o primeiro a aparecer no quadrinho a ser
lido. Isso no ocidente, porque no oriente ocorre o contrário. Há uma convenção na
linguagem dos quadrinhos de que o balão é lido da esquerda para a direita ou de cima para
baixo (QUELLA-GUYOT, 1994, p. 12). À exceção do exemplo 10, que não usa o recurso
verbal, a “regra” é perfeitamente aplicável às demais figuras deste capítulo. O mecanismo,
então, indica quem fala primeiro dentro do espaço da vinheta e é um mecanismo de
orientação de leitura, embora haja casos que fujam à regra e que exigem maior inferência
para a compreensão.

Figura 10.11 – Níquel Náusea

No primeiro quadrinho, há dois balões, um ao lado do outro. A inferência é que o
menino da esquerda fala primeiro. O outro comenta: “Não é!”. Há uma simulação nos
quadrinhos de uma troca de turnos conversacionais, carcaterística própria da oralidade. Na
segunda vinheta, a leitura já é um pouco mais difícil. Há um balão maior no alto do
quadrinho e outro, menor, abaixo e à esquerda. Quem falou primeiro? Duas informações
conduzem à leitura pretendida pelo autor: o conteúdo das falas (“Não é!” indica um ato
reativo, então teria sido dito depois) e a regra de leitura de cima para baixo. O leitor tem
um trabalho maior de articulação dos elementos, mas conclui que “Meu pai é muito mais
bravo que o seu” é falado antes. O último quadrinho, com apenas um balão, não apresenta
problemas de leitura.
Outro aspecto que o balão leva a inferir é que o tempo de duração da cena demora
exatamente o tempo de leitura das falas. Um balão com turno excessivamente longo
demoraria mais para ser lido e indicaria uma duração maior da cena, como neste exemplo
de “Mafalda”:

Figura 10.12 – Mafalda

As letras pequenas dificultam a leitura dos balões iniciais. Parece ser esta a intenção
do autor, Quino: mostrar que a personagem fala demais, o que encontra reforço no rosto de
Mafalda, a interlocutora, e no desfecho da tira. O tempo de duração narrativo sugerido nas
duas primeiras vinhetas, que representam um turno, é bem maior se comparado ao último,
que mostra um balão com frase consideravelmente mais curta, “Você não é aberta ao
monólogo”.
Há situações, mais raras, em que é realmente difícil discernir quem fala primeiro,
mesmo dentro do contexto.

Figura 10.13 – Frank Capa

O quadrinho não é de uma tira cômica, mas ilustra com propriedade o problema que
a disposição dos balões pode trazer no ato da leitura. A convenção é ler da esquerda para a
direita, de cima para baixo. Tudo leva o leitor a bater os olhos primeiro no balão maior:
“Sim, isso aqui está mais podre que o reino da Dinamarca”. O balão seguinte, que
supostamente deveria ser lido depois, traz a pergunta que tinha sido respondida no balão
anterior: “Vai embora, mesmo?”. Após a leitura das duas falas, o leitor infere que se trata

de um par pergunta/resposta e remonta as informações. Essa inversão exigiu um processo
de inferenciação maior.

Figura 10.14 – Mafalda

Esse outro exemplo se encaixa com perfeição no que temos repetido em capítulos
anteriores: o limite da linguagem dos quadrinhos é a criatividade do desenhista. Quino, o
autor da tira, usa o balão de uma maneira pouco convencional. Em vez de aparecer dentro
do quadrinho, ele se estende por cinco vinhetas, com apêndices indicando a fala de
diferentes personagens. É um balão-uníssono (aquele que divide a fala com mais de uma
pessoa), mas funciona como se fosse um balão de fala simples. A mudança no uso da
linguagem dos quadrinhos exige do leitor uma série de inferências para compreender a tira.
A fala seria a mesma para cada um dos personagens. Mas a articulação do conteúdo
verbal com os signos icônicos que compõem os personagens muda o sentido do que é dito
no balão. Na primeira vinheta, é uma idéia empolgada da irmão de Mafalda: “E se a gente
disser para o papai trocar de carro justo nesse momento? Vamos!...”. Mafalda compra a
idéia e a transmite à mãe. Mantém-se a empolgação. O pai, o homem representado na
terceira vinheta, apresenta a mudança no rumo da narrativa. Ou, mais exatamente, a
expressão do pai, de espanto ou desalento. O rosto indica que não é possível comprar um
carro, principalmente por viverem num momento como esse, possivlemente de dificuldade
financeira ou de instabilidade econômica. A resposta, então, faz o caminho inverso. Da mãe
para Mafalda, de Mafalda para a irmã. Ao fim, a mesma fala inicial adquire o sentido de
uma idéia exagerada (o que é reforçado pela leitura da mão). “E se a gente trocasse o carro
justo nesse momento? Vamos!...”. Pode-se inferir que o “vamos” signifique uma iniciativa
absurda. Vamos, de onde você teve essa idéia louca, pare com isso. Ou algo assim.
Da mesma forma que os signos visuais instauram um objeto-de-discurso, merece
registro que a parte verbal também o faz. No exemplo de Mafalda, há dois objetos mais

evidentes: “pai” e “troca de carro”. A articulação deles com os objetos-de-discurso visuais é
que formaria o sentido final da tira, com um desfecho que surpreenda o leitor. Isso
ocorreria com as demais tiras, desde que tenham parte verbal.
Apenas para registro: a tira cômica de Mafalda é um bom exemplo para mostrar que
o limite físico de um formato pequeno pode exigir ainda mais criatividade da parte de seus
autores.

10.5 - Fechando as idéias
Este capítulo funcionou como uma espécie de quebra-cabeças. Procurou juntar
muitas peças soltas desde os capítulos iniciais, de modo a dar a elas um formato, uma
“cara” reconhecível. Essa articulação teórica prepara o terreno para a análise do corpus, a
próxima etapa deste estudo.
As Teorias do Texto se baseiam na idéia de que o sentido é articulado por uma série
de elementos depreendidos no texto pelo contexto. A formação da coerência surge por meio
da articulação desses elementos, que acionarão conhecimentos e gerarão inferências. Esse
princípio vale também para textos não-verbais ou híbridos, que mesclem signos verbais e
visuais.
As tiras são vistas como narrativas que usam signos verbais e visuais dentro de uma
linguagem própria, a dos quadrinhos. As tiras cômicas constituem um gênero e, como tal,
instauram expectativas genéricas no leitor: um formato curto, com um ou mais quadrinhos,
e um desfecho inesperado, tal qual a piada. Os personagens podem ser fixos ou não, como
também ocorre na piada, o que também acrescenta informações à leitura.
Não há propriamente um método pronto de análise das tiras. Por isso, adaptamos um
para ser aplicado nesta tese. O mecanismo está em consonância com as premissas da Teoria
do Texto e com estudos que se preocuparam de alguma forma com o processo de leitura
visual. Temos plena ciência de que se trata de um método sujeito a aprimoramentos e outras
interpretações. Mas resolve o problema do corpus desta pesquisa.
O modelo de leitura passa pelas seguintes etapas:



contextualização da tira, o que inclui o reconhecimento do gênero e a criação de
uma série de expectativas genéricas (história curta de humor, desfecho
inesperado, quem são os personagens, qual o eventual tema da tira);



leitura dos quadrinhos presentes, da esquerda para a direita;



leitura individual da(s) vinheta(s);



definição e descrição do(s) objeto(s)-de-discurso presentes no quadrinho
(visuais, verbais ou verbais e visuais);



articulação do(s) objeto(s) com os demais signos presentes: visuais com visuais,
visuais com verbais, verbais com verbais; a tira pode ocorrer sem signos verbais
escritos; estabelece-se uma relação entre figura e fundo;



leitura do quadrinho seguinte e retomada coesiva (ou não) do(s) objeto(s)-dediscurso; a mudança de vinheta vai gerar cotejo e comparação entre uma
informação dada (do quadrinho anterior) com outra nova (quadrinho lido) e vai
acarretar um fragmento de ação, inferido pelo leitor, características que serão o
motor da narrativa da tira;



desfecho inesperado provocado por alguma estratégia textual a ser evidenciada
(o desfecho é articulado numa só vinheta, quando a tira apresenta apenas um
quadrinho);



explicação verbal das etapas importantes para a compreensão do texto (a
presença deste ou daquele termo teórico vai depender do texto analisado).

Instaura-se sempre um tema na tira cômica, assim como nos demais textos. Mas
entendemos que nem sempre o tema é o mote do efeito de humor. Por isso, a tendência é a
de nos atermos às estratégias que geram o humor, que, eventualmente, podem coincidir
com uma mudança temática, como ocorreu na figura 4, de “Ócios do ofício”. O interesse é
observar quais foram os elementos textuais necessários para a produção da coerência.
A articulação de todos esses elementos se dá automaticamente durante o processo
de leitura a análise. O mesmo vale para muitos dos elementos teóricos discutidos ao longo
dos capítulos anteriores. Como já comentado, eles ficam escondidos e vêm à tona quando
houver necessidade. Tudo vai depender do caso analisado (desafio que se lança para o
corpus a seguir). Pode ser que a tira cômica seja tão simples de ser compreendida que uma

abordagem superficial resolva sua leitura. Podem ocorrer casos mais complexos, que
exijam boa parte das informações teóricas discutidas nesta tese. Repetimos: tudo vai
depender do caso.
É impossível prever todas as situações de uso da linguagem dos quadrinhos nas tiras
cômicas. O mesmo vale para as relações estabelecidas dentro e entre os quadrinhos. Vimos
algumas, que compõem os elementos básicos para a formação de um conhecimento mínimo
da linguagem. Mostramos outros casos, que julgamos serem situações-limite, quase como
exceções à regra. O importante é que os alicerces estejam sólidos para que possamos
colocar o cimento para construir a análise.

CAPÍTULO 11

ANÁLISE DE TIRAS CÔMICAS

11.1 - Descrição do corpus
Ao longo dos capítulos anteriores desta tese, já foram feitas análises parciais de tiras
cômicas, com exemplos extraídos de variados autores. A discussão já levantou vários
pontos relevantes para este estudo. Entendemos, no entanto, ser necessário um grupo
específico de tiras, de modo a verificar tendências de comportamento. Adotamos para esta
parte da análise um corpus de 40 tiras, selecionadas de diferentes autores. Alguns já foram
citados em exemplos analisados em outros capítulos. Todos são brasileiros, critério adotado
para evitar eventuais problemas com tradução das obras. As versões para o português,
como concluiu Souza (1997), nem sempre são fiéis à idéia original. Utilizar um grupo de
tiras cômicas produzido no país contorna a questão e coloca o foco nos outros pontos que
nos interessam neste estudo.
O material selecionado apresenta aspectos comuns: narrativa tendencialmente curta
com desfecho inesperado que gera um efeito de humor, articulação de elementos verbais e
visuais, formato fixo, uso da linguagem dos quadrinhos, necessidade de inferências na
leitura, representação da oralidade. Buscaram-se, no entanto, outras características que os
diferenciam, peculiaridades que permitem aprofundar as semelhanças entre tiras cômicas e
piadas. A busca se fixou em quatro tiras, de onde selecionamos dez de cada uma:

1. Cascão
O critério foi o personagem. Se o português nas piadas é rotulado por possuir
pouca inteligência, Cascão é conhecido por não gostar de tomar banho. Essa
característica o torna um personagem fixo que, em tese, exige do leitor
conhecimento compartilhado para produzir a coerência textual.

2. Classificados
O critério de seleção é o oposto do anterior. A tira cômica “Classificados” tem a
tendência de não utilizar personagens fixos. O interesse é estudar quais as
estratégias utilizadas para a produção do sentido numa situação sem um
personagem regular.

3. Níquel Náusea
Embora esta tira já tenha sido estudada com bons resultados por Nepomuceno
(2005), o interesse está no uso dos elementos narrativos. É muito comum a
utilização da figura do narrador, em geral apagado nas demais tiras.
4. As Cobras
O critério que levou à escolha de “As Cobras” foi a presença de continuidade
temática em várias tiras diferentes, o que exige , em princípio, um conhecimento
prévio do leitor. O interesse é investigar até que ponto esse conhecimento
anterior é necessário para a leitura.

