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RESUMO(

Ritmo.( De( tal( termo( acreditamos( ter( uma( clara( ideia( a( partir( de( nossa( relação( com(
músicas( diversas.( Se( compreendemos( um( certo( ritmo( também( compreendemos( como(
nos( posicionar( de( corpo( presente,( ora( com(mais( ou(menos( aptidão( e( habilidade( para(
dança.(Porém(dançar(não(é(uma(sucessão(de(gestos(aleatórios.(Seus(passos(e(coreografia(
certamente(são(culturalmente(codificados.(Mas(há(algo(no(dançar(que(parece(estar(no(
limiar(das(regras(estabelecidas(implicitamente(pela(cultura.(Esse(excedente(dos(códigos(
culturais(está(presente(justamente(na(sensação(de(se(estar(em(ritmo,(em(sincronia(com(
as(marcações(que(a(música(oferece.(Porém,(se(na(música(é(fácil(conceber(que(por(meio(
do(ritmo(é(possível(dançar(e(este(engajamento(corporal(possui(condições(mais(aquém(
das( convenções( culturais,( sem( abdicar( de( sua( possibilidade( de( universalização,( em(
outros(meios(essa(noção(se( torna(um(pouco(obscura.(Costumamos(a( falar(de(ritmo(de(
um( filme,( de( um( romance,( poema( e( até( mesmo( de( expressões( plásticas( e( gráficas.(
Costumeiramente(o(ritmo(é(apenas(empregado(em(relação(a(duração(das(ações(de(um(
certa( história,( o( tempo(que( se( leva(para( contar( algo.( É( esta(mesma( compreensão(que(
torna(difícil(voltar(a(matriz(musical(do(ritmo(quando(em(outros(formas(expressivas.(Em(
outros( usos( o( ritmo( parece( restar( apenas( como( uma( metáfora( perdida.( Mas( se( de(
alguma( forma( usamos( a( metáfora( da( música( para( falar( da( qualidade( de( outras(
experiências(é(preciso(investigar(quais(são(as(balizas(que(fazem(coerente(tal(metáfora.(A(
saber,( o( empenho( do( corpo( em( um( uso( sincrônico( junto( com( o( texto( expressivo( em(
questão.( Aqui,( dedicaremos( nosso( estudo( à( leitura( de( quadrinhos,( investigando( as(
formas(de(posicionamento(do(corpo(do(leitor(em(sua(leitura(que(busca(estabelecer(essa(
sincronia( rítmica.( Para( tanto( partimos( das( condições( gráficas( e( plásticas( que( o( texto(
oferece((seus(padrões(rítmicos)(ao(seu(leitor(e(das(competências(que(este(último(possui.(
Porém(tal(engajamento(sensório(não(se(restringe(ao(gozo(sensual(das(formas(plásticas(e(
gráficas.(Assim(como(em(música,(não(se(trata(apenas(de(dançar;(em(leitura(de(histórias(
deixamos( nosso( sensibilidade( ser( conduzida( e( assumimos( estados( passionais;(
construímos( empatias( com(os( personagens,( nos( surpreendemos( e( sofremos( angústias(
que(esperamos(que(sejam(resolvidas.(Assumimos,(nesta( investigação,(que( tais(paixões(
da(leitura(não(são(estabelecidas(a(despeito(da(escansão(do(corpo,(pelo(contrário,(o(leitor(
passionalmente(engajado(é(já(um(leitor(corporalmente(engajado.(

PalvrasHchave:(ritmo;(leitura;(paixões;(histórias(em(quadrinhos;(mangá(

Jônathas Araujo
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ABSTRACT(

Rhythm.(We(believe(we(have(a(clear(idea(of(this(word(from(our(relationship(with(several(
songs.(If(we(understand(some(rhythm(we(understand(how(we(can(apply(ourselves(with(
actualized(body(into(dance,(with(more(or(less(expertise.(But(dancing(is(not(a(sequence(of(
random(movements.(Indeed(its(steps(and(choreography(are(culturally(coded.(However(
there( is( something( in(dancing( that( seems(being(on( edge(of( the( implied( cultural( rules.(
This( something( below( of( cultural( codes( is( on( sensation( of( being( on( rhythm,(
synchronized(with( the( song( pulse.( But( if( is( easy( to( conceive( that( is( possible( dancing(
through(the(rhythm(and( in( this(body(engagement( there(are(conditions(before(cultural(
conventions,(without(lost(its(possibility(of(universalization,(in(other(expressive(forms(it(
is(a(foggy(notion.(Usually(we(talk(about(the(rhythm(of(films,(novels,(poetry(and(graphic(
and(plastic(arts.(In(this(sense,(rhythm(is(only(to(refer(the(duration(of(the(actions(in(the(
discourse,(the(time(we(take(to(talk(a(history.(But,(from(this(sense,(is(hard(to(come(back(
to( the(musical(matrix(of( the( rhythm(when(we( talk(of(other(expressive( forms.(For( this(
way( rhythm( is( like( a( lost(metaphor.( However,( if( we( use( this(metaphor( to( talk( of( the(
qualities(of(our(experience(with(other(expressive(forms,( is(needed(to(find(what(makes(
this(metaphor( possible:( the( synchronized( body( engagement(whit( the( expressive( text.(
Here,(we(will(investigate(the(comics(reading(through(the(body(positioning(of(the(reader(
who(tends(to(synchronize(yourself(with(the(graphic(and(plastic(text.(We(assume(that(the(
text( exhibits( patterns( for( the( reading( of( a( competent( reader.( But,( this( sensorial(
engagement(isn’t(only(a(mere(sensual(pleasure.(Like(music(is(not(only(dancing,(we(leave(
our( sensibility( to( be( lead( by( the( comics'( reading( and(we( assume(passional( states,(we(
build(empathies(with(the(characters,(we(were(surprised(and(we(suffer(anxieties(and(we(
hope( its( resolutions.( Theses( reading( passions( aren’t( established( despite( of( the( body(
scansion;(on(the(contrary,(the(passionately(engaged(reader(is(already(a(bodilyFengaged(
reader.(

Key(words:(rhythm;(reading;(passion;(comics;(manga(

Jônathas Araujo
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1.(INTRODUÇÃO((

Ritmo.( De( tal( termo( acreditamos( ter( uma( clara( ideia( a( partir( de( nossa( relação( com(
músicas(diversas.(Geralmente(os(gêneros(musicais(até(são(estabelecidos(por(algo(que(o(
seu(ritmo(comunica.(Em(música,( sabemos(do(que(se( trata(um(tal( ritmo,(quais(atitudes(
são(convocadas(ao(ouvinte,(os(contextos(que(o(circundam(e,(o(mais(importante,(sabemos(
como( se( dança( um( ritmo( específico( –( mesmo( que( não( tenhamos( aptidão( para( tal(
desempenho.( Simplificando( um( pouco( a( discussão( que( pretendemos( desenvolver:( o(
ritmo,(em(música,(claramente(convoca(o(desempenho(do(corpo(do(ouvinte.(

Mas( não( pode( ser( um( desempenho( aleatório( ou( de( qualquer( forma.( Pelo( contrário,(
existem( regras( para( tal( desempenho.(Não( se( dança( samba( da(mesma( forma( que( uma(
valsa.( Porém,( há( diversas( formas( de( sambar;( e,( possivelmente,( diversas( formas( de(
sambar( o( mesmo( samba.( Podemos( admitir( que( certas( formas( de( dançar( um( ritmo(
específico(são(mais(ou(menos(reguladas(e(estabelecidas(por(trocas(sociais(no(interior(de(
um( grupo.(Banguear( é( uma( das( possibilidades( do(Heavy(Metal( aceitas( dentro( de( sua(
comunidade.( Mas( isso( ainda( não( explica( por( completo( o( motivo( de( não( ser( possível(
dançar(um(samba(como(uma(valsa.(

Além( das( regras( estabelecidas( por( trocas( sociais( devemos( admitir( que( há( na( própria(
música(instruções(mais(fundamentais(que(dizem(respeito(às(próprias(possibilidades(de(
desempenho(do(corpo(do(ouvinte.(Seria(muito(estranho(dançar(samba(ao(som(de(uma(
valsa.(Tal(estranheza(não(advém(só(pelo(mau(uso(das(regras(sociais(do(que(se(deve(fazer(
ao( som(de( uma( valsa.( Antes( há( um( estranhamento( rítmico,( julgamos( tal( desempenho(
fora(do(ritmo.(Nem(mesmo(precisamos(de(gêneros(diferentes(para( tal(estranhamento.(
Alguém(pode(sambar(mal,(mesmo(conhecendo(os(códigos(de(conduta(e(movimentos(do(
samba,( pela( simples( razão( de( estar( fora( do( ritmo.( Há,( pelo( ritmo,( uma( relação( de(
coerência( entre(música( e( ouvinte( que( em( alguma(medida( independe( das( convenções(
estabelecidas( em( cultura.(Digamos(que(haja( uma( relação(de( coerência( entre(música( e(
corpo(que(remonta(às(condições(existenciais(do(ouvinte.(A(música(oferece(limites(que(o(
ouvinte(não(pode(prescindir,(mas(que(deve(tomar(o(lastro(das(diferentes(possibilidades(
de(se(dançar(uma(mesma(música.(
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Mas( devemos( observar( que( é( comum( falarmos( de( ritmo( para( além( da( experiência(
musical.(Falamos(em(ritmo(no(cinema,(em(literatura,(história(em(quadrinhos(e(em(todas(
as(formas(expressivas(que(de(alguma(forma(contam(histórias.(Mas(também(falamos(do(
ritmo( em( obras( arquitetônicas( e( pictóricas( (figurativas( ou( não).( Se( na(música( é( fácil(
conceber(que(por(meio(do(ritmo(é(possível(dançar,(em(outros(meios(essa(noção(se(torna(
um(pouco(obscura.(Será(que(há(algo(experimentado(pelo(espectador(de(filmes(ou(leitor(
de(quadrinhos(que(seja(da(mesma(ordem(do(ouvinte(de(música(que(dança?(Ou(será(que,(
ao( falarmos( de( ritmo( em(outros(meios( de( expressão,( estamos( apenas( fazendo( uso( de(
uma( metáfora?( Mas,( mesmo( sendo( um( uso( metafórico,( tal( aproximação( aponta( para(
uma(coerência(sobre(algum(aspecto(entre(o(ritmo(experimentado(na(música(e(o(ritmo(
experimentado( no( cinema,( na( literatura,( nas( artes( plásticas( etc.( Independente( da(
resposta(dada(a(pergunta(já(coloca(no(horizonte(da(resposta(o(ouvinte,(o(espectador(ou(
o( leitor.(Desde(o( início(da(pergunta(sobre(o(ritmo,(ainda(na(música,(procuramos(olhar(
mais(para(o(ouvinte(do(que(para(a(estrutura(da(música,(ainda(que(admitamos(que(seja(a(
partir(dela(que(o(ouvinte(possa(dançar.(

Este( é( o( ponto( inicial( da( qual( parte( este( projeto,( a( saber,( o( do(desempenho(do( corpo(
como(a(sede(da(experiência(rítmica.(Porém,(não(pretendemos(fazer(uma(reflexão(sobre(
a(experiência(rítmica(em(geral(e(em(todos(os(meios(expressivos.(Tal(projeto( teria(que(
reunir( especialistas( de( diversas( áreas,( já( que( para( tratar( da( experiência( rítmica( é(
preciso,(em(algum(momento,(analisar(cuidadosamente(o(veículo(dessa(experiência,(seja(
ele( o( filme,( videoclipe,( histórias( em( quadrinhos,( pintura( etc.( De( nossa( parte,(
concentraremos(esforços(sobre(a(história(em(quadrinhos.(E(ainda(assim,(dada(a(grande(
variedade(de(estilos,(escolas(e(tradições(da(nona(arte,(faremos(um(recorte(mais(preciso.(
Para(a(nossa(discussão,(iremos(trabalhar(com(o!mangá(Vagabond.((

Outro( ponto( se( coloca( a( partir( da( escolha( de( se( investigar( o( ritmo( na( experiência,(
quando( nos( deparamos( com( histórias( em( quadrinhos.( Ao( assumirmos( que( há( uma(
dimensão( rítmica( da( leitura( de( história( em( quadrinhos,( semelhante( a( da( música,(
devemos(reconhecer(que(o( leitor(também(acompanha(uma(história,( faz(suas(hipóteses(
sobre(o(destino(do(herói,(interpreta(suas(ações,(adere(passionalmente(aos(personagens,(
se( emociona( etc.( Mas( se( o( leitor( é( capaz( de( assumir( outras( atitudes( diante( de( uma(
história,( estas(não(prescindem(do(modo( como(o( leitor( a( enfrenta.(O(desafio( aqui( será(
considerar( essas( duas( dimensões( em( conjunto( na( leitura( de( uma( história( em(
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quadrinhos:( o( leitor(não( lê( apenas(uma(história,(mas( a( lê( por(uma( certa( escansão.( Se(
estamos( a( usar( o( exemplo( da(música,( é( por( ela( exibir( mais( explicitamente( a( relação(
entre(ritmo(e(o(desempenho(do(corpo,(mas(mesmo(para(a(música(não(podemos(assumir(
que(o(ouvinte(apenas(dance,(ele(também(está(emocionalmente(envolvido(nesse(jogo.(

Antes( de( entrarmos( propriamente( na( discussão( sobre( ritmo( e( leitura,( o( primeiro(
capítulo( primeiro( apresentará( ao( leitor( o( objeto( de( nossa( investigação:( o(mangá!e( a(
série( Vagabond.( Este( capítulo( não( tem( nenhum( caráter( proposicional( ou( afirmativo(
sobre(o(nosso(problema(ou(sobre(o(mangá(em(geral.(Sobre(Vagabond,(apenas(faremos(
uma(descrição(de(alguns(de(seus(aspectos(que(serão(relevantes(mais(adiante,(ou(porque(
serão,(de(fato,(problemas(de(nossa(análise,(ou(porque(ajudarão(o(nosso(leitor(a(situarFse(
em(relação(aos(acontecimentos(e(personagens(da(saga.(A(propósito(do(mangá,!traremos(
uma( breve( historiografia( a( partir( de( algumas( fontes,( já( que( elas( apontam( o( fundo(
histórico( do( desenvolvimento( do( mangá( em( relação( à( tradição( dos( quadrinhos(
ocidentais.( Mas( alertamos( que( a( comparação( que( aqui( faremos( entre( Vagabond( e( as(
demais(tradições(servem(apenas(como(ferramenta(de(análise(que(destaca(a(questão(da(
relação(entre(o(engajamento(do(leitor(sensível(sobre(a(página(e(os(dramas(sofridos.(Não(
temos( nenhuma( pretensão( de( falar( do( mangá! em( geral,! nosso( corpus( é( deveras(
insignificante( para( tanto,( ainda( que( em( alguns( momentos( possamos( ressaltar( que(
algumas(propostas( estabelecidas( sobre( a( experiência(de( leitura( em(Vagabond!possam(
ser!estendidas( a( toda( a( tradição.( O( leitor( familiarizado( com( o(mangá!ou( com( a( série(
Vagabond(poderá(suprimir(de(sua(leitura(a(respectiva(seção(sem(grande(prejuízo(para(o(
entendimento( de( nossa( discussão( teórica( e( metodológica( e,( consequentemente,( da(
análise.(

Ainda(no(primeiro(capítulo,(pretendemos(confrontar(nosso(problema(com(a(tradição(da(
pesquisa(narratológica.(Para(tanto,(apontaremos(o(problema(a(partir(de(uma(tentativa(
de(análise.(Dessa(forma(acreditamos(que(o(recorte(e(a(abordagem(sobre(o(problema(do(
ritmo(de(leitura(nas(narrativas(gráficas(poderá(ficar(mais(claro(ao(leitor(desde(partida.(
Tal( análise( servirá( também( para( colocar( os( limites( metodológicos( que( boa( parte( da(
narratologia( clássica( possui( quando( aplicada( às( histórias( em( quadrinhos( e( diversas(
outras( narrativas( que( geralmente( chamamos( de( visuais.( Nesse( caso,( devemos( ter( em(
mente( que( as( dificuldades( surgem( quando( a( análise( visa( justamente( à( contribuição(
visual((seja(figurativa(ou(não)(dessas(histórias(para(a(experiência(narrativa(por(parte(do(
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leitor.( Em( segundo( momento,( aproveitaremos( para( desenvolver( a( discussão( dos(
horizontes( teóricos,( para( podermos( avançar( sobre( o(material( de( análise( já( tendo( em(
vista( o( problema( da( experiência( rítmica,( engajamento( do( corpo( e( paixões( narrativas.(
Assim( iremos(explorar(novos(paradigmas(sobre(narrativas(e( construção(de(sentido.(O(
objetivo( aqui( será( compreender( o( corpo( sensível( como( sede( da( experiência( e( da(
compreensão(do(sujeito(em(uma(situação(discursiva.(Não(se(trata(do(corpo(estimulado,(
mas(um(corpo(performático,(que(se(perfaz(para(compreender(o(mundo(e(a(si(mesmo.(O(
espaço(tensivo,(conforme(concebe(Zilberberg,(nos(será(caro(na( implicação,(em(análise,(
do(corpo(performado(e(da(leitura.(

Para(finalizar,(ainda(se(faz(importante(colocar(o(ritmo(no(centro(dessa(discussão.(Aqui(o(
ritmo( será( pensado( como( a( chave( para( pôr( em( evidência( a( relação( entre( experiência(
narrativa(e(corporeidade.(Nesse(ponto(apresentaremos(o(problema(do(ritmo(a(partir(da(
música.( Acreditamos( que( a(música( não( será( apenas( importante( para( trazer( a( relação(
entre(ritmo(e(corpo(à(tona,(mas(também(oferece(as(primeiras(ferramentas(para(destacar(
a( estrutura( do( ritmo( em( uma( forma( expressiva( organizada,( como( as( noções( de(
andamento,(acento,(compasso(etc.(

É(no(terceiro(capítulo(que(atacamos(o(objeto(dessa(investigação.(Antes(de(partir(para(o(
exame(das(páginas(de(Vagabond,( será(apresentada(uma(reflexão(sobre(a(página(como(
uma( das( unidades( pregnantes( na( leitura( de( histórias( em( quadrinhos,( ao( menos( na(
maioria( das( HQ’s( em( formato( de( álbuns( e,( principalmente,( no(mangá! em( questão.( O(
objetivo(é(poder(construir(um(modelo(de(análise(que(aborde(a(página(como(unida(de(
sentido.( Iniciaremos( retomando( a( literatura( sobre( a( linguagem( das( histórias( em(
quadrinhos,(para(verificar(como(o(problema(da(página(e(as(figuras(gráficas(atravessam(
as(formulações(teóricas(sobre(tal(meio(expressivo.(Tal(percurso(nos(levará(a(destacar(a(
atividade(de(exploração(que(o(leitor(faz(sobre(cada(página(ou(mesmo(sobre(as(diversas(
páginas(de(uma(revista,(e(que(este(empenho(espacial(do(leitor(sobre(a(página(constrói(
valores( sensíveis( para( sua( leitura.( Ou( seja,( não( interessa( apenas( verificar( as(
características(físicas(dessa(exploração((sua(direção,(sentido(etc.),(mas(sim(a(qualidade(
que(esse(movimento(lega(à(presença(do(leitor(sobre(a(página.((

O(desafio(será(então(pôr(em(relação(os(valores(que(a(exploração(ativa,(que(o(leitor(faz(
sobre( a( página,( com(as( paixões( que( ele(mesmo(padece( em( sua( leitura.( Se( estabelecer(
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intrigas(e(tensões(é(o(modo(como(os(textos(narrativos(tomam(de(afetos(o(seu(leitor,(nos(
interessa( como( as( qualidades( sensíveis( participam( destes( estados( emocionais.( As(
paixões( narrativas( nos( servem( como( o( epicentro( do( fenômeno( estudado.( Mas( nos(
interessará( apenas( certos( tipos( de( paixão( e( logo( certos( tipos( de( sequência.(
Recortaremos( em( nossa( análise( cenas( de( perseguição( e( duelos,( e( como( tais( cenas(
modulam(e(desenvolvem(a(suspensão(necessária(para(que(o(leitor(seja(concernido(pela(
trama(que(se(tece.(Neste(capítulo(concentraremos(os(esforços(de(análise(apenas(sobre(a(
exploração(que(o(leitor(faz(sobre(a(página,(sem(considerar(que(a(página(pertence(a(uma(
série(de(páginas(em(uma(revista,(nem(mesmo(a(condição(rítmica(desse(movimento.((