Todas as 40 tiras foram publicadas pela primeira vez nos jornais e, num segundo
momento, em livros de coletâneas. Nossa seleção tomou cinco desses livros:



Coleção as melhores tiras - Cascão, de 2006 (Editora Globo/Mauricio de Sousa
Editora); contém 182 tiras coloridas e 98 páginas (com capa e contracapa);



Classificados: Livro 3, de 2004 (Editora Devir); 183 tiras, parte colorida, parte
em preto-e-branco; a obra tem 68 páginas (com capa e contracapa);



Níquel Náusea – Botando os bofes de fora, de 2002 (Editora Devir); possui 230
tiras coloridas e 52 páginas (com capa e contracapa);



As Cobras em: se Deus existe que eu seja atingido por um raio, de 1997
(L&PM); a obra tem 624 tiras em preto-e-branco e 168 páginas (com capa e
contracapa);

De cada livro, selecionamos 10 tiras para análise. Procuramos um critério de seleção
que fosse intencionalmente aleatório. Tomamos a primeira tira das páginas ímpares
compreendidas entre os números 11 e 29. A única exceção são as tiras de “As Cobras”, que,
pela peculiaridade do objeto, necessita ter duas tiras seguidas para serem analisadas. Por
esse motivo, selecionamos as duas primeiras das páginas ímpares compreendidas entre os
números 11 e 15, perfazendo 10 ao todo. Cada tira será rotulada com um nome e um
número, que obedecerá à ordem de aparecimento na revista. Um exemplo. A história de
“Classificados” que aparecer na página 11 será chamada de “Tira/Classificados 1”. A da
página 13, “Tira/Classificados 2”. E assim sucessivamente.
A análise vai trabalhar de forma mais objetiva e detalhada um recorte mínimo de
duas a cinco tiras consideradas relevantes para o estudo, de modo a não tornar a abordagem
redundante. As tiras que não constarem especificamente na análise farão parte dos anexos
de 1 a 4. No início da abordagem de cada uma das tiras, faremos uma breve
contextualização da tira e de seu autor. Como defendido no capítulo anterior, defendemos
que o contexto é relevante para a compreensão textual e vão ao encontro dos princípios
teóricos das Teorias do Texto.
O objetivo da análise, não custa reforçar, é buscar semelhanças entre tiras cômicas e
piadas, de modo a confirmar a hipótese inicial de que o funcionamento textual dos dois
gêneros é semelhante. Esse será o mote da análise.

11.2 - Cascão
Mauricio de Sousa é desenhista e um dos mais bem-sucedidos empresários da área
de quadrinhos da história do país. Criou um rol de personagens, a Turma da Mônica, muito
conhecidos tanto no Brasil como no exterior. O volume de publicações em jornais e revistas
em quadrinhos o afastou do trabalho diário de desenhar e escrever histórias. A tarefa foi
delegada a funcionários do estúdio criado por ele, que recebe seu nome.

Pode-se dizer que a trajetória de Sousa é vitoriosa. Nascido em 1935, na cidade de
Santa Isabel, no interior de São Paulo, ele passou a maior parte da infância em Mogi das
Cruzes, outro município paulista. Saiu de lá para se “arriscar” como desenhista na capital
do estado. Procurou emprego no jornal Folha da Manhã. Conseguiu se tornar funcionário,
mas não no que queria inicialmente. Ele ficou com a única vaga então existente, a de
repórter policial, cargo que ocupou por cinco anos.
Em 1959, Mauricio de Sousa apresentou ao jornal uma tira de Bidu e Franjinha,
respectivamente cachorro de estimação e seu dono. Conseguiu espaço para publicar as
histórias e abandonou a atividade jornalística. Com os anos, criou outros personagens, entre
eles os meninos Cascão e Cebolinha, inspirados em colegas de infância. O primeiro tem a
característica de não gostar de água e banho. Está sempre sujo, por isso é chamado de
“Cascão”, gíria atribuída a pessoas excessivamente sujas. Cebolinha troca fonemas quando
fala. Ao invés de “r”, pronuncia “l”. Com o surgimento de Mônica, a personagem mais
famosa de Mauricio de Sousa, inspirada em sua filha, os dois garotos passaram a provocála, rotulando-a como gorda ou “dentuça” (ela tem os dentes dianteiros para fora da boca).
Muito do humor das tiras vem dessas características.
Em 1970, Mauricio de Sousa deu um novo impulso à carreira. Não abandonou as
tiras dos jornais, mas passou a publicar os personagens também em revistas em quadrinhos
publicadas pela Editora Abril. Primeiro foi Mônica. Depois, Cebolinha e várias outras.
Paralelamente, licenciou produtos com a imagem de suas criações, o que contribuiu para
torná-las ainda mais populares.
Na década de 1980, ele trocou a Editora Abril pela Globo, numa tentativa de criar
desenhos animados com os personagens. Em 1º de janeiro de 2007, ele trocou de editora
uma segunda vez. As revistas passaram a ser publicadas pela editora multinacional Panini.
A mudança é uma estratégia para tornar a Turma da Mônica ainda mais conhecida no
exterior. No Carnaval paulistano de 2007, Mauricio de Sousa foi tema do Grêmio
Recreativo Escola de Samba Unidos do Peruche, como o título “Com Mauricio de Sousa, a
Unidos do Peruche abre alas, abre livros, abre mentes e faz sonhar”.
As tiras da Turma da Mônica veiculadas diariamente nos jornais alternam os vários
personagens e são produzidas pela equipe de desenhistas do estúdio de Mauricio de Sousa.

O livro adotado como corpus compila apenas as histórias que mostram Cascão como
protagonista.

Tira/Cascão 4

No primeiro quadrinho, a cena mostra Cebolinha (inferimos quem seja por
conhecimento prévio) lavando algo verde dentro de uma bacia de madeira. Duas
informações visuais reforçam a leitura de que esteja dando banho: 1) a postura do
personagem e passagem das mãos sobre o que é lavado; 2) as bolhas que saem da bacia,
indicando espuma. A cena traz ao leitor o script de um dono banhando seu animal de
estimação.
O banho se dá ao ar livre, sobre uma grama, representada plasticamente por uma cor
próxima a um preto mais claro. O ambiente aberto encontra reforço na ausência do signo de
contorno em parte da primeira vinheta (não há contorno nas laterais e na parte de cima).
Como lembra Vergueiro (2006, p. 26), o contorno não funciona como uma “gaiola”. É o
caso. No canto direito, o personagem-título da tira (também infere-se a informação por
conhecimento prévio) é representado dando uma espécie de salto (os pés não tocam o solo).
Linhas cinéticas perto do corpo reforçam a idéia de que o corpo está em movimento.
Cascão também apresenta aspectos de ordem corporal: os braços abertos e a expressão
facial de preocupação (corroborada por metáforas visuais de gotas de suor acima da
cabeça). São recursos cinésicos, segundo classificação de Guiraud (1991). A linguagem do
corpo, para o autor, passa informação.
O contexto da cena e o comportamento de Cascão indicam que ele levou um susto
ao ver o banho, o que é confirmado pela fala, “Uaaaiii!!!” O grito é dito em voz alta e de

maneira emotiva. Há repetição das vogais “a” e “i”, indicando prolongamento na pronúncia
delas. É outro recurso da linguagem do corpo, segundo Guiraud: o prosódico. O tom
emotivo ganha reforço no signo plástico usado nas letras, maiores e em negrito,

na

representação gráfica das exclamações e no uso de um balão-berro, de acordo com
nomenclatura de Cagnin (1975).
Se o leitor já conhece os personagens e tem o conhecimento prévio de que Cascão
não gosta de água (e, por conseqüência, de banho) já tem uma dica de qual a razão do susto.
Espantou-se ao ver o amigo dar um banho em algo verde, que configura outra informação
que tem de ser inferida, porque o quadrinho não dá pistas. O “algo verde” é Floquinho, o
animal de estimação de Cebolinha.
A segunda vinheta apresenta a mesma cena narrativa, com sutis mudanças. Há o
contorno do quadrinho e a cor de fundo mudou de branca para amarela. Cebolinha dá
seqüência ao banho, mas muda a expressão facial. Arregala os olhos, fecha um pouco a
boca e inclina sutilmente a cabeça para ver Cascão, que sai correndo dali. Percebe-se a
pressa e o movimento pelas linhas cinéticas e pela metáfora visual de poeira, que conota
movimentação rápida. Há apenas parte do corpo de Cascão. Infere-se que seja ele pela
roupa, igual à do quadrinho anterior. Para que esse recurso fosse possível, o quadrinho
aparece com signo de contorno.
Tanto Cebolinha quanto Cascão formam objetos-de-discurso visuais. São categorias
referenciais instauradas no primeiro quadrinho e retomadas no segundo. São os mesmos
objetos-de-discurso, mas em posições diferentes, com expressões diferentes. Pode-se dizer
que houve uma recategorização de ambos, baseando-nos na acepção teórica apresentada por
Koch e Marcuschi (1998) e Mondada e Dubois (2003). O contexto é que vai atrelar o signo
visual à categoria anterior e permitir, por meio de inferências, a ligação de sentido entre
ambos. O leitor, então, infere que o Cebolinha da segunda vinheta é o mesmo da primeira,
apenas com a posição e as expressões modificadas. O Cebolinha foi, portanto,
recategorizado visualmente. A mudança é depreendida pelo contexto e ocorre, em geral, no
hiato entre uma vinheta e outra. O mesmo raciocínio vale para Cascão, o outro objeto-dediscurso alvo de recategorização.
A mudança entre o segundo e o terceiro quadrinhos alterou a cena narrativa. Cascão
está junto a um orelhão e há uma casa pequena ao fundo. Infere-se que o personagem tenha

corrido até o aparelho telefônico. É possível que ele esteja próximo a Cebolinha. Está
pisando numa grama, como indica o signo de contorno usado na parte de baixo da vinheta.
A mão direita, em movimento (há linhas cinéticas), indica a direção onde, infere-se, esteja
Cebolinha dando o banho. Há uma representação visivelmente dêitica nesse caso, atrelada a
um recurso cinésico.
Cascão apresenta expressão de preocupação, reforçada por linhas cinéticas
(indicando movimento) e metáforas visuais de gotas (sugerindo contextualmente afobação)
perto da cabeça. Ele diz: “Alô!? É da Sociedade Protetora dos Animais?”. A fala é dita em
tom de voz alto e emotivo. Vários elementos reforçam a leitura. A representação das letras
é feita com apoio plástico: em itálico negrito. Há também uma conotação de afobação
quando fala “alô”, por ser seguido de exclamações, que graficamente indicam emotividade.
O signo de contorno mostra que se trata novamente de um balão-berro, próprio para falas
em voz alta e emocionais. Infere-se pelo conteúdo do balão que Cebolinha está mesmo
dando banho num animal de estimação. O desfecho inesperado, que gera o efeito de humor,
é alguém denunciar à Sociedade Protetora dos Animais uma pessoa por dar banho num
animal.
O leitor tem de inferir que Cascão tem aversão à água, por isso julga ser mau trato
dar banho a um animal. Há a necessidade de outra inferência, a de que está dentro da bacia
de banheira é o animal de estimação de Cebolinha, Floquinho. Ao menos o nome de Cascão
pode ser obtido por fatores de contextualização, expressão usada por Marcuschi (1983) para
identificar elementos extra-texto que influenciam na compreensão textual. A capa do livro
mostra a imagem do personagem abaixo do título Coleção as melhores tiras – Cascão.
Nos 10 casos analisados, o nome Cascão é citado em cinco. Nas demais, há a
necessidade de o leitor compartilhar um conhecimento previsto pelo autor. Outra
informação que o leitor precisa dominar é a predileção do personagem pela sujeira, motivo
de seu nome. O tema é abordado em maior ou menor grau em seis tiras. Percebe-se que o
produtor da história trabalha com um leitor-modelo que domina todas essas informações,
que tendem a ser recorrentas nas tiras. Em outras palavras, o processo de interação que leva
à produção do sentido trabalha necessariamente com a inferência do leitor, pressuposta pelo
produtor.

O mesmo comportamento se dá com Cebolinha. Ele aparece em 8 das 10 tiras. À
exceção de um caso (Tira/Cascão 7), ele exerce o papel de coadjuvante que, ou por alguma
atitude, ou por alguma frase dita, leva a uma atitude inesperada no último quadrinho. No
teatro, esse comportamento é chamado de “escada”. Uma pessoa age apenas para que a
outra cause o riso ou ganhe evidência. O nome do personagem aparece apenas duas vezes e
há a necessidade de inferir que troque as o “r” pelo “l”, como acontece nos exemplos Tira/
Cascão 5, 6 e 9.
Em todos os casos analisados, há interação verbal entre personagens. O narrador
não é utilizado em nenhuma das tiras. No tocante à linguagem dos quadrinhos, as 10 tiras
somam 30 quadrinhos. Em 26, há uso do plano total ou de conjunto, que mostra o corpo
inteiro dos personagens. O ângulo de visão é o médio, ou seja, na altura dos olhos, como
afirma Vergueiro (2006). Houve exceção em apenas um caso. Na Tira/Cascão 8, o último
quadrinho mostra dois anjos em cima de uma nuvem, observando, do alto, a casa de
Cascão. O recurso utilizado foi o de um ângulo de visão superior, de cima para baixo.
Há uso freqüente de metáforas visuais e linhas cinéticas. Chamou a atenção a alta
incidência de balões-berro. Eles somaram 14 dos 34 balões analisados. 19 foram balõesfala. O balão restante merece uma abordagem mais minuciosa. Está no exemplo a seguir:

Tira/Cascão 2

Os personagens são os mesmos do exemplo anterior. Imagina-se que o leitor já
tenha conhecimento prévio de quem sejam os dois garotos. A cena narrativa se passa num
gramado, próximo a uma casa (vista à direita do quadrinho). É onde estão Cebolinha e
Cascão. São novamente os objetos-de-discurso visuais da tira. Cebolinha aparece na
vinheta caminhando, como se deduz pela posição das pernas. Parte do corpo também está

em movimento ou balançando. Há linhas cinéticas ao lado do tronco e da mão direita, que
está se mexendo. O dedo indicador aponta na direção de Cascão e adquire valor dêitico. É
para o colega que Cebolinha fala, por meio de um balão de fala: “Ô, Cascão, você acha que
hoje vai chover?” Trata-se da primeira seqüência de um par dialógico pergunta/resposta
(termo usado por FÁVERO, ANDRADE e AQUINO, 2006).
Cascão, imóvel, apenas olha para Cebolinha neste primeiro quadrinho.

A

sobrancelha fecha metade dos olhos e indica uma expressão de aparente desdém, de
desinteresse pela pergunta. Na conversação, o par pergunta/resposta prevê uma resposta do
interlocutor. Como ela não apareceu nesta vinheta, cria no leitor a expectativa de qual será
a resposta.
No segundo quadrinho, o signo plástico de fundo mudou de um quadrinho para o
outro. Passou de rosa para azul. Pode conotar um início de mudança de tempo ou apenas
troca de cor entre uma vinheta e outra. O relevante está nos signos de foco, retomados por
meio de recategorização anafórica inferida contextualmente. Cascão mantém a mesma
expressão facial. A diferença é que abre os braços, com as mãos bem abertas e balançando
(como indica a linha cinética ao lado das mãos). A representação corporal cinésica reforça
o ar de desinteresse pelo assunto e casa com a resposta dada por ele: “Talvez!” Infere-se
que o corte do hiato entre as duas vinhetas tenha sido mínimo, apenas o tempo de o
personagem movimentar os braços e responder à pergunta da vinheta anterior.
A frase de Cascão é dita dentro de um balão-especial, segundo terminologia de
Eguti (2001). O balão em voga tem a característica de usar o signo de contorno do balão
para representar algo que lembre um signo icônico. No caso, trata-se de uma guarda-chuva,
que é observado de forma assustada por Cebolinha. O balão corresponderia à parte do pano
do guarda-chuva, usada para recobrir a cabeça, e o apêndice seria a haste do guarda-chuva
(além de indicar de quem é a fala). O recurso de metalinguagem é o que leva ao desfecho
inesperado. O ar de desdém é apenas aparente. O personagem estaria, sim, preocupado
com a chuva, tanto que, ao menor sinal de que pudesse chover, já usa o balão como abrigo.
É o desfecho inesperado.
Esse é um exemplo do que Souza (1997) chamou de metatira, ou seja, o texto se
vale de recursos da linguagem dos quadrinhos para gerar o efeito de humor. É o único caso
encontrado no corpus, mas é uma estratégia comum em tiras produzidas pela equipe de

Mauricio de Sousa. Já vimos outro caso assim no capítulo 8º, numa tira de Cebolinha. O
personagem se segura no apêndice do balão (figura 21) para não cair de um penhasco.
Apenas para reforço do que já foi comentado: na Tira/Cascão 2 não é mencionado o
nome de Cebolinha, nem que Cascão tem aversão à água. O autor da tira trabalha com a
idéia de que o leitor domina as duas informações. Ao leitor cabe inferi-las. Cascão se torna
um personagem fixo, com características próprias e recorrentes, necessárias à compreensão
do texto, a exemplo do que ocorre nas piadas com os portugueses, os japoneses, os
argentinos, as loiras e outras figuras estereotipadas.

11.3 - Classificados
O desenhista Laerte é um dos que mais produzem tiras cômicas no país. Não é raro
ele ter mais de uma história publicada no mesmo dia no jornal Folha de S.Paulo, onde
veicula suas produções desde 1991. É um feito raro se comparado a outros autores do ramo.
A série “Classificados” é um desses casos. A tira cômica foi feita para ser publicada
especificamente aos domingos nos cadernos de classificados da Folha, o que justifica o
nome que recebeu. Era publicada nos suplementos “Veículos”, “Imóveis” e “Empregos”
do jornal. As histórias, em princípio, deveriam abordar o universo ligado ao tema dos
cadernos. Tambelli (2002), em análise de 26 tiras da série, observou os temas “exclusão do
mercado de trabalho”, “violência”, “discriminações”, “ascensão na escala social” e
“política habitacional”. Alguns realmente reforçam o assunto dos suplementos. Outros,
como “discriminações”, fogem bastante à proposta dos classificados.
O ponto que nos interessa não é tanto a temática, mas sim o uso de personagens
desconhecidos, vistos em situações supostamente diferentes umas das outras. É a minúcia
desse material, já que, na maioria dos autores, a preocupação é trabalhar com um grupo fixo
de personagens e coadjuvantes.
As tiras cômicas de “Classificados” foram compiladas em três livros, publicados
pela editora Devir (2001, 2002 e 2004). A editora programou um quarto volume para 2007.
Para esta tese, estamos trabalhando com o livro 3, lançado em 2004. Atualmente, Laerte se
dedica a outras tiras da Folha. Em fevereiro de 2007, ele atuava nos cadernos

“Informática”, com uma tira semanal, e “Ilustrada”, com um cartum e uma tira diária, a
“Piratas do Tietê”, publicada desde 1991 (e que mescla personagens fixos com não fixos).
Laerte fez o primeiro desenho profissional em 1970 na revista SIBILA. Dois anos
depois, ajudou a criar a Balão, uma das primeiras revistas independentes do país, surgida na
USP (Universidade de São Paulo). O trabalho, desenvolvido até 1975, foi o trampolim para
a imprensa. Ele trabalhou em jornais sindicais e em veículos de grande porte, como as
revistas Veja, IstoÉ, Placar e os jornais O Estado de S. Paulo e Folha de S.Paulo,
permanecendo nesta até esta data. Paralelamente, atuou como roteirista de programas da
TV Globo e participou de diferentes revistas em quadrinhos, algumas próprias, e lançou
diversas coletâneas. “Classificados” é apenas uma delas.

Tira/Classificados 1

Há dois homens, um em cada canto do quadrinho. O do lado esquerdo, com óculos,
paletó rosa, cabelos grisalhos e um possível topete, mostra-se como alguém ligado a um
processo de seleção de uma empresa. Ou até mesmo o proprietário da firma. Seria dele a
palavra final na hora de contratação. A inferência é percebida pela articulação com a parte
verbal, contida no único balão da vinheta, que representa o turno conversacional: “Seu
currículo é bom... mas antes de contratá-lo quero lembrar nossa exigência básica...”. As
palavras “currículo” (que pode ser o papel à mesa) e “contratá-lo” dão a entender que a
conversa se passa numa entrevista ou reunião para futura contratação. O dedo em riste
(recurso cinésico) e a expressão facial de seriedade reforçam o ar de rigor da empresa

quanto à “exigência básica”, ainda não revelada. E dá ao personagem o estereótipo de um
chefe, em geral visto como uma pessoa mais séria.
Numa conversa, deve haver pelo menos duas pessoas. A outra é o suposto candidato
à vaga, a pessoa que tem o currículo bom, sentada à frente na mesa. Ela aparece no canto
direito do quadrinho. É careca e traja paletó verde. Estar bem vestido (nosso conhecimento
de mundo reforça a informação de que paletó é uma vestimenta de prestígio na sociedade)
apóia a situação instaurada na conversa, a de que é uma entrevista de emprego. É comum
que o pretendente à vaga tome cuidado com o visual para causar uma boa impressão. Neste
quadrinho, ele apenas escuta e observa.
Uma parte do balão da vinheta seguinte se sobrepõe ao que aparece neste quadrinho
inicial. Isso poderia sugerir sobreposição de vozes, porém não é o caso, já que é a mesma
pessoa a dona do turno. Há, no entanto, outra forma de ligação com o balão seguinte: pelas
reticências. Esse sinal gráfico é usado duas vezes, com funções diferentes. Na primeira
ocorrência, indica pausa na fala. Na segunda, mostra como a fala vai continuar na vinheta
seguinte. Cremos que se trata de pausa como recurso prosódico de expectativa. É um
recurso que cria um suspense, mesmo que mínimo, sobre qual seria a exigência básica da
firma para a contratação.
Este primeiro quadrinho instaura dois objetos-de-discurso visuais, que chamaremos
de empregador e candidato. Eles são o foco visual da ação narrativa. A mesa e o signo
plástico branco, que aparece atrás de ambos, são o fundo. Verbalmente, o objeto-dediscurso se refere à “exigência básica” para a contratação, ainda em segredo.
A atitude dos dois personagens reproduz as idéias de Goffman (2001). Para o autor,
as pessoas adotam atitudes teatrais conforme o contexto da situação. O comportamento dos
atores sociais é centrado no gerenciamento da imagem transmitida ao interlocutor,
buscando a manutenção de uma face positiva. Isso ficará mais evidente nos quadrinhos
seguintes.
A segunda vinheta dá seqüência à conversa, iniciada antes. Percebe-se isso pelas
reticências no início do balão: “... não toleramos puxasaquismo!”. Revela-se, enfim, a
exigência para a contratação: os funcionários não devem bajular os chefes, o que é
percebido pelo neologismo “puxasaquismo”, uma alusão à pessoa que procura elogiar em
excesso alguém apenas para receber algo em troca. Seriam, então, falsos elogios.