O( quarto( capítulo( dará( continuidade( às( análises( anteriores,( retomando( o( que( fora(
deixado( em( suspenso:( a( exploração( do( leitor( que( atravessa( diversas( páginas( e( a(
cadência(rítmica(desse(movimento.(Novamente,(antes(de(iniciar(a(análise,(retomaremos(
o(pouco( tratamento(que( a( literatura( crítica( tem(oferecido( sobre(o( ritmo(de( leitura(de(
histórias(em(quadrinhos.(A(página(então((aparecerá(como(um(lugar(central(da(condição(
rítmica(da( leitura,(ao(menos(no( formato(álbum(e(no(objeto(de(análise(dessa(pesquisa.(
Aproveitaremos(para(discutir(o(desenvolvimento(da(regularidade(ou(irregularidade(dos(
padrões(rítmicos(das(páginas(de(Vagabond.(

Conforme( já( anunciado,( pretendemos( separar( de( nossa( investigação( a( chave( comum(
pelo( qual( o( ritmo( tem( sido( explorado( criticamente,( normalmente( sendo( concebido( a(
partir(da(velocidade(com(que(a(trama(se(desenvolve.(Para(nós,(interessa(o(empenho(do(
corpo(na(leitura(que(se(faz(por(reconhecer(no(universo(proposto(não(só(um(andamento,(
mas( também( lugares( fortes( e( fracos(para( sua( atuação.(Enfim,( ritmo(é( tomado( como(o(
trabalho( que( o( leitor( faz( para( manterFse( sincronizado( com( o( desenvolvimento( do(
universo(tópico(proposto(pela(história(em(quadrinhos.(Estar(em(ritmo(é(dar(coerência(a(
um(movimento(que( tende(a(um(propósito.(Porém,(como(em(toda(atividade(poética,(as(
histórias(em(quadrinhos(também(propõem(desafios(rítmicos(ao(seu(leitor,(por(vezes(o(
leitor(perde(o(lastro(do(andamento(seguro(de(sua(leitura.(A(própria(condição(rítmica(da(
leitura( é( conduzida( pelo( estabelecimento( de( tensões,( assim,( ser( tomado( por( paixões(
durante(a( leitura(não(é(apenas(porque(a(trama(estabelece(nós(e( intrigas(em(seu(fluxo,(
solicitando( especulações( de( seu( leitor( que,( no( decorrer( da( leitura,( serão( resolvidas,( o(
leitor( também( é( convidado( a( performar( seu( corpo( para( além( do( habitual;( a( ficção(
proposta(é(também(um(ficção(sobre(as(possibilidades(do(sentir.(
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Mas( por( que( concentrar( esforços( de( pesquisa( em( um( problema( tão( específico( sobre(
ritmo(e(paixões(na(leitura(de(um(história(em(quadrinhos(japonesa?(

Hoje( é( notadamente( reconhecida( a( importância( que( as( histórias( em( quadrinhos(
possuem(no(mercado(editorial(no(Brasil(e(no(mundo.(No(Japão,(quadrinhos(é(o(principal(
mercado(editorial;(no(Brasil,(nos(últimos(vinte(anos,(houve(um(aumento(de(publicações(
estrangeiras,(editoras(de(quadrinhos,(autores(nacionais(e(até(editais(públicos(voltados(
exclusivamente( para( a( publicação( do( gênero.( Seguramente( o( número( de( leitores(
também( cresceu,( caso( contrário( não( seria( possível( o( crescimento( da( produção( e(
distribuição.( Mas( não( dedicaremos( esforços( para( demonstrar( essa( afirmação,( até(
porque,(para(nosso(horizonte(de(questão,(ainda(não(justifica(a(importância(de(tomar(as(
histórias(em(quadrinhos(como(objeto(de(análise.(Mas(essa(constatação(dá(a(importância(
que( hoje( os( quadrinhos( possuem( na( construção( do( imaginário( simbólico( e( na(
subjetividade(de(nossa(cultura,(a(qual(comumente(é(atribuída(a(predominância(visual.(A(
questão(aqui(é(o(que(consideramos(como(sendo(o(próprio(imaginário(e(subjetividade(de(
uma(cultura.(

Atualmente( a( produção( e( circulação( de( valores( em( nossa( cultura,( cada( vez( mais(
mediatizada,(têm(sido(compreendidas(pela(chave(da(narrativa(e(do(discurso.(Investigar(
os( valores( em( circulação( em( uma( sociedade( é( contemplar( um(movimento( na( própria(
vida( que( as( narrativas,( ficcionais( ou( não,( também( atualizam.( Compreendemos( a(
produção( de( valores( por( disputas( atualizadas( em( discursos.( Não( há( nada( em( uma(
cultura(que(não(faça(sentido(a(não(ser(discursivamente.(Porém,(tal( investigação,(ainda(
parece( conservar( uma( separação( dos( valores( que( são( comunicados( pelo( discurso( e( o(
próprio(meio,( concebido(como(suporte(de(um(conteúdo.(Ainda(que(as( ciências( sociais(
tenham(em(mente( a( virada(de(Mcluham(e(propaguem(que(o(meio!é!a!mensagem,( esta(
palavra(de(ordem(parece(soar(para(alguns(como(um(convite(a(explorar(os(padrões(de(
comportamento( e( interações( de( uma( subjetividade( com( suas( interfaces( expressivas(
(sendo(o(próprio(corpo(contemplado(com(uma)(em(separado(do(que(é(verdadeiramente(
comunicado.( O( corpo( é( desconsiderado( de( sua( condição( discursiva,( o( “meu”( próprio(
corpo(não(parece(ser( “eu”,(mas(uma( interface(pela(qual(o( “eu”(expressa(a(sua(própria(
subjetividade.(Assim(tratamos(os(meios(como(interfaces(de(nossa(expressão(e(negamos(
o(modo( como( esse(meio( afeta( o( “meu”( corpo( como( um( lugar( de( disputa( pelo( qual( o(
“meu”(próprio(corpo(é(constituído(e(se(torna(“meu”.(Quando(assim(convocado,(o(corpo(é(
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fonte(de(prazer(estésico(quando(bem(estimulado,(podendo(ser(o(princípio(da(ruína(da(
subjetividade( frente(a(discursos(que(seduzem(o(corpo(para( fazer(valer( suas( crenças(e(
valores.(

Nessa( pesquisa,( tomar( o( corpo( como(horizonte,( é( uma( tentativa( de( reconsideráFlo( na(
construção(da(própria(subjetividade(e(da(imagem(que(se(tem(do(“eu”.(E(não(há(campo(de(
provas(melhor(de(ser(explorado(do(que(as(ficções.(São(estas(que(permitem(o(espectador(
experimentar,(com(segurança(e(em(redução,(a(reorganização(de(seu(imaginário,(da(qual(
o(seu(corpo(também(é(parte.(Mas(trazer(o(corpo(para(essa(discussão,(não(consideráFlo(
em( separado,( mas( sim( investigar( como( os( estados( de( alma( pertencem( ao( corpo,( os(
valores( morais( e( políticos( pertencem( ao( mesmo( modo( de( sentir( e( engajarFse(
emocionalmente.(Ritmo(é(então(tomado(como(a(condição(discursiva(pela(qual(o(corpo(
compreende( e( responde( às( solicitações( de( um( mundo( ficcional.( Estar( em( ritmo( e(
adquirir(um(grau(de(compreensão(da(atuação(do(corpo(sobre(o(mundo,(não(perder(seu(
fluxo(e(evoluções.(

Poderíamos(investigar(a(experiência(do(ritmo(em(qualquer(meio(expressivo.(No(entanto(
carecem( investigações(do( tipo(sobre( imagens(e( todo(uma(séria(de( formas(expressivas(
que(comumente(chamamos(de(expressões!do!espaço.(Sobre(as(imagens,(é(comum(dobrar(
sua(investigação(sobre(o(que(já(pode(ser(dito(na(linguagem(verbal.(Imagens(são(veículos(
de( relações( de( poder,( alegorias( ou( literalizações( de( metáforas( de( nossa( linguagem(
verbal.(Porém(isso(ainda(não(toca(na(relação(sensível(que(o(espectador(possui(em(um(
mundo( mediatizado( por( imagens.( Os( quadrinhos( se( apresentam( como( um( objeto(
privilegiado( para( tanto.( Primeiro( porque( histórias( em( quadrinhos( possuem( uma(
natureza(aparentemente(híbrida:(apesar(de(serem(estáticas,(elas(põem(em(movimento(a(
leitura,( a( ponto( de( podermos( dotáFlas( de( seu( próprio( movimento.( Segundo( porque(
também(são(histórias,(no( sentido(mais( comum(do( termo.(Suas(narrativas( colocam(em(
cena(personagens(que(atuam,( suas( ações( são( julgadas( e( avaliadas( segundo(valores(de(
uma(cultura,(possuem(consequências(políticas(e(ideológicas(etc.(Enfim,(é(um(excelente(
objeto( para( se( investigar( o( horizonte( discursivo( de( nossa( vida,( desde( as( suas(
consequências(sensíveis(e(emocionais(até(o(seu(impacto(sobre(valores(morais,(posições(
ideológicas(e(relações(de(poder.(
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Alguns(discursos(narrativos( são(capazes(de(expandir(os(horizontes(de(valores(com(os(
quais( o( leitor( ou( espectador( está( habituado.( É( certo( que( um( texto( é( compreendido( a(
partir( de( uma( modo( de( vida,( mas( também( pode( fundar( novas( modalidades( dessa(
experiência.(A(presença(do(mangá(no(mercado(editorial(ocidental(também(carece(desse(
tipo( de( investigação( para( compreender( esse( encontro( com( modalidades( textuais( e(
dimensões( sensíveis(e( afetivas,(que,( se(novas(ou(não,( são(modalidades(que(na( cultura(
ocidental( não( são( normativas( e( hegemônicas.( Estamos( lidando( com( formas( de( contar(
histórias(que(se(encontram(mais(distantes(da(nossa(experiência(comum(ou(esquecidas(
em(algum(lugar(da(nossa(história(da(literatura(e(de(tudo(o(que(dela(derivou.(É(por(uma(
investigação( do( tipo,( sobre( objetos( distantes,( que( podemos( contemplar( o( quanto( as(
formas( da( sensibilidade( e( afetividade( também( são( formas( discursivas.( Podemos( até(
mesmo( estabelecer,( por( exemplo,( onde( se( aproximam( ou( se( apartam( o( corpo( e( suas(
paixões(de(culturas(aparentemente(distantes.(Mas(não(pretendemos(oferecer(nenhuma(
formulação(sobre(este(tema,(o(projeto(aqui(é(apenas(oferecer(uma(tentativa(de(dar(início(
a(todas(essas(considerações.(
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2.(O(OBJETO(