Ao contrário do primeiro quadrinho, neste há troca de turnos conversacionais. O
candidato diz concordar com a exigência da empresa: “E fazem muito bem!” Infere-se, pela
resposta, que seja uma pessoa austera e ética no trato profissional. Alguém que priorize o
esforço pelo trabalho e que não compactua ou dá impressão de não compactuar com
artifícios de outra ordem para subir profissionalmente. O balão do trecho dito pelo
candidato se sobrepõe sutilmente ao do empregador. A situação conota uma situação de
engate à fala anterior. Nem bem um terminou o raciocínio e o outro já emendou o
comentário.
Recuperamos anaforicamente os dois objetos-de-discurso visuais. Mesmos signos
icônicos, mesmos signos plásticos, mesma cena narrativa (mesa, fundo branco, possível
folha do currículo). Inferimos que sejam os mesmos personagens, recategorizados
contextualmente Há mudanças fisionômicas e posturais. O empregador coloca o dedo na
mesa, indicando reforçar que não admite o “puxasaquismo”. O gesto tem função dêitica,
algo como “aqui na empresa, não toleramos puxasaquismo”. O corpo está inclinado para a
frente, outro recurso cinésico, que indica convicção e tom incisivo. O outro fecha os olhos
e, com a mão, sinaliza concordar. Os dois gestos são estereótipos das situações que
sugerem.
A terceira vinheta apresenta algumas mudanças em comparação com a anterior. A
que chama a atenção num primeiro olhar é que houve mudança do ângulo de visão. É como
se fosse uma câmera de cinema, que tenha dado um giro de 180 graus. A cena narrativa,
porém, permanece a mesma. O conteúdo do balão é essencial para a compreensão do
sentido da tira. Na segunda vinheta, o candidato se dizia contrário ao “puxasaquismo”.
Neste terceiro quadrinho, ele afirma os benefícios de seguir essa postura profissional, mas
termina fazendo exatamente o que condena: elogia o penteado do chefe, o topete visto
desde a primeira cena narrativa. A posição dele, erguendo-se, e a expressão facial
bajuladora reforçam a leitura sugerida no balão: ele condena elogios a chefes, mas é apenas
da boca para fora. Interiormente, ele é adepto do recurso. E passa a agir como tal.
O empregador também apresenta comportamento diferente do que vinha
defendendo, o que reforça a leitura de que agiam de maneira teatralizada, segundo teoria de
Goffman. Ao elogio, responde com um “Você acha?...”, pergunta que indica ter apreciado
as palavras ouvidas. É um caso do que Fávero, Andrade e Aquino (2006) chamam de

pergunta retórica. “Ocorrem quando o falante elabora uma P [pergunta] com o intuito de
que o ouvinte não responda, porque aquele já conhece a R [resposta] e é só uma questão de
procurá-la na memória” (op. cit., p. 161). A representação gráfica das reticências, indicando
uma pausa, realça o teor retórico da questão. Segundo Marcuschi (2001, p. 28), entre outras
funções, “a pausa também pode ter um efeito retórico, acompanhando perguntas que não
exigem resposta”.
Infere-se que, durante a fala do elogio ou pouco depois, o empregador puxou um
espelho (não se sabe de onde) para observar o próprio penteado. Chega a passar a mão pelo
cabelo. Demonstra-se vaidoso. O rosto não é mais aquele sério visto nas duas primeiras
vinhetas. Aqui, aparece sorrindo. Características que se opõem ao estereótipo de chefe sério
apresentado nas duas primeiras vinhetas.
A última vinheta traz o balão “... Foi bico!” Com essa fala, o leitor infere que o
candidato já não é mais pretendente à vaga, mas sim um funcionário da firma. O “foi bico”
é gíria para indicar uma situação ou objeto fácil de conseguir. No caso, bastou bajular o
chefe.
Elementos visuais reforçam a interpretação proposta pelo balão. Ele está com as
pernas sobre uma mesa, diferente da cena vista anteriormente (o signo plástico mostra outra
cor, alaranjada). A cadeira também é diferente. O sorriso nos lábios e os braços atrás da
cabeça, em sinal cinésico de satisfação, corroboram a conquista da vaga, numa empresa
possivelmente de uma cidade grande (a janela atrás dele indica que está num prédio
rodeado por outros edifícios). Há até uma placa com o que seria o nome dele sobre a mesa,
algo comum em algumas firmas.
É esse o desfecho inesperado. Ambos se diziam contrários ao “puxasaquismo”. Os
dois, entretanto, mostraram-se propícios à prática. Bastou um elogio para conseguir a vaga.
A mudança no curso da narrativa começou no terceiro quadrinho e se confirmou no quarto.
Formou-se uma mudança de focalização no conteúdo da narrativa, que levou ao desfecho
inesperado da tira. Houve necessidade de articulação dos elementos verbais e visuais para a
produção do sentido.
O autor da tira procurou criar, principalmente nos dois quadrinhos iniciais da
narrativa, tanto o empregador quanto o funcionário de forma estereotipada. Essa maneira de
construir a história é uma forma de facilitar a leitura dos papéis exercidos pelos

personagens, ponto já levantado por Barbieri (1998, p. 216). Como eles não são fixos, o
leitor precisa se inteirar rapidamente das funções sociais exercidas por ambos para poder
compreender o sentido pretendido.
O recurso de caracterizar os personagens com elementos estereotipados ocorre em 8
das 10 tiras pesquisadas. São exercidas diferentes funções: funcionário de parque aquático
(o caso será analisado mais adiante), motorista e passageiro (Tira/Classificados 4), esquimó
e mecânico (Tira/Classificados 5), morador de apartamente e jogador de futebol
(Tira/Classificados 6), casal (Tira/Classificados 7), atendente e cliente (Tira/Classificados
8), capitão e marujo (Tira/Classificados 9), garçom e caixa (Tira/Classificados 10). A que
foge um pouco a esse comportamento é a Tira/Classificados 3, que não aborda personagens
propriamente ditos. O foco visual está em um bonde e em uma van:

Tira/Classificados 3

O objeto-de-discurso é um bonde. O leitor faz analogia a um bonde real, informação
que detém por conhecimento de mundo. O veículo de transporte, que já foi muito usado em
grandes cidades brasileiras, hoje é utilizado como atração turística em algumas cidades,
como em Santos, no litoral paulista (o bonde circula por ruas do centro). As linhas na parte
de baixo da vinheta indicam os trilhos de rolamento percorridos pelo veículo de transporte
que, pelo que se vê através dos vidros, está vazio. Ou quase vazio. Dentro, na frente do
vagão, há um condutor, de azul. É um signo icônico contido dentro outro signo icônico
maior. No vidro dianteiro, a palavra “desejo” está escrita numa placa ou cartaz. O signo

plástico de fundo apresenta uma coloração branca, que impede de saber onde exatamente se
passa a cena narrativa.
O objeto-de-discurso se relaciona com o conteúdo verbal, no canto direito superior
do quadrinho: “O bonde chamado desejo não circula mais...” As reticências indicam que o
fim da frase fica em aberto ou que terá seqüência na vinheta seguinte, criando um suspense
e uma expectativa. Infere-se, pelos dados contextuais, que seja a voz do narrador. Não há
balão ou legenda. Da mesma forma que temos na linguagem dos quadrinhos um balão-zero,
quando o signo de contorno fica subentendido, teríamos aqui algo equivalente, um tipo de
“legenda-zero”.
A frase estabelece um diálogo intertextual com a obra norte-americana “Um bonde
chamado desejo”, de Tenessee Williams, obtida necessariamente por conhecimento prévio.
Na tira, pode-se visualizar o título do livro por meio de um signo icônico. A informação de
que a frase provém de um título literário não seria essencial para fazer a associação. Mas
acrescentaria ainda mais ironia à leitura.
Não é possível dizer onde ou quando ocorre a ação. Por mais que bondes sejam um
veículo de transporte comum a gerações passadas, ainda existem como atração turística,
como já comentado. O que se pode afirmar, com base no conteúdo verbal, é que
especificamente este bonde não circula mais. A representação da cena narrativa funciona,
dentro do contexto, como uma lembrança do tempo em que rodava pelos trilhos.
Há uma tentativa, nesta vinheta, de conciliar os objetos-de-discurso visuais e
verbais. O bonde chamado desejo é o signo icônico visto pelo leitor. Por isso, traz no vidro
os dizeres “desejo”.
O hiato entre as vinhetas mudou o objeto-de-discurso visual e também o signo de
foco. É um veículo de quatro rodas de médio porte. Há um motorista. Não é possível dizer
com segurança, pelos elementos sígnicos, se há passageiros ou não. No vidro dianteiro, há
uma placa ou cartaz com a palavra “filosofia” escrita (está em letras bem pequenas). O
veículo está em circulação. Infere-se a informação pela fumaça na parte de trás, que
subentende-se seja do escapamento. Novamente, o signo plástico branco, ao fundo, impede
de saber onde se passa a cena narrativa.
O trecho verbal aparece da mesma forma que na vinheta anterior, sem linha de
contorno na legenda. A frase se inicia com reticências, indicando continuidade do

fragmento lido na vinheta anterior: “... só a van filosofia”. É a chave para entender a tira e o
desfecho inesperado. A frase estabelece uma relação intertextual com o livro Hamlet, de
Willian Shakespeare, informação inferida por conhecimento prévio. Na obra, há uma frase
célebre do protagonista: “Há muita coisa mais no céu e na terra, Horácio, do que sonha a
nossa pobre filosofia” (trecho extraído de SHAKESPEARE, 2000, p. 40). Conforme a
tradução feita, podem ocorrer sutis mudanças, como estas: “Há multa [sic.] coisa mais no
céu e na terra, Horácio, do que sonha a nossa pobre filosofia” (op. cit., 2007, p. 19). Houve
uma outra versão dessa frase num dos exemplos do capítulo 6º, no quadrinho inicial de
adaptação do conto “A Cartomante”, de Machado de Assis. Apesar das diferenças, a
expressão “pobre filosofia” se mantém nas duas versões traduzidas. De onde teria surgido,
então, a construção “van filosofia”?
Entendemos que a célebre frase tenha se popularizado no Brasil com o adjetivo
“vã”, verbete que consta no Vocabulário Oficial da Academia Brasileira, disponível para
consulta virtual. O sentido seria equivalente a pequeno, diminuto ou mesmo pobre,
conforme o contexto. Pesquisa virtual no site de busca eletrônica “Google”, feita no dia 20
de fevereiro de 2007, às 13h, acusou um caso com essa expressão em sites brasileiros: “Há
mais mistérios entre o céu e a terra do que a nossa vã filosofia pode compreender”. Embora
se façam (com razão) restrições à confiabilidade de levantamentos virtuais como esse,
acreditamos que ele serve para registrar formas de como expressões têm sido usadas
socialmente. Nesse caso, reforça a hipótese de popularização da expressão. O autor tem
optado por essa forma, e não a registrada nos dicionários, reforça a intenção de trabalhar
nas tiras elementos estereotipados, de modo a facilitar e tornar mais rápido o processo de
compreensão do texto.Na tira de “Classificados”, a diferença é que a palavra “vã” é trocada
por “van”, que nos remete ao veículo representado, uma van. O verbete é registrado pelo
Dicionário Houaiss da Língua Portuguesa (2001, p. 2827) como sendo um termo vindo do
inglês, com sentido “veículo automóvel para transporte coletivo de um número limitado de
passageiros (geralmente entre oito e 16)”. É exatamente o caso. “Vã” e “van” são palavras
homófonas, porém heterógrafas (mesma pronúncia, diferente escrita), o que torna
inesperada a associação. Como no quadrinho anterior, há a associação entre os objetos-dediscurso verbais e visuais. A “van filosofia” é o veículo visto no quadrinho.

As duas vinhetas apresentam uma situação inesperada, resultado da ligação entre
signos verbais e visuais. Mas o efeito de humor surge por meio do recurso fonológico da
oposição vã/van. Na primeira vinheta, o bonde da frase é o bonde da imagem. No
quadrinho seguinte, a van filosofia não é só a imagem do veículo visto na vinheta. É
também a dos dois sentidos sugeridos por um termo de mesma pronúncia e escrita
semelhante: van (veículo) e vã (situação pequena, diminuta). A “jogada” com a pronúncia
e a relação intertextual formam o desfecho inesperado e têm de ser inferidas pelo leitor.
Por mais que não haja no exemplo personagens fixos, um comportamento se
repetiu: o de trabalhar com elementos estereotipados para tornar mais fácil o acesso ao
conteúdo da narrativa, recurso usado também nas piadas. Verificou-se essa tendência tanto
na representação visual dos dois veículos de transporte, facilmente identificáveis se
relacionados ao conhecimento de mundo do leitor, quanto na opção pelo uso da expressão
popularizada da frase de Hamlet, de Shakespeare.
Em termos de uso da linguagem dos quadrinhos, a tendência é pelo uso de um
ângulo de visão médio. Houve uma exceção: a vista na Tira/Classificados 4. O quadrinho
mostra um ônibus caindo de um penhasco pelo ponto de vista dos passageiros. O ângulo de
visão é o superior. Um outro dado que merece menção é a composição da história em
apenas um quadrinho. Ocorreu em 6 dos 10 casos pesquisados. Um exemplo:

Tira/Classificados 2

A leitura instaura diferentes objetos-de-discurso visuais. Há dois homens com
roupas semelhantes e bonés, todos na cor verde (signo plástico). O da esquerda segura na
mão um balde e faz gesto de que esteja tentando falar em voz alta ou de forma enfática. Ele
se dirige ao colega, Noronha (o nome aparece no balão) que segura uma baleia orca.
Noronha e a orca estão em cima de um trampolim. Abaixo, há uma piscina, de onde “pula”
um pequeno peixe verde, com a boca aberta.
O leitor começa a construir o sentido com a combinação dos signos icônicos. Há
mais de uma figura em oposição ao fundo. A articulação entre elas leva à inferência,
pautada no conhecimento de mundo, de que a cena narrativa da vinheta seja um daqueles
parques aquáticos que fazem shows com animais marinhos, muito comuns em Orlando, nos
Estados Unidos. Os dois homens seriam, então, funcionários, por isso teriam trajes
semelhantes (seriam uniformes). Uma das exibições é mesmo com uma orca. Um dos
momentos da apresentação é quando o animal sai da água, quase na vertical, e abocanha um
peixe, mantido por alguém na ponta dos dedos ou preso entre os dentes. Evidententemente,
no modo sério de leitura, o peixe tem de ser menor do que a baleia. O balde que o
personagem da esquerda segura possivelmente é para guardar os peixes a serem usados no
show.
A cena narrativa inverte os comportamentos dos dois animais marinhos. Ao invés de
a orca sair da água para comer o peixinho, é este que parte para abocanhar a orca (por isso,
o peixinho foi representado com a boca aberta). O sentido é reforçado pelo conteúdo do
balão: “É o contrário, Noronha! ... o contrário!!” O colega alerta Noronha que ele inverteu
a posição dos dois animais. E reforça isso em tom de voz alto, indicado pelo negrito em
letras maiores (“contrário!!”). A palavra foi proferida após uma pausa na fala feita após o
vocativo, representada graficamente pelas reticências. Como afirma Marcuschi (2006), as
hesitações têm de ser depreendidas com base na situação de uso. No contexto da vinheta,
sugere uma espécie de pausa preparatória para a frase seguinte. Em outra obra, Marcuschi
chamou o recurso de pausa não-sintática de ênfase: “têm valor de sinalizadores do
pensamento, reforçando-o ou chamando a atenção. Muitas vezes aparecem entre o artigo e
o nome ou no interior de um sintagma” (op. cit., 2001, p. 64).
A ligação entre o balão e o sentido sugerido pelos signos icônicos, em particular o
dos animais marinhos, mostra uma incompatibilidade com a cena como a temos em nosso

conhecimento de mundo. Nunca se imaginaria que um homem seguraria uma orca à beira
da piscina num show aquático, nem que teria força para tanto. Mais ainda, seria impensável
um peixinho pular da água para engolir a baleia, absurdamente maior. Essa
incompatibilidade quebra a expectativa da cena como historicamente a conhecemos e gera
o efeito de humor da tira cômica.
Mesmo em uma única vinheta, foi possível remontar uma seqüência mínima de
eventos narrativos, condensados na cena. Um funcionário, ao invés de pegar uma peixe,
pega uma orca (situação anterior ou elemento antecedente). É alertado pelo colega de que
tinha trocado os animais (desfecho ou elemento conseqüente). Essa oposição mínima entre
um antes e um depois compõe uma ação mínima e reforça a leitura de Cagnin (1975, p.
161), a de que uma única vinheta pode conter uma seqüência de elementos narrativos.
Acrescentaríamos que exige também uma capacidade maior de inferências, interpretação
que encontra reforço em Shiro (1994). O leitor, chamado por ela de compreendedor, tem de
acionar diferentes níveis de inferência, umas mais explícitas, outras menos. Nas tiras com
uma só vinheta, defendemos que essas situações tendem a apresentar inferências menos
explícitas.

11.4 - Níquel Náusea
O rato de esgoto Níquel Náusea é o personagem central da tira que leva o nome
dele. Ele divide a cena com outros personagens (como a barata Fliti, viciada em “baratox”,
nome de um veneno) e com outras situações de humor que envolvam animais. O interesse
pelo tema se confunde com o histórico do criador das tiras, Fernando Gonsales.
O autor é formado em veterinária. Obteve o título na USP (Universidade de São
Paulo). Nas aulas, já rabiscava os primeiros desenhos. Gonsales exerceu a profissão por um
ano. Abandonou para se dedicar aos desenhos. O impulso na carreira surgiu em 1985,
quando venceu um concurso de novos talentos promovido pela Folha de S.Paulo. Tem
publicado as tiras no jornal desde então.
As histórias de “Níquel Náusea” foram publicadas por alguns anos em uma revista
homônima, vendida nas bancas. As tiras tiveram várias coletâneas, compiladas por

diferentes editoras. É de um desses livros o corpus analisado nesta tese. A obra reúne
histórias veiculadas pela primeira vez nas páginas da Folha de S.Paulo.

Tira/Níquel Náusea 2

Há dois objetos-de-discurso visuais instaurados no primeiro quadrinho. Uma mulher
mantém num dos dedos da mão direita um papagaio verde. Infere-se que seja uma mulher
por estar usando um vestido, com uma espécie de enfeite na região do colo. O formato do
rosto (arredondado e com nariz grande), as expressões fisionômicas (as sobrancelhas
indicam um olhar bravo e contrariado) e o corpo forte mostram que a personagem é
apresentada de forma caricata, conforme termo de Cagnin (1975, p. 112-114).
A representação caricata é uma forma de estereotipar características para o leitor,
conforme dizem Eisner (2005, p. 23) e Acevedo (1990, p. 59-61). Mostrar a mulher da
maneira como foi feita no quadrinho prepara o leitor para ver aspectos negativos nela. A
primeira impressão que passa ao leitor é que seja alguém de mal com a vida, talvez até com
má índole. É um comportamento que encontra reforço em Eco (1993, p. 149). Segundo o
autor, há um padrão ideológico, de ordem social, que rotula fisicamente personagens e
maneiras de ser. Os heróis tendem a ser belos e esbeltos; os vilões, feios ou com algo que
os torne diferentes do que socialmente é tido como convencional, como uma forma
diferenciada do corpo.
O papagaio emite um conjunto de sons, “Crr - crrr crrrr”. Supõe-se que ele queira
falar alguma palavra, algo comum à espécie. Ele pronuncia os sons com dificuldade, leitura
reforçada pelas expressões faciais: boca aberta, língua em destaque, olhos arregalados.
Mesmo assim, não consegue formar a palavra. O máximo que faz é apresentar um
prolongamento na pronúncia, indicado pela sucessão de erres. O hífen acentua a tensão.

Nos quadrinhos, o sinal gráfico é muito usado para destacar falas emotivas, principalmente
na separação consonantal em início das palavras. A mulher apenas observa. O olhar é de
desaprovação, característica confirmada pela interjeição emitida: “Bah”.
A mudança entre os quadrinhos não apresenta muitas alterações. Papagaio e mulher
(não é possível dizer se é a dona) repetem a situação vista no quadrinho inicial. Ele emite
sons semelhantes, “Crrr - cr crrrr”, com as mesmas expressões faciais, sinal de que continua
fazendo muito esforço para articular algo. A fisionomia da mulher também não apresenta
alterações significativas. Mantém o mesmo ar de reprovação, representado pelos olhos e
sobrancelhas. É por meio do conteúdo do balão dito por ela que o leitor tem uma
informação nova: “Você não sabe falar meu nome!”. Percebe-se, então, que o papagaio
realmente tenta pronunciar algo. O esforço é para dizer o nome dela. Mas não obtém
sucesso.
Ao fundo, apenas como registro, vê-se um contorno preto, que representam árvores.
À direita, há o tronco de uma árvore. A cena, portanto, ocorre em um ambiente aberto,
rodeado por árvores.
O terceiro quadrinho revela o suspense criado até então. O hiato leva a uma
inferência maior, se comparada à quebra entre as vinhetas iniciais. A mulher está ao fundo,
de costas para o leitor, o que indica que caminha para sair da cena. Diz “Idiota!”, sinal
verbal de que desaprovou a dificuldade do papagaio em pronunciar seu nome. O sinal
visual da desaprovação é visto no papagaio. A ave foi jogada numa lata de lixo. Chega-se à
conclusão de que é realmente lixo pelos signos icônicos representados em volta. Ao lado,
há o que parecem ser uma casca de algo e uma lata. Acima, duas moscas voando (há o
estereótipo de que moscas sobrevoam lixos).
O papagaio está com as patas para cima, uma asa para fora, o rosto abalado (um dos
olhos está entreaberto e a boca, aberta). A expressão facial e a posição do corpo da ave
levam à inferência de que ela foi arremessada com força no lixo. A atitude reforça a leitura
inicial do estereótipo da personagem, evidenciando ser uma pessoa de índole má (o que é
reforçado também pela fala, chamando o animal de idiota). O papagaio, dentro do lixo,
consegue concluir a palavra. As repetições consonantais indicam que a pronúncia ainda é
feita com dificuldade: “Crr - cr - Cristina!”. Revela-se, enfim, a palavra que ele tentava

dizer. Infere-se, pelo contexto da tira, que o nome próprio feminino é o da mulher que está
indo embora.
O desfecho de humor, ao contrário dos exemplos analisados até aqui, é dado pela
voz do narrador, e não dos personagens. A fala dele, em terceira pessoa, aparece numa
legenda, no canto direito inferior do último quadrinho. A posição é estratégica, porque é a
última informação fornecida ao leitor na tira. E é por meio dela que se constrói o sentido de
humor inesperado.

O narrador diz: “A vida é dura para o papagaio gago”. Percebe-se o

motivo da dificuldade de fala da ave. Não é que ele não soubesse dizer o nome da mulher.
É que a gagueira o impedia de terminar a palavra. Por isso, os sons eram sempre “Cr”, com
prolongamento no “r”. Eram as iniciais de Cristina.
Entendemos que a leitura de que o papagaio é gago pode ser feita sem o narrador,
embora não fique suficientemente clara. Sem a legenda final, o leitor é autorizado a
entender que o papagaio não quis falar o nome, conhecimento que dominava, como revela a
fala da ave na vinheta final. A presença do narrador tem a função de tornar a leitura do
humor mais evidente a quem lê a tira. Essa leitura reforça a interpretação de Urbano
(2000b, p. 44) de que o narrador está sempre presente, mesmo que não apareça
explicitamente. É autorizada a hipótese de que ele apareceu apenas porque foi necessário
mostrar o caminho da leitura de humor originalmente pretendida.
O narrador aparece em apenas outra das 10 analisadas:

Tira/Níquel Náusea 4

O primeiro quadrinho mostra uma mulher (há cílios salientes e cabelo comprido)
segurando perto do corpo, com um dos braços, um gato abóbora. À frente de ambos, há um
objeto acinzentado. Percebe-se que é um aparelho de televisão apenas após a leitura do

relato do narrador, apresentado numa legenda, na parte de cima da vinheta. Diz ele: “Todos
gostam de apertar o gatinho vendo televisão”. A frase leva o leitor a inferir que as pessoas
apreciam assistir aos programas exibidos mantendo o animal junto de si. O sorriso da
mulher abona essa leitura, bem como o sufixo no diminutivo (-inho) para se referir ao gato.
O rosto do gato mostra que ele não aprecia a situação. A expressão de desconforto é
percebida pela boca fechada e pela combinação de olhos com sobrancelhas, o que indica
feição zangada.
O quadrinho seguinte não apresenta elementos verbais. O ângulo de visão médio e
a presença do aparelho de televisão, elementos vistos no quadrinho anterior, mostram que o
cenário é o mesmo. Os signos plásticos de fundo, branco e preto, reforçam essa
interpretação. O objeto-de-discurso

gato é recuperado anaforicamente. Não houve

mudança significativa na expressão fisionômica. Alteraram apenas a forma como é
segurado próximo ao corpo e a pessoa que o mantém nos braços. Agora, é um homem. A
exemplo da mulher da primeira vinheta, também sorri, indicando gostar de assistir à
programação com o animal nos braços.
O terceiro quadrinho segue as mesmas características: mesma cena, mesmo ângulo
de visão, mesmo televisor, mesmo gato. Muda a pessoa. Quem segura o animal é uma
senhora de idade, representada de maneira estereotipada: cabelos brancos presos, óculos
pequenos, rosto enrugado. O rótulo é o de uma avó. Pode-se inferir, então, que ela, a
mulher e o homem pertençam a uma mesma família que compartilha o aparelho de
televisão. Compartilha também a atitude de acompanhar o que vê mantendo o animal perto
do corpo.
O último quadrinho repete a seqüência visual observada nas vinhetas anteriores. O
gato, agora, está nas mãos de um menino com poucos fios de cabelo e dentes salientes. A
posição do gato muda em relação aos três primeiros quadrinhos. Não está mais “apertado”
próximo ao corpo, está de ponta cabeça, mantido um pouco à frente da pessoa que o segura.
Uma das mãos do garoto está no rabo do animal e a outra é mantida sobre parte do tronco.
É uma atitude diferente da feita pelas demais pessoas da residência. A fala do narrador, que
volta a aparecer, explica: “Principalmente depois que ele engoliu o controle remoto”.
A fala é o que leva ao desfecho inesperado. Não se tratava de uma atitude de afeição
ao gato enquanto a pessoa assistia à televisão. Como o gato tinha engolido o controle