Não(há(tarefa(mais(ingrata(do(que(definir(por(um(conceito(o(que(até(então(é(um(rótulo(
usado(para(referirFse(às(diversas(produções(de(histórias(em(quadrinhos(japonesas.(Não(
pretendemos( entrar( nessa( discussão( que( nos( parece( ser( uma( armadilha.( Não( por(
consideráFla( irrelevante,( mas( por( não( acreditarmos( que( definir( preliminarmente( o(
mangá(em(geral(trará(contribuições(para(o(nosso(problema(sobre(a(experiência(rítmica(
da(leitura.(Em(verdade,(se(é(possível(pôr(uma(diversidade(de(produção(sobre(o(mesmo(
rótulo,( isso( só( é( possível( por( reconhecer,( em( análise,( características( comuns( nessa(
diversidade.( Logo,( esperamos( que( as( proposições( sobre( a( leitura( de( um( mangá(
específico(possam(contribuir(para(essa(tarefa.(Até(porque(entre(as(grandes(tradições(de(
quadrinhos( reconhecidas( nenhuma( delas( é( tão( diversa( (seja( no( tema,( na( linguagem(
gráfica,(no(público(leitor,(estratégias(de(venda(e(consumo,(etc.)(quanto(os(mangás.(

Mas(não(vamos(descartar(a(importância(de(situar(nosso(leitor(sobre(esse(universo(dos(
mangás.( Iremos( apenas( trazer( algumas( contribuições( de( pesquisadores( sobre( tal(
discussão( e( informações( adicionais( sem( entrarmos( no( mérito( das( teses( defendidas(
sobre(o(que(é(o(mangá.(

2.1(As(origens(do(mangá(

Tem( sido( comum( buscar( a( origem( dos( quadrinhos( em( características( de( alguma(
atividade(remota(de(representações(pictóricas(e(icônicas(da(história(humana.(McCloud(
(1995( e( 2008)( aponta,( juntamente( com( Eisner( (2001),( ao( menos( duas( caraterísticas(
fundamentais( das( histórias( em( quadrinhos:( contar( uma( história( por( imagens( e( em(
sequência.( Há( também( aqueles( que( reconhecem( uma( certa( dívida( das( histórias( em(
quadrinhos(com(a(arte(da(caricatura(e(desenhos(cômicos.(TemFse(procedido(de( forma(
semelhante(com(os(mangás!na(tentativa(afirmar(o(que(é(o(mangá.!

Essa( busca( genética( levaFnos( aos( primeiros( desenhos( de( cenas( do( cotidiano( do( Japão(
medieval(a(partir(do(séculos(IX,(dado(que(este(foi(o(período(em(que(o(Japão(importou(da(
china( a( técnica( da( fabricação( papel( e( demais( utensílios( para( a( escrita( e( pintura.(Mais(
adiante( surgiam( o( primeiros( desenhos( humorísticos( e( satíricos( atribuídos( ao( monge(
Toba( Sojo( (1053F1140);( porém,( seus( desenhos( traziam( animais( como( personagens.(
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Nesse(período(os(desenhos(eram(conhecidos(como(Chô>jûgiga.!É(apenas(no(século(XVIII(
que( o( termo(Mangá( é( utilizado( por( Katsushika( Hokusaï( (1786F1849)( para( designar(
alguns( de( seus( desenhos( que( traziam( uma( série( de( caricaturas( um( pouco( grotescas.(
Nessa(época,(a( técnica(da( litogravura( já(era(conhecida(e(desenhos( já(eram(produzidos(
em(série(para(um(maior(consumo.(Tais(desenhos(conhecidos(como(ukyo>e!(algo(como(
desenhos! do! mundo! flutuante)( traziam( cenas( da( vida( boêmia( da( capital( Edo,(
principalmente( do( bairro( Yoshiwara,( que( na( época( era( o( centro( da( vida( noturna( da(
cidade.( Quando( Hoküsai( iniciou( os( seus( desenhos,( já( existiam( no( Japão( não( só( as(
técnicas(de(reprodução(em(gravura((inclusive(coloridas)(mas(também(um(público(que(
consumia( tais( desenhos( em( feiras( e( mercados( locais( (BRENNER,( 2007).( Em( uma(
tradução(ao(péFdaFletra,(mangá!significaria( “imagens( ridículas”.(Porém,( além(do(estilo(
grotesco( e( simplificado( da( representação,( muitos( dos(mangás( de( Hokusaï( e( demais(
desenhos(produzidos(no(período(ainda(representavam(cenas(do(cotidiano(com(um(tom(
satírico(ou(humorado.(Em(algumas(imagens,(podemos(notar(o(uso(do(texto(escrito(solto(
pelo( papel,( geralmente( versos( ou( provérbios( sem( nenhuma( relação( com( a( fala( dos(
possíveis(personagens.(Podemos(notar(também(os(primeiros(usos(da(sequencialização(
de(imagens;(não(para(contar(histórias,(mas(para(descrever(movimentos(de(dança(e(artes(
marciais.(

(
Figura(1(H(Mangá((caricaturas)(,Hoküsai.(

(
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(
Figura(2(H(Mangá,(Hoküsai.(

(

(
Figura(3(H(Mangá,(Hoküsai.(

(
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( (
Figura(4(H(Mangá,(Hoküsai.(

Mas(é(somente(com(o(a(influência(do(ocidente(a(partir(da(era(Meiji((que(coincide(com(o(
fim( do( sistema( feudal( e( abertura( comercial( do( país( a( diversas( nações)( que( o( Japão(
conhece(desenhos(de(humor(e(sátiras(impressos(em(uma(revista:(a(Japan!Punch,!criada(
por(Charles(Wirgan,(em(1862.(Porém,(como( (afirma(em(sua(pequena(historiografia(do(
mangá,( a( Japan!Punch! (em( referência( a( revista( londrina( Punch)( e( outras( publicações(
afins( que( apareceram(nesse( período( eram(destinadas( aos( estrangeiros( que( viviam(no(
Japão,( com( desenhos( e( temas( que( seguiam( os( folhetins( e( semanários( ocidentais.( Não(
tardou( para( que( a( própria( imprensa( japonesa( acolhesse( tais( desenhos( e( charges(
realizadas(por( artistas( japoneses.(A(primeira(publicação( foi( a(Tokio!Puck,( fundada(em(
1876( pelo( caricaturista( Rakuten( Kitazawa( (1876F1955).( Kitazawa( também( foi( o(
primeiro( a( publicar( desenhos( voltado( o( público( infantil,( através( de( um( suplemento(
dominical.(Apesar(de( tais(produções(estarem(bem(próximas(das(ocidentais((devido(ao(
estilo( dos( desenhos,( aos( temas( satíricos( e( mesmo( à( forma( de( consumo),( Brenner(
reconhece( que( haveria( uma( diferença( significativa( no( tratamento( dado( ao( fundo( das(
imagens(em(relação(ao(seu(potencial(dramático.(

One(notable(difference(from(Western(comic(traditions(is(the(awareness(of(how(
a(background(affects(the(overall(image,(especially(in(deciding(when(to(make(it(
particularly(detailed(to(show(place,(and(when(to(use(a(dramatic(obliteration(of(
all(background(to(set(off(the(key(figure(in(action(sequences.((Brenner,(2007,(p.(
04)(

É(apenas(no(inicio(do(século(XX(que(Groensteen(reconhece(na(produção(japonesa(o(uso(
de(desenhos(para(contar(histórias.((Os(Kamishibai(eram(pequenas(histórias(contadas(por(
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imagens( com( a( ajuda( de( um( texto( declamado( pelo( narrador;( a( história( progredia( à(
medida( em( que( o( narrador( avançava( o( rolo( de( papel( que( trazia( as( diversas( cenas(
desenhadas.(Interessante(notarmos(que(Groensteen(não(faz(referencia(ao(surgimento(de(
tiras,(assim(como(as(tiras(cômicas((aqui(considerando(o(formato(mais(usual(que(traz(ao(
menos(três(a(quatro(quadros(formando(uma(banda(ou(tira)(dos(jornais(diários.(Brenner(
também(destaca(esse(fato(e(como(ele(contribuiu(para(separar(os(mangás(da(produção(do(
ocidente.(Para(Brenner((2007,(p.(05)(através(Schodt((1983)(e(Gravett((2004),(os(mangás(
logo(migraram(para(o(formato(de(livro(ou(álbum.(

This(sequence(of(publishing(—(serializing(in(a(magazine(to(be(later(published(
in( a( book(—( is( part( of(what( has( given(manga( series( the(measured( pace( and(
extended(story(arcs(that(are(far(from(the(norm(in(U.S.(comics.((

Precisamente( em( 1914( surgem( as( primeiras( revistas( onde( podemos( encontrar(
verdadeiras(histórias(em(quadrinhos.(Shônen!Club,!publicada(pela(editora(Kôdansha,(foi(
a(primeira(revista( já(destinada(a(garotos;(na(sequência(é(publicada(Shôjo!Club!(1923),(
para(garotas.(As(publicações(logo(atingem(uma(grande(tiragem(e(um(grande(sucesso(de(
público.( Não( pretendemos( fazer( toda( um( revisão( dessa( história,( basta( retermos( por(
enquanto(que(a(partir(das(primeiras(publicações(especializadas(em(pequenas(histórias(
em( quadrinhos( o( mercado( editorial( diversificouFse( e( cresceu;( histórias( ficaram( mais(
complexas(e(com(emprego(de(mais(recursos(de(linguagem(de(quadrinhos(já(empregados(
pelo( ocidente( (legenda( recitativa,( balões,( quadros,( etc.);( também( se( consolidou( uma(
nova( classe( profissional,( os( desenhistas( de( quadrinhos( ou(mangaká.( Mas( também( é(
importante( ressaltar( que( tais( publicações( não( eram( exclusivamente( de( histórias( em(
quadrinhos,(mas(revistas(de(entretenimento(com(pequenas(reportagens(de(curiosidade,(
jogos,(ilustrações(e(afins.(

A(segunda(guerra(não(traz(um(cenário(favorável(para(a(indústria(editorial(que(vinha(se(
desenvolvendo.( Durante( a( guerra( havia( fortes( pressões( do( governo( em( usar( toda(
produção( simbólica( das( revistas( para( sua( propaganda( política( na( construção( de( um(
sentimento( nacionalista( e( na( corrida( militar.( Muitos( artistas( que( não( cederam( às(
pressões( do( governo( foram( presos,( perseguidos( e( até( exilados.( Outros( simplesmente(
deixaram(de(produzir.(As(publicações(diminuíram(e,( devido( aos( esforços(de( guerra,( o(
mercado( também( encolheu.( Brenner( (2007)( cita( as( bombas( atômicas( de(Hiroshima( e(
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Nagasaki( como( eventos( importantes( que(marcaria( o( imaginário( ficcional( japonês( até(
hoje(através(de(cenários(apocalípticos,(guerras(com(vítimas( inocentes,( ficção(científica(
com(monstros(ou(entidades(incompreensíveis,(etc.(Algumas(obras(são(bem(conhecidas(
fora(do(Japão(como(Metrópoles((Ozamu(Tezuka,(1949)(Akira((Katsuhiro(Otomo,(1982),(
Barefoot!Gen((Nakazawa(Keiji,(1945),(Grave!of!the!Fireflies((Takahata(Isao,(1988),(Neon!
Genesis( Evangelion! (Yoshiyuki( Sadamoto,( 1995),( Godzilla! (Tomoyuki( Tanaka( e( Ishiro(
Honda,(1954),(Ultraseven((Tsuburaya(Productions,(1966),(etc.(

É(somente(após(a(segunda(guerra(que(as(histórias(em(quadrinhos( japonesas(possuem(
um( ponto( de( virada( com( Ozamu( Tezuka,( assim( como( também( surgem( as( primeiras(
revistas( exclusivamente( de( histórias( em( quadrinhos,( como( a(Mangá! Shônen( (1947).(
Kinko(Ito((2008)(aponta(um(boom(de(revistas(e(editoras(após(a(guerra.( Ito(afirma(que(
após(a(devastação(do(Japão(pela(guerra(e(suas(consequências(o(público(japonês(carecia(
de(um(entretenimento( fácil( e(barato.(Porém(devemos( levar(em(consideração(o( rápido(
crescimento( econômico( devivo( ao( contato( cultural,( comercial( e( investimentos( com(os(
Estados( Unidos( após( a( guerra( e( principalmente( devido( ao( proveito( comercial( que( o(
Japão(tirou(da(guerra(da(Coréia((1950F1953).(

Seria(nesse(período,(por(influência(do(mercado(externo,(que(se(iniciaria(uma(cultura(pop(
no( Japão.( O( Japão( passa( a( consumir( bens( materiais( e( culturais( principalmente( dos(
Estados(Unidos(da(América.(O(próprio(Osamu(se(declarou(um(apaixonado(pelo(cinema(
americano( e( um( grande( admirador( de( Walt( Disney( e( das( animações( dos( irmãos(
Fleischer,( os( criadores(de(Betty(Boop(e(Popeye( (BRENNER,(2007).(Quase(a( totalidade(
dos( pesquisadores1(e( críticos( de(mangá( ou( animações( japoneses( se( referem( a( Osamu(
como(o(pai(dos(animês2(e(mangás(modernos.(Da(mesma( forma,( citam(a( influência(dos(
planos(cinematográficos(e(movimentos(de(câmera(em(seus(mangás(e(animações.(

É(também(a(partir(de(Osamu(Tezuka(que(os(mangás(e(animês!começam(a(penetrar(em(
outros( mercados( (principalmente( nos( Estados( Unidos)( com( Tetsuwan! Atomu( (1952F
1963),(traduzido(como(Astro!Boy!(1963F1966).(Porém,(dada(a(dificuldade(de(leitura,( já(
que( o(mangá!exige( um( leitura( oriental,( da( direita( para( esquerda( e( os( altos( custos( de(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
1(Nesse( caso( citamos( os( que( conduzem( esse( pequeno( apanhado( sobre( o(mangá,( Thierry( Groensteen(
(1991),(Jean(Marie(Bouissou((2010),(Sônia(BibeFLuyten((2000),(Robert(Petersen((2011)(e(Robin(Brenner(
(2007).(
2(Animações(japonesas.(
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adaptação,( foi( a( versão( animada(que( fez(mais( sucesso( e(que( abriu(portas(para(outras(
produções( japonesas,( tanto( animações( quanto( seriados( televisivos.( Uma( das(
características(mais(explícitas(dos(desenhos(de(Osamu,(que(ainda(atualmente(é(marca(
distintiva(dos(mangás,(são(os(personagens(com(grandes(olhos,(embora(tal(característica(
já(se(encontrava(em(diversos(personagens(animados(dos(cartoons(americanos.(Mas(no(
Japão,( com( a( exceção( dos( mangás( voltado( para( adultos( (gekigá),( todos( os( demais(
gêneros(possuem(todos(os(personagens(humanos(com(tal(característica.(

(
Figura(5(H(Astro(Boy,(Osamu(Tezuka.(

Uma( outra( característica( que( também( lega( aos(mangás( uma( distinção( em( relação( às(
demais( histórias( em( quadrinhos( é( a( sua( habilidade( de( narrar( apesar( da( escassez( de(
texto(verbal.(Alguns(autores(apontam(que(tal(economia(verbal((dos(mangás(tem(origem(
desde(os(primeiros(mangás!de(Hoküsai(e(Toba(Sojo.(Esta(é(uma(das(características(que(
mais( aparta( os( quadrinhos( de(Osamu( das( produções( americanas,( apesar( dele(mesmo(
assumir(a(grande(influência(que(as(animações,(quadrinhos(e(cinema(americano(tiveram(
em( seus( trabalho.( ( sugere( para( os( mangás( um( efeito( de( reticência( que( não( é( só(
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construído(pela(economia(verbal(mas(também(por(ela(ajudar(a(prolongar(os(momentos(
“insignificantes”(ou(os(tempos(fracos(da(ação.(

(
Figura(6(H(The(Rose(of(Versailles((1979),(Riyoko(Ikeda.(

Mas( a( característica( que( Groensteen( reconhece( nos( mangás( iniciais( e( plenamente(
desenvolvida( nos( shôjo( mangás( está( no( uso( da( página.( Mais( precisamente( na(
diagramação( da( página( (ver( figura( 6( logo( acima).( Shôjo( é( um( gênero( voltado( para(
meninas(com(narrativas(que(gravitam(em(torno(do(amor(romântico.(Para(Groensteen(a(
disposição( dos( personagens,( os( quadros( e( os( elementos( abstratos( na( página( estão( a(
serviço(de(uma(retórica(da(emoção(e(do(encantamento,(o(que(parece(ser(adequado(ao(
tema(das(histórias(e(ao(seu(público.(Algumas(das(características(seriam:(o(uso(do(efeito(
manequim( (um( personagem( extrapola( o( quadro( para( ser( mostrado( por( inteiro( com(
todos(os(detalhes(de(sua(vestimenta),(a(diagramação(irregular,(por(vezes(abandonando(
o( uso( dos( quadros;( o( uso( de( elementos( abstratos( que( conotam( o( sentimentalismo( e(
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encantamento;( uso( intenso( de( incrustações,( ou( seja,( sobreposição( de( quadros,(
personagens(ou(qualquer(outro(elemento(icônico.(

Para(Groensteen,(entre(os(primeiros(mangás(do(pósFguerra(como(AstroBoy!(figura(5)(e(A!
Rosa!de!Versales!(Figura(6)(há(mais(uma(diferença(de(grau(do(que(uma(ruptura(estética.(
TrataFse( do( uso( da( página( de( acordo( com( a( função( retórica( de( todos( os( elementos(
gráficos(e(icônicos(na(narrativa.(

Não( pretendemos( fazer( uma( plena( historiografia( do( quadrinhos( japoneses.( Apenas(
buscamos( ressaltar( nesse( apanhado( alguns( aspectos( do(mangá!que( irão( retornar( em(
nossa(discussão,(por(vezes(sendo(até(o(centro(da(análise((como(a(sugestão(do(efeito(de(
reticência( e( a( composição( da( página,( ambos( sugeridos( por( Groensteen).( Da( mesma(
forma,(não(assumimos(nenhuma(posição(sobre(a(essência(ou(origem(dos(mangás.(Ainda(
que( sejam( plausíveis( muitas( hipóteses( que( afirmam( a( herança( nipônica( de( certos(
recursos(estilísticos(hoje(nos(quadrinhos,(devemos(ter(em(mente(que(se(tais(elementos(
foram(usados(não(é(apenas(por(se(relacionar(ao(modo(de(vida(exclusivamente(oriental.(
Não(estamos(afirmando(o(contrário,( apenas(alertando(que( tal( interpretação(é(deveras(
insuficiente.( Assim( como( Groensteen( apontou,( os( diversos( usos( dos( recursos( dos(
mangás(possuem(um(poder(sobre(a(história,(ou(melhor,(sobre(a(experiência(do(leitor(em(
vivenciar(um(universo(ficcional,(enfim,(emocionarFse.(Esta(é(a(pretensão(desse(percurso:(
explorar(como(as(diversas(figuras(da(linguagem(dos(mangás!(sejam(elas(específicas(ou(
não)(fazem(parte(da(experiência(do(leitor.(

2.2(Vagabond:(uma(história(sem(fim(

Depois(da(breve(discussão( sobre(o(mangá( vamos( fazer(uma(pequena(aproximação(ao(
objeto( em(questão(procurando( apontar( nele( alguns( aspectos( que(deveremos( analisar.(
Além(disso( achamos( necessário( introduzir( a( obra( no( quadro( da( produção( e( consumo(
japonês.(Dessa(forma(poderemos(explorar(mais(um(pouco(o(mangá(em(geral,(mas(agora(
pelas(relações(de(consumo(e(produção.(