remoto, era necessário apertá-lo para que os canais fossem trocados. A situação inusitada e
imprevisível provoca o efeito de humor.
O exemplo é particularmente relevante para ilustrar a mudança de focalização, no
sentido defendido por Koch e Travaglia (1993, 2002). O autor da tira elabora uma
estratégia para desviar intencionalmente a atenção do leitor do sentido pretendido. A
palavra “apertar” na legenda do primeiro quadrinho leva à inferência de que as pessoas
gostam de manter o gato perto do corpo. As representações visuais dos três primeiros
quadrinhos reforçam essa interpretação: todas as pessoas seguram o animal junto de si. Até
a quarta vinheta, a focalização está nessa leitura. O desfecho revela a ambigüidade da
palavra “apertar o gatinho” (espremer o corpo do animal perto do corpo/digitar um
comando nele, fazendo as vezes do controle remoto). Por isso, a imagem final é
apresentada de maneira diferente das demais. Ocorreu o que Gil (1991, p. 133) chamou de
“ardil” armado para o leitor, apenas para surpreendê-lo.
No processo interacional da leitura da tira, o leitor espera cair nesse ardil. O
conhecimento genérico (do gênero) cria a expectativa de ser enganado, de modo a ser
surpreendido no final da narrativa. Se isso não ocorrer, não há também o sentido de humor,
certamente o momento máximo das tiras cômicas. O mesmo comportamento é percebido
nas piadas, tanto orais quanto escritas. A presença do narrador na condução da história e na
revelação do desfecho inusitado é outra semelhança.
A figura explícita do narrador, no entanto, é pouco usada nas tiras. Pelo que se
observou do corpus estudado até aqui, só as duas tiras de “Níquel Náusea” utilizaram esse
recurso narrativo. Nas demais, a coerência do texto foi construída pela intercalação de
signos visuais e verbais, manifestados em situações dialogadas. É importante esclarecer que
isso não significa que o narrador não exista nas outras tiras. Vale reforçar, uma vez mais, a
posição de Urbano (2004, p. 44) sobre o assunto: “o narrador está sempre presente no texto,
direta ou indiretamente, velada ou ostensivamente”.
Em termos de uso da linguagem dos quadrinhos, há uma tendência à simplificação.
No uso dos balões, predomina o balão-fala. O único que foge à regra é o do segundo
quadrinho da Tira/Níquel Náusea 6. Um grupo de vacas fala “Oba!!” ao mesmo tempo. O
recurso é representado com o auxílio de um balão-uníssono (termo de CAGNIN, 1975),

usado para indicar fala de mais de um personagem. No caso da tira, há um balão e quatro
apêndices, voltados na direção dos animais.
Os animais, registre-se, predominam em todas as dez tiras. Há pelo menos um em
cada história: rato, patos, papagaio, gato, porcos, vacas, cobra, coelho, tatu-bola e até um
híbrido de homem com cavalo (apresenta aspecto de homem do tronco para cima; na parte
de baixo, é eqüino). O personagem-título, Níquel Náusea, aparece em apenas uma
narrativa, Tira/Níquel Náusea 1. Ou seja: a maioria dos exemplos analisados apresentou
personagens não fixos, o que explica a tendência ao uso de estereótipos na composição das
figuras representadas. Essa rotulação é necessária para simplificar a condução da narrativa,
tendencialmente curta. As tiras, por uma característica do formato, apresentam em geral
poucos quadrinhos. Nos 10 casos, verificou-se esse comportamento: 5 casos tinham duas
vinhetas; 3 deles apresentavam 3 vinhetas; um, 4 vinhetas.
Houve uma tira em que a história foi narrada em 6 quadrinhos. Selecionamos o caso
para uma análise mais detalhada:

Tira/Níquel Náusea 9

O primeiro quadrinho mostra um garoto bastante agasalhado: luvas, gorro, há à
mostra uma parte de um cachecol. O cenário explica o uso de tantas roupas: trata-se de uma
região de neve, onde as temperaturas são baixas. A neve é representada pelo signo plástico
branco, tanto no canto esquerdo inferior da vinheta quanto no boneco (infere-se, com base
no conhecimento de mundo, que é um boneco de neve). O garoto segura na mão direita
uma cenoura. Ele diz: “Este boneco precisa um nariz de cenoura”. Não se sabe exatamente
para quem a fala é dirigida, se é ao leitor ficcional (diferente de leitor real), se é a um

interlocutor não visto na cena, ou se é um solilóquio, situação em que é verbalizado o que
se passa na mente do personagem, imaginando a presença de um interlocutor (URBANO,
2000b, p. 67-68).
O menino coloca a cenoura na cabeça do boneco no segundo quadrinho. Pode-se ver
a luva amarela do menino no canto esquerdo da vinheta. A onomatopéia “tchuf” sinaliza o
ruído feito pela inserção da cenoura na neve. Este e os três quadrinhos seguintes
apresentam a mesma cena: a imagem fica fixa no rosto do boneco de neve. O desenho é
mostrado em primeiro plano, forma de enquadramento que mostra dos ombros para cima e
serve para enaltecer as expressões faciais. Há duas mudanças entre o segundo e os demais
quadrinhos. A primeira é a troca de onomatopéia. O que antes era “tchuf”, nas demais é
“crot”, forma repetida duas vezes na terceira vinheta e três na quarta. A representação do
som sugere som de mastigação, leitura reforça pela outra mudança: a cenoura vai
paulatinamente diminuindo de tamanho até sumir por completo no quinto quadrinho.
A seqüência de passagem de tempo nesses quatro quadrinhos intermediários é mais
lenta, se comparada aos hiatos causados pelas outras tiras. Barbieri (1998, p. 257) lembra
que o recurso traz um prolongamento da ação narrativa. É como se a história avançasse
mais lentamente. Eisner (1989) afirma que o recurso tende a tornar o trecho mais descritivo.
Do ponto de vista do leitor, há menor grau de inferência, já que se vê etapa por etapa da
mudança. No tocante à produção de sentido, cria-se uma expectativa para se descobrir o
motivo do sumiço da cenoura, visto no quinto quadrinho.
O “mistério” é revelado apenas no final, tal qual numa piada. E é o que leva à
formação do efeito de humor. De dentro do boneco, sai um coelho, que joga para os lados a
neve que moldava a cabeça. Infere-se que o animal estava escondido lá todo o tempo. Essa
interpretação fica evidenciada pelos signos icônicos e pela fala dele: “Genial o meu
disfarce!”. Em outras palavras: ele se camuflou dentro do boneco apenas para comer o
“nariz” de cenoura. Há ainda outra inferência, obitda por conhecimento de mundo: há um
estereótipo de que coelhos gostam de cenouras. É um comportamento muito visto em outras
histórias em quadrinhos e em desenhos animados, como o do coelho Pernalonga, que está
quase sempre comendo cenouras.

11.5 - As Cobras
Luis Fernando Verissimo herdou o talento literário do pai, Erico Verissimo. Nascido
em 1936 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, alternou a infância entre a cidade gaúcha
e os Estados Unidos, país onde o pai trabalhou mais de uma vez. Em 1956, volta ao Brasil e
começa a exercer diferentes funções em redações publicitárias e na imprensa. Em 1969,
estréia uma coluna diária no jornal Zero Hora. Um ano depois, transfere a atividade para a
Folha da Manhã, de São Paulo.
O primeiro livro - o primeiro de muitos outros - surgiu em 1973. A obra O Popular
compilava textos publicados na imprensa. Dois anos depois, cria “As Cobras”, tira que
mostra críticas e questionamentos feitos pelos personagens-título. Muito do humor vem da
elaboração dos diálogos. Luis Fernando Verissimo produziu as histórias até 1999.
Paralelamente, continuou a publicar livros e a atuar na imprensa. No início de 2007,
mantinha duas colunas semanais no jornal O Estado de S.Paulo. É numa delas que publica
a tira semanal “Aventuras da Família Brasil”. Verissimo escreveu ainda uma terceira tira:
Ed Mort, que contava com desenhos de Miguel Paiva.
O corpus foi extraído de uma das coletâneas de “As Cobras”.

Tira/As Cobras 1

Os três personagens apresentados no primeiro quadrinho têm de ser inferidos ou por
conhecimento prévio, ou pelo contexto. O da esquerda é mostrado em uma tira anterior
como sendo Queromeu, o Corrupião Corrupto. O nome dele sinaliza a principal
característica do personagem: a tendência a zelar apenas pelo que é seu. A postura do
corpo, altiva, reforça essa leitura. Os outros dois personagens podem ser identificados pela

associação entre representação icônica e um dos fatores de contextualização (o título do
livro que contém as tiras). Percebe-se que ambas são As Cobras.
Elas apenas observam enquanto Queromeu fala: “Minhas convicções liberais me
impedem de pagar imposto”. Ele continua o raciocínio na vinheta seguinte, em que aparece
sozinho: “Acredito que o governo deve ficar longe da economia”. Até este ponto da
narrativa, o sentido caminha para a idéia de que o governo não deve interferir na atividade
econômica do país, inclusive no tocante à cobrança de impostos dos cidadãos.
Essa interpretação é modificada no último quadrinho, quando ele afirma:
“Principalmente das minhas”. A frase é a chave para levar ao desfecho inesperado, gerado
pela polissemia (mais de um sentido) da palavra “economia”: ou se refere à macroeconomia
do país, à atividade financeira como um todo, ou faz menção especificamente às finanças
de Queromeu. Este quer que o governo fique longe de suas posses, por isso optou por não
pagar impostos.
Embora o material do corpus tenha vindo de um livro com histórias de “As Cobras”,
a tira em voga foi publicada pela primeira vez nos jornais. O mesmo vale para a tira que
aparece em seguida na obra. A narrativa originalmente foi publicada nos jornais no dia
imediatamente posterior à Tira/As Cobras 1:

Tira/As Cobras 2

Afora sutis mudanças nas sombras do personagem Queromeu (no primeiro
quadrinho) e das Cobras (no último) ou em parte dos traços dos personagens (não há um
risco numa das penas da cauda de Queromeu), os signos icônicos são idênticos ao da tira
anterior. Mesmo desenho, mesmas posturas, mesmas reações, mesmas divisões narrativas
(em três vinhetas). Retomam-se anaforicamente os mesmos objetos-de-discurso na mesma

situação interativa. Há duas alterações, uma mais evidente, outra menos. A largura do
quadrinho intermediário é a menor dos três. O motivo é a fala de Queromeu, que naquele
trecho da história tem menos palavras do que na Tira/As Cobras 1 (são quatro palavras ao
todo). A outra mudança, mais relevante, está no conteúdo dos balões.
Na primeira vinheta, quem abre a representação narrativa do diálogo é uma das
cobras: “Dinheiro não é tudo na vida, Queromeu”. Este concorda efusivamente (observe-se
a repetição), como mostra o balão do quadrinho seguinte: “Eu sei, eu sei”. E conclui no
desfecho da tira: “Mas quem confia em cheques hoje em dia?”. A conversa caminha para
um sentido e o final revela outro, uma das características dos gêneros tiras cômicas e
piadas. O leitor imagina que Queromeu tenha se conscientizado de que há outros valores no
mundo além do dinheiro. A fala da última vinheta evidencia que não é bem assim.
Novamente, a estratégia textual se centra na polissemia, agora do termo “dinheiro”: ou é
interpretado com um sentido mais amplo, que abarca as notas monetárias, os cheques e
outros valores utilizados em transações econômicas, ou se lê a palavra como sinônimo de
nota em espécie, feita de papel. Queromeu concorda que a folha das notas é o único valor
em dinheiro, porque há também os cheques. Essa oposição de sentidos é o que gera o efeito
de humor.
A comparação dos dois exemplos mescla dois aspectos textuais até então difíceis de
conciliar. Se a tira cômica e a piada possuem uma leitura única que leva ao humor, ponto
com o qual concordamos, como ela se articula com a produção da coerência, dentro da
linha da Teoria do Texto, que tem como premissa o texto não possuir uma leitura, mas, sim,
diferentes leituras, construídas contextualmente em um processo sociocognitivo de
interação?
Há as duas situações nas tiras de “As Cobras”. Cada uma delas possui a leitura que
gera o efeito de humor, cujas estratégias foram evidenciadas nos parágrafos anteriores. É
possível interpretar a segunda tira sem ter o conhecimento da publicada no dia anterior. O
leitor consegue construir o sentido humorístico. Entendemos, no entanto, que há um
segundo nível de leitura. É a pessoa que já teve contato com a Tira/As Cobras 1. Ela sabe,
por conhecimento prévio, que que o tema abordado versa sobre economia e que a discussão
sobre dinheiro e cheque é mais um olhar lançado sobre o mesmo assunto.