Vagabond( é,( em( verdade,( um( gekigá.( O( termo( designa,( ao( menos( originalmente,( um(
estilo(de(desenho(mais( “realístico”,(ou(menos(caricato.(Ao(pé(da( letra(seria(algo(como(
“figura(dramática”.(Mais(adiante(veremos(que(o(estilo(de(desenhos(dos(personagens(de(
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Vagabond! não( são,( na( maioria( das( vezes,( caricatos,( embora( ainda( conservem( a(
simplicidade(e(o( esquematismo(do( traço.(Apesar(de(percorrermos(uma(discussão(que(
remetia(a(origem(do(mangá!aos(desenhos(satíricos(e(caricatos,(hoje,(no(Japão,((o(termo(
mangá(é(praticamente(sinônimo(de(qualquer(revista(em(quadrinhos,(ou(seja,(não(muito(
distante( de( como( nos( empreendemos( o( termo.( O( que( nos( leva( a( considerar( o( gegiká(
apenas(como(um(gênero(irmão(do(mangá,(que(se(diferencia(principalmente(pela(técnica(
de(desenho(mais(“realista”.(A(técnica(não(era(nova,(mas(começa(a(ser(usada(para(criar(
histórias( em( quadrinhos( que,( ao( contrário( do( mangás! tradicionais,( desenvolviam(
narrativas(mais(sérias(e(dramáticas.(

Os(Quadrinistas(Yoshihiro(Tatsumi((1935)(e(Takao(Saitô((1936)(cunharam(o(termo(para(
referirFse(ao(que(viria(a(ser(considerado(como(uma(produção(alternativa(de(revistas(em(
quadrinhos(no(Japão(por(volta(de(1957.(Algo(parecido(com(a(defesa(de(outro(gênero(de(
comics(nos(Estados(Unidos(por(Will(Eisner((1917F2005),(que(também(chegou(a(cunhar(
um( novo( termo,( graphic! novels.( Um( dos( mais( populares( gegikás( iniciais( foi( Ninja!
Bugeichô!(1959F1962)!de!Sanpei(Shirato((1932),(uma(narrativa(dramática(sobre(ninjas(
que(é(intensamente(situada(no(contexto(histórico(e(político(japonês,(traço(presente(em(
muitos(gegikás.(Desde(o(início,(as(primeiras(produções(encontram(algum(lugar(entre(as(
diversas(publicações(e(revistas(que(até(então(eram(destinadas(aos(mangás(tradicionais.(
Já(havia(um(grande(público(adulto(que(fora(formado(com(a(leitura(de(histórias(infantoF
juvenis;( logo( as( editoras( não( tardaram( em( lançar( uma( publicação( exclusiva( para( os(
gegikás.(A(Kôdansha(lançou(em(1959(a(Shônen!Magajin(voltada(para(os(jovens(e(adultos.(
Poucos(meses(depois,(devido(ao(sucesso(também(com(o(publico(feminino,(fora(lançada(
Shôjo! Magajin( pela( Shôgakugan.( Provavelmente( o( gekigá( de( maior( sucesso( fora( do(
Japão,( dando( à( produção( japonesa( um( segundo( fôlego( para( ganhar( o( público(
internacional,( é( Kozure! Ôkami! (1970)( de( Kazuo( Koike( (1936)( e( desenhos( de( Goseki(
Kojima( (1928F2000),( publicado( no( Brasil( como( Lobo! Solitário.!Nos( Estados( Unidos( o(
quadrinista( americano( Frank(Miller( (1957)( ficara( tão( impressionado( com( a( série( que(
resolveu( fazer( alguns( experimentos( da( técnica( narrativa( daquelas( histórias( em( suas(
criações;(uma(das(mais(conhecidas(é(Ronin!(1983F1984).(

Atualmente(o(mercado(editorial(de(histórias(em(quadrinhos(japonês(é(bem(segmentado.(
Não( cabe( aqui( levantarmos( essa( discussão( dos( diversos( segmentos( e( seus( vários(
critérios.(Faremos(apenas(uma(breve(nota(para(que(o(leitor(tenha(em(mente(os(termos(e(
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gêneros(que(por(ventura(aparecerão(ao(longo(dessa(discussão.(Lembramos(que(muitos(
desses(critérios(não(se(consolidaram(como(gêneros(mas(sim(como(elementos(temáticos(
recorrentes.( Assim( é( comum( que( uma( história( possua( vários( elementos.( Aqui( iremos(
considerar( apenas( os( termos( que( seguem( o( critério( de( faixa( etária,( que( é( como( se(
organiza( a( maior( parte( das( revistas( publicadas.( E( como( já( dissemos,( o( gegiká( não( é(
propriamente(um(gênero(de(mercado,(mas(sim(histórias(em(quadrinhos(com(desenhos(
menos(caricatos.(Em(geral(os(gegikás(são(destinados(ao(público(adulto,(e(como(veremos((
podem(ser(seinen(ou(josei.(

• Kodômo((F(direcionado(às(crianças((Pokémon,(Hamtaro).(
• Shônen( F( direcionado( aos( adolescentes( do( sexo( masculino( (Naruto,(
Dragon(Ball).(

• Shôjo( F( direcionado( às( adolescentes( do( sexo( feminino( (Lovely( Complex,(
Sakura(Card(Captures).(

• Seinen(F(voltado(para(os(homens((Vagabond,(Monster).(
• Josei(F(voltado(para(as(mulheres((Nana).(

Vagabond,( então,( faz( parte( das( revistas( seinen,( direcionadas( para( os( jovens( e( adultos.(
Sua(história(narra(a(vida(do(samurai(Myamoto(Musashi((1584F1645,(data(estimada),(um(
dos( maiores( personagens( históricos( do( Japão.( O( mangá! é( escrito( e( ilustrado( por(
Takehiko( Inoue( (1967),( que( baseia( o( seu( relato( no( romance(Musashi! (1935)! de( Eiji(
Yoshikawa( (1892F1962),( publicado( pelo( jornal(Asahi!Shibum( de( forma( serializada( em(
1013( episódios.( No( Brasil( o( romance( ganhou( uma( publicação( em( livro( pela( editora(
Estação( Liberdade( em( volumes( separados,( já( que( no( total( o( romance( possui(mais( de(
2000( páginas.( O( romance( de( Eiji( Yoshikawa( é( o(mais( famoso( dos( diversos( relatos( da(
vida(de(Musashi(e(as(suas(versões(em(livros(somam(mais(de(150(milhões(de(exemplares(
vendidos,( o( que( o( torna( o( romance( mais( popular( japonês3.( O( romance( se( apoia(
principalmente(na(autobiografia(do(samurai,(Go!Rin!No!Sho,(no(Brasil( traduzida(com(O!
Livro!dos!Cinco!Anéis!(2006)(e(publicada(pela(Conrad.(

O!Livro!dos!Cinco!Anéis( é(primeiro(um( livro(de(ensinamentos(do(próprio(estilo(de( luta(
desenvolvido(por(Musashi(dedicado(a(um(de(sus(discípulos.(Porém,(como(ele(relata,(seu(
estilo( não( está( separado( de( seu( modo( de( vida.( Assim( o( livro( não( apenas( traz(
ensinamentos(marciais(e(conselhos(estratégicos(mas( também(reflexões(sobre(diversas(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
3(Informações(da(editora(brasileira(do(romance,(Estação(Liberdade.(www.estacaoliberdade.com.br.(
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artes( e( a( própria( vida( do( autor.( Mas( tanto( Yoshikawa( quanto( Inoue( tiveram( à( sua(
disposição( diversos( outros( documentos( históricos,( lendas( populares( e( outras( ficções(
biográficas((cinema,(teatro,(livros,(etc.)(para(servir(de(fonte(em(suas(pesquisas.(

Inoue( se( aproxima( do( romance( em( sua( narrativa( pois( acompanha( a( maior( parte( da(
sequências( de( eventos( relatados( por( Yoshikawa,( embora( a( caracterização( dos(
personagens( divirja( bastante( da( do( romance.( A( similaridade( é( reconhecível( logo( nas(
primeiras( páginas( do(mangá( que( tentam( adaptar( a( narração( que( Yoshikawa( faz( do(
despertar( de( Musashi( ainda( em( campo( de( batalho( após( a( batalha( de( Seikigahara4.(
Podemos( dizer( que( tanto( o( mangá( Vagabond( quanto( o( romance( Musashi( contam( a(
história( do( desenvolvimento( marcial( e( espiritual( do( samurai( em( suas( andanças( pelo(
Japão(feudal.(Porém,(no(livro,(Musasahi(já(é(caracterizado(como(um(homem(dotado(de(
grande(força(e(fúria,(próximo(a(uma(besta(que(busca(um(desafio(à(sua(altura,(e(apenas((
eventualmente( os( encontra.( No( livro( o( grande( adversário( do( samurai( é( ele( mesmo(
quando(ele(se(depara(com(a(necessidade(de(domar(o(seu(espírito.(No(mangá,!Musashi!
está(sempre(a(se(deparar(com(os(seus(limites,(seja(através(de(seus(adversários,(pessoas(
queridas( ou( si( mesmo.( Com( o( decorrer( da( história( os( dois( relatos( vão( se( afastando.(
Diferente(do(livro,(Inoue(constrói(a(expectativa(do(grande(embate(de(Musashi(por(deixar(
de( fora( outros( acontecimentos( que( não( se( relacionavam( diretamente( com( que( o(
quadrinista(planejava(para(a(resolução(de(sua(história.(

O( relato(é(ambientado(no( Japão( feudal(em(processo(de( transformação,(o( início(da(era(
Tokugawa( (1603F1868).( Ao( fim( da( disputa,( o( xogum( Ieyasu( Tokugawa( (1543F1616)(
concentrou( diversos( poderes( sobre( os( demais( feudos( e( sobre( o( próprio( imperador.(
Musashi(havia(se(alistado(no(exército(do(líder(de(seu(feudo,(Ukita(Hideie((1573F1655)(,(
que( fora(derrotado(na(guerra.( ConsagrarFse(na( guerra( como(um(grande(guerreiro( era(
um(dos(objetivos(de(Musashi(e(seu(companheiro(Matahashi(para(conseguir(algum(cargo(
no( exército( de( seu(daimyo5.( Com( a( derrota,(Musashi( e(Matahashi( decidem(vagar( pelo(
Japão(em(busca(de(aprimorar(suas(técnicas(de(luta(e(conquistar(algum(cargo(em(algum(
feudo.(Neste(Japão(devastado(pela(guerra(era(grande(o(número(de(samurais(andarilhos(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
4(Última(batalha(da(guerra(que(deu(início(a(era(Tokugawa(e(que(levou(o(Japão(ao(apogeu(do(sistema(de(
xogunato,( sistema( semelhante( ao( feudalismo( no( qual( o( xogum( concentrava( poderes( administrativos( e(
militares(embora(devesse(obediência(ao(imperador.(
5 (Senhor( ou( chefe( de( uma( região,( cidade( ou( vila;( subordinado( ao( xogum.( Na( prática( não( havia(
subordinação(ao(imperador.(
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(ronins)( que( haviam( caído( na( marginalização( por( terem( perdido( seus( cargos;( mas(
também( era( um( período( de( oportunidades,( pois( novos( poderes( se( estabeleciam( e( os(
antigos( tentavam( se( reestruturar.( Musashi( era( mais( um( desses( ronins,( porém( a( sua(
busca(seria(mais(pela(“espada”(do(que(por(uma(estabilidade(ou(prestígio;(como(Musashi(
mesmo(diz,(era(uma(busca(por(ser(“invencível(sob(o(sol”.(

A( extensão( da( narrativa( também( é( um( aspecto( que( aproxima( o( livro( do( mangá,(
guardada( as( devidas( proporções( entre( um( romance( literário( (que( fora( publicado( de(
forma(serializada)(e(uma(história(em(quadrinhos.(Atualmente(Vagabond!conta(com(303(
pequenos( capítulos( que( em(média( possuem( 20( páginas;( por( alto( teríamos( um( pouco(
mais(de(6.000(páginas(no(total.(O(mangá!ainda(não(chegou(ao(fim,(se(compararmos(com(
a( livro( de( Yoshikawa( ele( se( encontra( um( pouco( além( da(metade( dos( fatos( narrados.(
Inoue(não(tem(previsão(de(término,(por(diversas(vezes(ele(parou(e(retomou(o(projeto(
alegando( alto( nível( de( estresse( e( esgotamento( físico( que( Vagabond! lhe( impunha.(
Diferente( dos( grandes( estúdios( de(mangás( no( Japão,( Inoue( trabalha( sozinho( em( suas(
história.(Ele(é(o(responsável(pelo(roteiro,(desenhos,(arteFfinal,(letras(e(todas(as(demais(
etapas(que(normalmente(são(divida(no(modelo(industrial(de(produção(de(histórias(em(
quadrinhos.(Ele(apenas(possui(um(contrato(com(a(editora(Kôdansha(e(um(editor(para(
supervisionar( seu( trabalho.(Vagabond( era( publicado( semanalmente( na( revista( Seinen!
Shukan!Môningu.( Atualmente( Inoue( está( trabalhando( em(Vagabond(mas( sem(nenhum(
compromisso(com(prazos.(

Inoue( conquistou(prestígio( após( estrear( como(autor(de(uma(pequena(história,(Kaede>
Purple!(1989),(na(revista(Shônen!Jump.(Tais(histórias,(conhecidas(como(oneshot,(servem(
como( teste( de( novos( autores( pelas( editoras.( Devido( ao( bom( resultado,( Inoue( deu(
conclusão(ao(projeto(no(volume(seguinte(da(revista,(agora(sob(o(título(de(Chameleon!Jail.(
Já(com(o(Kaede>Purple!Inoue(ganhou(o(prêmio(Tezuka!Award!em(sua(categoria.(Mas(foi(
com(o(seu(próximo(trabalho,(o(primeiro(em(uma(longa(série,(que(Inoue(ganhou(amplo(
reconhecimento(popular(e(sucesso(em(vendas.(Slam!Dunk( (1990F1996)(era(um(shônen!
mangá!sobre(um(time(de(basquete(de(uma(escola(de(segundo(grau.(Slam!Dunk(recebeu(
diversos( prêmios( incluindo( o( prêmio( de(melhor( shônen!mangá( dado( pelas( editoras( e(
também(foi(o(primeiro(trabalho(do(autor(a(ser(publicado(internacionalmente.(Em(1998(
ele(inicia(o(projeto(Vagabond.(Até(agora(é(o(trabalho(que(mais(rendeu(prêmios(ao(autor,(
incluindo(o(principal(prêmio(do(Tezuka!Award(em(2002.(Porém,(antes(mesmo(de(Inoue(



(

(

29(

terminar(Vagabond( ele( inicia( outro( projeto( em(1999( chamado(Real,( um( outro(mangá(
sobre( basquete( e( que( já( lhe( rendeu(diversos( prêmios( entre( as( editoras.(Real( também(
não(chegou(ao(seu(fim.(

Até( agora(Vagabond( foi( publicado( em( 33( volumes( no( Japão.( Cada( volume( possui( em(
média(10(capítulos.( (Porém(cada(capítulo(não(tem(a(função(de(fechar(ou(resolver(uma(
determinada( sequencia( de( ações( ou( tema( da( narrativa.( Os( capítulos( em( Vagabond(
possuem(uma(proximidade(com(a(estrutura(dos(capítulos(de(novela(e(dos(romances(de(
folhetins.(Eles(retém(a(resolução(da(ação(para(servir(de(gancho(para(o(próximo(capítulo.(
Isto,( (em(princípio,(não(parece( ter(muita( justificativa(quando(usado(no( interior(de(um(
mesmo(volume((o(que(ocorre( frequentemente)( já(que(não(é(necessário(criar( tamanha(
expectativa(para(o(próximo(episódio(dado(que(para(o(leitor(de(Vagabond(basta(virar(a(
página( e( continuar( a( leitura,( ao( contrário( dos( espectadores( de( novelas( e( seriados.( A(
figura(7(mostra(o( fim(de(um(capítulo(no(qual(Musashi!e(um(outro(samurai(adversário(
são(surpreendido(pelo(monge(que(pretende(vingar(um(de(seus(companheiros(de(templo.(
Apesar( de( vários( aspectos( da( cena( (a( promessa( verbal,( ser( o( único( quadro( que( toma(
toda( a( página( e( mesmo( a( postura( de( prontidão( para( um( embate)( intensificarem( o(
caráter(da(promessa,(esta(terá(continuidade(após(duas(páginas.(

Porém,(se(pensarmos(na(economia(da(narração(de(Vagabond,!assim(como(muitos(outros!
mangás,!veremos(que(tal(estratégia(faz(parte(daquilo(que(Groensteen((chama(de(efeito(
de( reticência,( já( que( envolve( o( seguinte( desafio:( como(prolongar( uma( cena,( sem(nem(
mesmo(desenvolver(ações,(e(sem(deixar(o(leitor(entediado?(Uma(dessas(estratégias,(que(
retomaremos( mais( adiante( como( um( dos( problemas( dessa( pesquisa,( é( a( constante(
promessa(de(resolver(uma(ação(sem(resolvêFla.(Enfim,(contar(uma(cena(que(deve(reter(
ao( máximo( o( seu( término( mas( no( entanto( anunciáFlo( diversas( vezes( e( por( diversas(
formas.( Veremos( que( tal( estratégia( ,embora( seja( um( dos( principais( recursos( da(
serialização,(é( também(condição(textual(para(conquistar(a(adesão(emocional(do( leitor,(
que(mais(adiante(aproximaremos(à(ideia(de(tensões(narrativas(em(Baroni((2007).(Logo,(
não( é( apenas( o( fim( dos( capítulos,( arcos,( ou( qualquer( outra( unidade( relativamente(
autônoma(na(narrativa,(que(têm(por(objetivo(estabelecer(uma(promessa(no(texto(para(
construir(expectativa(no(leitor.(
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(
Figura(7(H(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue(

Mas(devemos(admitir(que(tal(construção(de(Vagabond,(de(protelar(e(adiar(a(resolução(
sempre( por( prometêFla( no( interior( dos( volumes( semanais,( também( serviu( às(
publicações( fora(do( Japão.(No(Brasil,( por( exemplo,( cada(volume(original(de(Vagabond!
era(publicado(em(dois(volumes.(Claro(que(poderíamos(especular( sobre(a(mudança(da(
experiência( do( leitor( (principalmente( relacionada( a( construção( de( seus( estados( de(
expectativa( e( intensidades( emocionais),( mas( devemos( admitir( que( o( próprio( texto(
original(já(permitia(tal(condição(de(publicação(sem(perder(de(vista(uma(coerência;(não(
uma(coerência(do(encadeamento(das(ações(mas(uma(coerência(dos(estados(emocionais(
do( leitor.( Em(Vagabond( quase( todos( os( capítulos( terminam( com(uma( tensão(mais( ou(
menos(forte(para(provocar(o(leitor(para(o(horizonte(futuro(de(sua(leitura,(mesmo(que(o(
próximo(volume(fosse(lançado(mensalmente(e(ainda(assim(com(periodicidade(irregular,(
com(era(o( caso(brasileiro.(No(Brasil,(Vagabond( teve( sua(publicação( interrompida(pela(
editora( Conrad( no( estado( que( representa( o( 22º( volume( da( publicação( japonesa.( A(
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Conrad(retomou(a(publicação(do(início(em(uma(segunda(edição(que(corresponderia(ao(
formato(da(publicação(original,(mas(esta(também(se(interrompeu(no(14º(volume.(

Mesmo( para( uma( história( em( quadrinhos,( Vagabond! possui( uma( morosidade( em(
resolver( suas( ações.( Em( uma( tentativa( de( dividir( a( série( pelos( acontecimentos(
principais,(poderíamos(resumir(a(jornada(de(Musashi(em(10(arcos(da(seguinte(forma:(

1) Vila(Miyamoto.(Logo(após(a(volta(da(batalha(de(Seikigahara,(Musashi(
(ainda(Takezo)(é(preso(como(fugitivo(de(guerra(mas(consegue(escapar(
dando(início(a(sua(caminhada.(