Esse comportamento da tira foi o que justificou a seleção do material para o corpus
desta tese. Uma primeira discussão a respeito do assunto começou a ser feita no capítulo 9º.
O funcionamento é semelhante ao conceito de tópico na Análise da Conversação. Há um
tema mais amplo, que pode ser rotulado genericamente como dinheiro ou economia. A ele
se ligam dois subtópicos, cada um presente em uma tira. Na primeira, seria algo como
“atuação do governo na economia”. Na segunda, importância do dinheiro. O tópico pode se
alongar pelo período de uma semana ou até mais. O efeito de humor, no entanto, fica
preservado. O texto é construído de uma maneira que seja entendida por leitores novos,
assim como funciona como ponto de reentrada para quem acompanhou a história na
véspera. Defendemos que, apesar dessa peculiaridade, mantém as mesmas características
constituintes do gênero tira cômica, na forma como o definimos.
A transição para um outro gênero, que convencionamos chamar de tira cômica

seriada, é muito tênue. Ela fica numa posição entre a tira cômica e a tira de aventuras e
utiliza elementos de ambas. Um caso assim pode ser visto em quatro dos dez exemplos
analisados no corpus:
Tira/As Cobras 3

O que leva à interpretação de que seja uma tira cômica seriada é evidenciado logo
no quadrinho de abertura. Há a presença de um título, recurso comum a gêneros dos
quadrinhos que apresentam histórias maiores ou feitas em capítulos, como nas tiras de
aventuras. “Cobras no espaço I - O lançamento” traz a inferência de que se inicia a
narrativa, que, evidentemente, levará os personagens-título ao espaço.
A história propriamente dita tem início na segunda vinheta. Os signos icônicos
representam uma base de lançamento de foguete. Essa leitura é corroborada pela frase
“Atenção para a contagem regressiva”, que aciona um script de envio de uma nave ao

espaço. Há a contagem numérica decrescente. Quando chega ao fim, ocorre a decolagem. O
efeito de humor surge exatamente na maneira como a contagem é feita. A pessoa que
pronuncia os números erra a seqüência descrescente, comportamento que começa a
aparecer no terceiro quadrinho: “Dez... nove... sete... não, oito! Sete... cinco... ahn...”.
Há várias observações que podem ser feitas a essa frase. O personagem que fala
(não aparece na tira, mas infere-se que esteja na base de lançamento) marca com uma pausa
a pronúncia dos números, representada graficamente pelas reticências. Uma exceção ocorre
após a pronúncia da primeira palavra “sete”. Há uma pausa seguida não de um número, mas
de uma negação: “não, oito!”. O “não” funciona como marcador de correção. Entendemos
que é uma forma de representar na escrita uma das características da língua falada, a
correção. Para Barros (1999, p. 129-156), o recurso tem a função de apresentar uma
reformulação textual:
A correção é, assim, um procedimento de reelaboração do discurso que
visa a consertar seus ´erros´. O ´erro´ deve ser entendido como uma
escolha do falante - lexical, sintática, prosódica, de organização textual ou
conversacional - já posta no discurso e que, por razões diversas, ele e/ou
seu interlocutor consideram inadequada.
(op. cit., p. 136)

Ainda seguindo o raciocínio teórico da autora, quando um falante corrige o outro,
ocorre uma heterocorreção. Quando corrige a si mesmo, há uma autocorreção. Este é o
caso visto na tira. O personagem percebe o erro na contagem numérica e se corrige
rapidamente. Note-se que, depois do “não”, não há indicação de pausa. No lugar, há uma
exclamação, que reforça o tom emotivo da correção da falha.
Outro recurso próprio da língua falada é visto na mesma frase, um pouco mais
adiante. Há novo erro no uso dos números na contagem regressiva. A falha é seguida de
uma pausa e do termo prosódico “Ahn...”. As reticências indicam nova pausa. Para
Marcuschi (2006, p. 53), trata-se de uma expressão hesitativa: “Em geral, estas são as de
maior freqüência como formas de hesitação e se constituem de sons que não realizam
palavras lexicalizadas”. O termo “ahn” é citado pelo autor como um dos exemplos. Essa

ocorrência de pausa tem, no contexto, outra função. Serve para prolongar a hesitação, de
modo a encontrar o número certo da seqüência regressiva.
O problema se repete no último quadrinho: “Tres... (sic.) quatro... seis...”. A
situação inusitada é o que gera o efeito de humor, reforçado pelo comentário final das
Cobras astronautas: “Ai, ai, ai...”. A interjeição pode ser traduzida como “essa contagem
vai longe” ou algo equivalente. Uma contagem de dez até zero, infere-se, deve ser rápida,
algo em torno de dez segundos. Com os sucessivos erros, adia-se o lançamento.
Em termos de recursos da linguagem dos quadrinhos, as frases são ditas por meio de
um balão-zero, termo de Fresnault-Deruelle (1972, p. 34) usado para designar balões que
não apresentem linha de contorno (cuja presença fica elíptica). O que indica que a voz da
contagem regressiva é pronunciada com o auxílio de recursos eletrônicos, possivelmente
um alto-falante, é o apêndice. O signo de contorno quebrado adquire valor prosódico
expressivo, uma característica defendida no capítulo sobre a representação da oralidade nos
quadrinhos. É esse valor expressivo que conota a forma diferenciada de emissão da voz.
A tira do dia seguinte (reproduzida na seqüência no livro) dá continuidade à

história:
Tira/As Cobras 4

A tira começa novamente com um título, embora com destaque menor. “Cobras no
espaço II” traz necessariamente dois pressupostos: houve uma primeira parte da narrativa;
trata-se de uma história em capítulos, em que este é a segunda parte. Essa inferência cria a
expectativa de que é um gênero próximo à tira cômica seriada, como a definimos. Há um
desfecho de humor inesperado, mas a história avança do ponto onde parou, há uma
sucessão de acontecimentos que se interligam a uma narrativa maior. Isso fica mais
evidente quando as tiras são lidas em seqüência, uma após a outra.

O avanço da ação narrativa é mostrado no quadrinho inicial. No hiato entre a
primeira tira e esta, infere-se que a contagem regressiva, enfim, terminou e que a nave
decolou e está no espaço. A imagem do foguete no meio da vinheta indica que está voando
ou em órbita. O signo visual é o mesmo nos quatro quadrinhos seguintes, retomados
anaforicamente pelo recurso da repetição (não há recategorização, posto que o objeto-dediscurso visual é o mesmo). A condução da narrativa é feita por meio dos diálogos.
Trata-se de uma seqüência de pares de pergunta/resposta. “Oxigênio?”. Resposta:
“Aqui”. O leitor aciona o modelo cognitivo de checagem de equipamentos. O item oxigênio
confere. “Mantimentos?”. Também confere: “Aqui”. O terceiro quadrinho apresenta apenas
a pergunta, sem a resposta, ao contrário do que vinha sendo feito até então. “Baralho?”. Há
um início de virada do modo sério de leitura para o não-sério ou jocoso. Oxigênio e
mantimentos são itens essenciais para se manter no espaço. O mesmo não pode ser dito de
um jogo de baralho. A quarta vinheta não apresenta fala. O recurso aumenta a expectativa
para o que o colega vai dizer, o que é apresentado apenas no fim, uma das características do
gênero (e também das piadas). A reposta inusitada, “Vamos voltar”, leva ao efeito de
humor. Uma nave no espaço volta à Terra apenas para pegar um item que havia esquecido.
A situação inusitada é que se trata de um baralho, um artigo considerado supérfluo para
esse tipo de missão espacial. Os astronautas o julgarem essencial cria uma surpresa na
condução dos diálogos da narrativa, que gera humor.
A seqüência de “Cobras no espaço” durou dezenove capítulos. O material recortado
para o corpus abrange os capítulos 1º, 2º (analisados anteriomente), 9º, 10º (que mostram as
Cobras já num planeta misterioso), 17 e 18 (que apresenta o retorno à Terra). A última
parte, de número 19 (que não faz parte do corpus), é intitulada “Cobras no espaço! Final”, o
que confirma que cada uma das tiras fazia parte de uma narrativa maior. A nave entra na
atmosfera terrestre e um dos astronautas comenta: “Depois ainda tem mais duas horas na
alfândega”, comparando a chegada de um vôo espacial aos desembarques internacionais
nos aeroportos brasileiros, em que os passageiros precisam prestar contas à alfândega de
todas as mercadorias trazidas do exterior.
Das dez tiras investigadas, quatro configuram casos de tiras cômicas e seis de tiras
cômicas seriadas, outro gênero vinculado ao hipergênero história em quadrinhos.
Especificamente sobre as tiras cômicas, elas apresentaram o comportamento próprio do

gênero, como discutido anteriormente na tese. Há, sim, um tópico amplo ligando os temas
de cada uma, mas podem ser lidas isoladamente sem comprometimento da construção da
coerência que leva ao efeito de humor. É necessário registrar apenas que casos como o de
“Cobras no espaço” são exceções no conjunto de tiras lidas no livro As Cobras em: se Deus
existe que eu seja atingido por um raio. É mais comum encontrar situações em que o
humor advém do diálogo entre os personagens, como em Tira/As Cobras 1 e Tira/As
Cobras 2. É o que se vê também nos dois outros casos de tira cômica do corpus.
Reproduzimos um apenas a título de ilustração:

Tira/As Cobras 10

De forma bem resumida, há duas lesmas, uma fêmea (à esquerda; embora o nome
não apareça, chama-se Shirlei) e outra macho, Flecha (à direita). Shirlei pergunta por que
ele não presta atenção ao que ela diz. A resposta dele, “Umas dez e meia...”, confirma que
realmente não presta atenção. A fala não recupera coesivamente as informações da
pergunta e apresenta um assunto novo. A coerência é produzida pelo contexto.
Para encerrar esta etapa da análise, pôde-se perceber que o autor faz com que um
dos personagens olhe na direção do leitor no final da narrativa. Esse comportamento
ocorreu nas quatro tiras cômicas. O recurso destaca que, naquele momento, cria-se o efeito
de humor e a reação dos personagens é uma forma de simular a reação de quem lê a
história.
Kress e Leeuwen (2001) afirmam que a pessoa representada pode ter dois
comportamentos em relação ao leitor. Ou é observada por ele, sem se dar conta disso (os
autores chamam esse comportamento de offer) ou olha para quem a observa (demand). Este
é o recurso usado por Luis Fernando Verissimo nas tiras. Ele, como autor real (e não

ficcional), faz-se presente no estilo da tira e com a sigla “LFV”, colocada numa das laterais
da última vinheta.

CONCLUSÃO

A estratégia usada para compor este estudo foi a de dosar teoria e análise. De
alguma forma, ora mais, ora menos, piadas e tiras cômicas estiveram presentes nas
discussões feitas desde o primeiro capítulo. Nossa idéia foi fazer de cada uma das onze
partes uma espécie de pré-análise, com objetivos, desenvolvimento teórico e conclusões
parciais, que optamos por chamar de “fechando as idéias”. Cada consideração feita ao final
dos capítulos construiu argumentativamente a hipótese apresentada na introdução. Por isso,
esta conclusão propriamente dita tem outra função no corpo da tese: a de interligar, de
forma pontual, as várias idéias que ficaram fragmentadas no longo percurso de leitura.
Esta tese teve o objetivo de aproximar teoricamente tiras cômicas e piadas. Nossa
hipótese foi que aquelas utilizam estratégias textuais de construção de sentido semelhantes
às das piadas. Também defendemos que ambas possuem características muito próximas. A
hipótese se confirmou. Superou a hipótese que inicialmente se imaginava. Pôde-se concluir
que a tira cômica, na forma como a definimos, estudamos e analisamos, é uma outra forma
de contar piadas.
Tanto as tiras como as piadas são textos e, como tais, envolvem estratégias para
produção da coerência. Nem tudo o que se abordou sobre as Teorias do Texto é necessário
para levar ao sentido pretendido e muitas das estratégias variam conforme o texto e a
interação, mas algumas são comuns para piadas e tiras:



texto narrativo tendencialmente curto;



vinculação a um domínio discursivo do humor;



duas leituras, uma séria e outra não séria ou jocosa; a estratégia, própria do
princípio da incongruência, é levar o leitor para um caminho de sentido
apenas para surpreendê-lo, quebrando sua expectativa de leitura; há, na
prática, mudança de focalização dos objetos-de-discurso;



incongruência



leitura única, que leva ao humor;



desfecho inesperado; por mais pleonástico que seja, é importante reforçar
que o desfecho ocorre em ambos os casos na posição final da narrativa;



inferência do efeito de humor provocado; nas tiras, há inferência também no
hiato existente entre um quadrinho e outro;



tendência ao uso de diálogos no processo de progressão do texto;



tendência a ter o humor focalizado em atitudes (verbais ou gestuais)
centradas nos personagens;



presença de personagens fixos e não fixos na narrativa; os fixos exigem
conhecimento compartilhado dos parceiros da interação, tanto para a
produção do texto como para sua compreensão (e também do efeito de
humor);



tendência a apresentar atitudes e personagens estereotipados, de modo a
facilitar a compreensão das caraterísticas situacionais e de composição do
personagem para o leitor;



uso de elementos verbais escritos (piadas escritas e tiras cômicas), verbais
orais (piadas orais), verbo-visuais (piadas orais e tiras cômicas,
principalmente), prosódicos (piadas orais e tiras cômicas) e cinésicos (piadas
orais e tiras cômicas) para a produção do efeito de humor;



necessidade de acionamento de conhecimentos compartilhados e de mundo
de diversas ordens para a produção do sentido.

As características acima, que formam elementos do pré-gênero acionados pelo
conhecimento genérico tanto do falante/ouvinte como do escritor/leitor, constituem os três
gêneros abordados neste estudo: piadas orais, piadas escritas e tiras cômicas. Os dois
primeiros pertencem a um hipergênero piadas, entendido num sentido amplo; as tiras, ao
hipergênero história em quadrinhos, espécie de guarda-chuva para diferentes formas de
produção. Por terem características tão comuns, justifica-se a forma como as tiras cômicas
são vistas socialmente: são rotuladas como piadas, como demonstrado no capítulo 9.
Entendemos que a tira cômica seja um texto tão ou mais sui generis (como afirma GIL,
1991) do que a piada já é. A tira engloba características e expectativas de leitura de dois
hipergêneros: piadas e histórias em quadrinhos. E, como pudemos demonstrar, circula por
ambos. Por isso, nós a vemos como um híbrido de piada e quadrinhos, podendo ser
entendida das duas maneiras, conforme o contexto ou objetivo da pesquisa, no caso
científico.

Se fôssemos colocar numa balança, o lado das semelhanças é bem mais pesado do
que o das diferenças. Mas há diferenças. Ao menos três se destacam. No plano da
expressividade, há diferentes recursos envolvidos, como lemos no capítulo 5.
Nas piadas orais, há elementos de ordem verbal, visual, sejam eles icônicos,
plásticos, prosódicos, cinéticos ou proxêmicos. Na piada escrita, evidencia-se o recurso
expressivo dos signos visuais escritos. A presença do narrador ganha destaque, posto que
precisa descrever o contexto da situação ao leitor. Há uso do léxico e de signos plásticos na
representação de características da oralidade (como o negrito ou caixa alta, por exemplo).
Mas, a exemplo do que adiantava Marcuschi (2001b) em relação à retextualização entre
oral e escrito, há perda de expressividade em comparação com a língua oral.
As tiras cômicas, por terem signos visuais entre seus elementos constituintes,
recuperam parte da expressividade percebida e usada na piada oral: recursos icônicos,
plásticos, prosódicos, cinéticos e proxêmicos. Também usam e ampliam parte dos recursos
expressivos das piadas escritas: representação da oralidade (com balões, formato dos
balões, metáforas visuais, onomatopéias, recursos de ordem plástico, caixas altas e baixas
entre outros, como discutido no capítulo 8).
Se houvesse um continuum entre os gêneros ligados ao hipergênero piadas (e
assumindo que a tira cômica é um deles, assim como também o é do hipergênero história
em quadrinhos), pode-se perceber que há uma gradativa apropriação expressiva de
elementos das piadas orais e escritas nas tiras cômicas.
Outra diferença é quanto à autoria. As piadas orais se assemelham a lendas ou
tradições orais contadas, como ocorre com os índios, que as preservam há séculos, de
geração para geração. Sabe-se que a narrativa existe, mas não se sabe quem a elaborou. A
pessoa que conta a história se apropria do tema e o adapta à situação de uso, mas não é o
autor do texto. Na escrita, pode-se questionar a não-autoria. Coletâneas tendem a compilar
muitas das piadas ouvidas, porém as adaptam também, como é o caso das piadas elaboradas
para torcedores do Flamengo ou do Vasco, discutidas no capítulo 5. Há também casos de
humorísticas que se apropriam do texto e o publicam em obras que levam seu nome. É o
que fazem, por exemplo, Ary Toledo e Laert Sarrumor. São informações que interferem na
forma de leitura do texto e compõem o que Marcuschi chamou de fatores de

contextualização. Nessa situação, vale dizer que seja uma piada sem autor? Entendemos
que, no mínimo, possa ser algo passível de crítica.
Nas tiras cômicas, a tendência é a presença do autor real (ou não-ficcional), como
diz Urbano. O nome dele é apresentado ao leitor no canto superior direito da tira, como
visto no capítulo 9. Mas nada impede uma tira não aparecer sem o nome de quem a
produziu, embora, reforce-se, não seja comum. A presença do autor interfere ou pode
interferir na maneira como o leitor toma contato com o texto. Determinado autor pode criar
uma determinada expectativa não percebida em outro.
A terceira distinção é com relação ao uso da imagem. As tiras são textos
tendencialmente desenhadas (há casos, embora raros, com fotografias, como demonstramos
no capítulo 9), produzidas num formato fixo retangular.
A necessidade de rigidez no tamanho da história é uma exigência de mercado.
Empresas distribuidoras de tiras vendem o material para jornais, que já reservam na
diagramação da página, em geral dos cadernos de cultura, um espaço fixo para tiras.
Digamos que se a máxima da quantidade, de Grice, estipula que se deve dizer somente a
quantidade necessária de informações, o formato impõe essa máxima aos autores e, por
extensão, aos leitores.
Ter um tamanho rígido não impede os autores de criarem. O limite, como repetimos
mais de uma vez ao longo destas páginas, é a criatividade de cada escritor/desenhista (em
geral, quem desenha também escreve a tira). Se o gênero para Bakhtin é um tipo
relativamente estável de enunciado, de modo a facilitar a interação, as tiras são um caso
exemplar de estabilidade (formato fixo, desfecho inesperado de humor etc.) e de busca por
outras formas de composição das histórias (o “relativamente” da definição bakhtiniana). Há
diferentes casos de forças centrípetas e centrífugas. Muitos deles foram vistos no capítulo
9º. Na análise do corpus, vimos uma dessas situações na Tira/Níquel Náusea 9, em que o
autor produziu a história em seis quadrinhos, número acima do normal se comparado às
demais tiras investigadas (tinham entre uma e quatro vinhetas).
Outra forma de fuga é a tocante à linguagem. Vimos no capítulo 6 que os
quadrinhos constituem uma linguagem autônoma, que pode ser vista como outra diferença
em relação às piadas. Nos capítulos 7 e 8, pudemos esmiuçar, de um ponto de vista
lingüístico-textual, vários dos trabalhos que abordaram os recursos de linguagem dos

quadrinhos, a maioria de áreas vinculadas à comunicação. Uma das formas de construção
do sentido de humor é por meio de uma subversão dos mecanismos de linguagem,
formando uma metatira (termo proposto por Souza). Encontramos apenas um caso assim no
corpus, a Tira Cascão 2, em que o balão adquire a forma de um guarda-chuva e funciona
como tal e adquire valor de elemento mediador, disjuntor, gatilho (são vários os termos
equivalentes), mas com valor visual. É algo que não é visto na piada. Se retomada a
analogia do continuum, feita há pouco, vemos que a tira cômica não só resgata
expressividade das piadas como também apresenta recursos expressivos próprios, também
usados para gerar efeito de humor.
Constatamos a enorme possibilidade de recursos da linguagem dos quadrinhos a
serem trabalhados e tivemos o cuidado de aprofundar várias deles, mesmo tendo ciência de
que esgotar o assunto é impossível (a cada dia, descobre-se algo novo). Foi algo
intencional, para corroborar algo identificado na análise do corpus: há uma tendência à
simplificação dos recursos da linguagem nos quadrinhos. Há poucas onomatopéias, poucos
balões com signo de contorno diferenciado, poucos ângulos e planos de visão inovadores.
A maioria dos casos busca caminhos simples, de modo a facilitar a leitura. Novamente o
formato, uma das características do gênero, interfere. O autor não tem muito espaço para
apresentar o personagem ao leitor, principalmente se o personagem não for fixo. Barbieri e
Eisner comentam que figuras caricatas e estereotipadas servem para orientar a leitura,
porque usam as imagens para antecipar informações. É exatamente o visto nas tiras. E
entende-se por que muitas possuem personagens fixos: é um modo de economizar
informações na construção das narrativas. Há ecos do formato rígido também no estilo
usado pelos autores. Como lembrava Barbieri, em muitas tiras não há sequer a cena de
fundo.
Em suma: há busca por caminhos novos, mas a tendência é seguir o formato
tradicional. Há diversos recursos de linguagem a serem usados, mas a tendência é se
apropriar dos convencionais, que são mais conhecidos pelo leitor.
Na questão do gênero, vimos que há uma pluralidade de modos de produção dos
quadrinhos, vinculados ao hipergênero história em quadrinhos. A tira cômica, na forma
como a definimos, estudamos e analisamos é uma piada feita em quadrinhos. Mas há outras
possibilidades, que também caminham para uma ampliação do formato retangular fixo.

Uma delas é criar uma mesma temática ou tópico para mais de uma tira. A cada dia, há uma
tira cômica, com desfecho inesperado. No dia seguinte, o assunto é o mesmo, mas o efeito
de humor muda. Esse “modelo” foi visto nas tiras de As Cobras. Segundo nossa análise, há
dois níveis de leitura: quem não leu a história do dia anterior consegue entender a história
com os dados que têm à mostra; a pessoa que leu a narrativa da véspera, consegue ligar
tematicamente as duas histórias e vai, possivelmente, acrescentar informações.
Encontraram-se seis casos no corpus, todos de As Cobras, que formam outro
gênero: a tira cômica seriada. A história começa num dia e tem continuidade na edição
seguinte, fazendo parte de uma narrativa maior. Mesmo que tenha um desfecho inesperado,
acreditamos que não sejam casos de tiras cômicas e, portanto, fogem ao interesse primeiro
deste estudo.
A introdução desta tese citava artigo de Ramos (2006a.), que mostrava haver
convergência de estudos lingüísticos sobre quadrinhos nas áreas da educação, do gênero, da
representação da oralidade e dos processos de formação do sentido. Acreditamos que este
estudo tenha trazido contribuições a todas essas áreas. Mas a contribuição que talvez seja a
mais relevante é a aproximação entre as teorias lingüístico-textuais e o objeto de análise
tiras cômicas. Por extensão, ocorre uma segunda aproximação, que traz o elemento visual
para o processo de construção textual do sentido.
Dar respostas lingüístico-textuais à presença da imagem no texto é, a nosso ver, o
próximo passo (ou, ao menos, um próximo passo) a ser dado pelas Teorias do Texto. Nesta
tese, caminhamos mais um degrau na longa escada que leva ao aprimoramento dessa área
científica. Temos plena convicção de que muitos outros passos podem ser dados.
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