2) Kyoto.( Musashi( desafia( a( principal( casa( de( artes( marciais( porém(
consegue( escapar( sem( uma( resolução( final,( apenas( com( um( novo(
duelo(marcado(com(o(herdeiro(mais(novo(da(casa(Yoshioka.(

3) Templo( Hozoin.( Musashi( desafia( o( principal( monge( do( templo.(
Acuado,( foge( e( encontra( um( velho( monge( que( lhe( passa( algumas(
lições.(Em(um(novo(desafio,(Musashi(obtém(a(vitória.(

4) Casa(Yagiu.(Musashi( invade(a(casa(Yagiu(para(desafiar(um(dos(mais(
famosos( samurais( do( Japão.( Embora( não( aconteça( o( duelo,(Musashi(
vêFse(psicologicamente(derrotado.(

5) Tsujikaze(Kohei.(No(percurso(de(volta(a(Kyoto(para(o(duelo(marcado,(
Musashi( encontra( e( duela( com( um( de( seus( inimigos( passados.(
Musashi( sagraFse(vencedor,(porém(nutre(um(sentimento(de(piedade(
que(lhe(era(estranho.(

6) Sasaki(Kojiro.(Aqui(o( foco(narrativo(passa(a(ser(dividido(com(o(seu(
principal( rival( (mais( tarde( o( leitor( descobre( que( esse( trecho( se( dá(
através( de( flashbacks).( O( arco( narra( o( desenvolvimento( desse(
personagem( que( também( se( dá( através( de( viagens.( O( percurso( de(
Kojiro(também(poderia(ser(dividido(em(arcos,(mas(por(não(tratarFse(
do(protagonista(não(iremos(desenvolvêFlo.(

7) Confronto(Yoshioka.(De(volta(a(Kyoto,(Musashi(enfrenta(o(herdeiro(
mais( velho( da( casa,( que( tentava( proteger( o( mais( novo,( para( em(
seguida(derrotar(o(mais(novo.(

8) Batalha(contra(os(discípulos(Yoshioka.(Após(matar(último(herdeiro(
dos( Yoshioka,( Musashi( é( perseguido( por( todos( os( 70( discípulos( da(
escola.(Ainda(que(tenha(conseguido(a(vitória(no(confronto(homérico,(
Musashi(corre(risco(de(morte(e(é(resgatado(por(Matahashi.(

9) Musashi( é( preso.( ( Musashi( novamente( é( preso( pelos( crimes( que(
cometeu( e( na( prisão( trava( um( questionamento( sobre( as( futuras(
perspectivas(diante(da(possibilidade(de(não(poder(mais(lutar(devido(a(
um(grave(ferimento.(Porém,(dessa(vez(ele(goza(da(fama(de(um(grande(
samurai(e(é(cobiçado(por(diversos(feudos(para(ser(mestre(de(armas.(
Musashi( não( decide( por( nenhuma( das( ofertas( e( foge( novamente.(
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Nesse( período( Kojiro( conquista( grande( reconhecimento( por( suas(
habilidades(e(é(contratado(como(mestre(samurai(em(um(feudo.(

10) Musashi(volta(a(peregrinar.(Agora(é(Musashi(quem(é(desafiado(por(
samurais( que( buscam( uma( fama( rápida.( Em( um( desses( embates,(
conhece( o( mestre( de( Sasaki( Kojiro,( Itô( Ittôsai.( Após( medirem(
habilidades,( Ittôsai( revela( a( Musashi( que( Kojiro( ainda( é(mais( forte.(
Enfim,( Musashi( decide( partir( ao( encontro( de( Kojiro( mesmo( com( o(
ferimento.(

Para( finalizar( um( essa( pequena( introdução( à( história( de(Vagabond,( vamos( elencar( os(
principais( personagens( para( facilitar( o( entendimento( a( futuras( referências( ao( longo(
desse(trabalho.(

• Myamoto(Musashi(/(Shinmen(Takezo(–(Protagonista(do(narrativa.(Órfão(
desde(adolescente,(é(conhecido(inicialmente(como(Shimen(Takezo.(Tem(a(
reputação,( em( sua( vila,( de( um( demônio( do( qual( ninguém( deve( se(
aproximar.( Muda( seu( nome( quando( passa( a( ser( perseguido( pelas(
autoridades.(

• Takuan( Soho( –( Monge( que( ajuda( Musashi( diversas( vezes,( seja( com(
conselhos,(curativos(ou(contribuindo(em(sua(fuga.(É(o(monge(que(destina(
Musashi(ao(seu(caminho(e(quem(muda(seu(nome(de(Takezo(para(Musashi.(

• Sasaki( Kojiro( –( Antagonista( de( Musashi,( embora( só( tenham( se(
encontrado( duas( vezes( até( então.( Kojiro( é( representado( como(um(órfão(
surdo(e(mudo(criado(por(um(professor(de(artes(marciais(com(espadas.(No(
entanto(é(autodidata,( já(que(seu(pai(de(criação(recusouFse(a(ensinarFlhe.(
Por( incentivo(de(Itô(Ittosai,( também(parte(em(peregrinação(em(busca(de(
aperfeiçoarFse.(Até(onde(o(mangá(relata,(Kojiro(se(torna(muito(famoso(e(é(
convidado(a(ser(mestre(marcial(em(um(feudo.(

• Itô( Ittosai( –( ExFaluno( do( pai( de( criação( de( Kojiro.( Mais( velho,( já(
conquistara( grande( reconhecimento( por( sua( habilidade( com( a( espada,(
porém(ainda(continua(a(peregrinar(em(busca(de(especializarFse.(É(quem(
destina(Kojiro(a(partir(em(peregrinação(em(busca(da(“espada”.((

• Matahashi(Hon’iden(–(amigo(de(infância(de(Musashi(com(o(qual(lutou(na(
guerra.(Ao(fim(da(guerra(Matahashi(foge(com(Okoo(deixando(a(sua(noiva(
Otsu.( Embora( tivesse( a(mesma( pretensão( de(Musashi( acaba( tendo( uma(
vida( medíocre.( Em( razão( de( seu( descontentamento( com( a( própria( vida(
assume(a(identidade(de(Sasaki(Kojiro.(Matahashi(termina(a(sua(vida(como(
vagabundo(contando(as(histórias(de(Musashi(como(forma(de(sustento.((

• Otsu( –(Amiga(de( infância(de(Musashi(e(Matahashi,( com(quem( iria( casar.(
No(decurso(da(história,(Otsu(descobre(um(grande(vínculo(com(Musashi(e(
passa(a(traçar(uma(busca(por(ele.(

• Jotaro( –( Garoto( que( persegue( Musashi( como( fosse( o( seu( mestre.( No(
entanto(acaba(como(companheiro(de(viagem(de(Otsu.(
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• Okoo( –(Mulher( com( quem(Matahashi( foge( e( que(mais( tarde( criaria( um(
bordel(em(Kyoto(frequentado(pelos(Yoshioka.(

• Akemi( –( Filha( de( Okoo,( mais( tarde( teria( um( romance( com( Yoshioka(
Seijuro.(

• Yoshioka( Seijuro(–(Herdeiro(mais(velho(da(principal(escola(de(kenjutsu(
de(Kyoto,(que(até(então(era(a(capital.(Conhecido(por(sua(grande(habilidade(
e(por(ser(um(boêmio.(Morre(em(um(confronto(com(Musashi.(

• Yoshioka( Denshichiro( –( Irmão( mais( novo( de( Seijuro.( Embora( mais(
dedicado(ao(treinamento,(não(possui(a(mesma(habilidade(que(o(seu(irmão.(
Morre(em(um(confronto(com(Musashi.(

• Ueda(Ryouei(–(Primeiro(aluno(da(escola(Yoshioka(e(irmão(de(criação(de(
Seijuro(e(Denshichiro.(Morre(em(um(confronto(com(Musashi.(

• Inshun( –( Monge(mestre( do( templo( Hozoin.( Famoso( por( sua( habilidade(
com(a(lança.(Realiza(dois(duelos(com(Musashi.(No(primeiro(Musashi(foge.(
No(segundo(Ishun(é(derrotado.(

• Yagyu(Sekishusai(Muneyoshi(–(Senhor(e(mestre(da(casa(Yagyu.(Na(época(
conhecido( como( maior( espadachim,( apesar( da( avançada( idade.( Derrota(
Musashi(em(um(confronto(psicológico.(

• Tsujikaze(Tenma(–(Líder(de(um(grupo(de(bandidos(que(se(aproveitavam(
de(Okoo.(Morre(em(um(confronto(com(Musashi.(

• Tsujikaze( Kōhei/Shishido( Baken( –( Irmão( mais( novo( de( Tenma( que(
tenta( vingar( seu( irmão.( Mais( tarde( confronta( Musashi( como( Shishido(
Baken,(um(hábil(com(a(kusarigama6.(É(derrotado(mas(pede(clemência(para(
prosseguir( com( sua( vida( e( cuidar( de( uma( criança( que( recentemente(
adotara.(

Podemos(ver(já(pela(descrição(dos(personagens(que(Musashi(e(Kojiro(estão(destinados(
um(ao(outro(em(um(confronto.(Ambos(são(caracterizados(de(forma(semelhante:(órfãos,(
grande(força(e(habilidade(ainda(enquanto(jovens,(possuem(as(artes(marciais(como(meio(
de(vida,(são(destinados(ao(seu(caminho(por(conselheiros,(ambos(conquistam(fama(por(
todo( Japão( e( por(Matahashi,( que( passa( a( vida( lamentando( não( ser( igual( a(Musashi( e(
acaba( por( assumir( e( usar( a( identidade( de( Kojiro.( Quando( Kojiro( é( introduzido(
presencialmente( no( volume( 14( (por( nome( já( ocorre( no( volume( 6,( quando(Matahashi(
assume( sua( identidade),( a( narrativa( passa( a( dividir( espaço( com( o( antagonista( de(
Musashi;(chega(até(haver(volumes(inteiro(apenas(com(Kojiro.(Mas(o(que(torna(Musashi(o(
protagonista( e( Kojiro( seu( antagonista( apesar( da( proximidade?( Musashi( e( Kojiro( são(
destinados( ao( mesmo( caminho;( viver( pelo( aprimoramento( da( “espada”.( O( que( os(
diferencia(é(o(modo(como(se(dá(a(busca,(Musashi(persegue(“ser(invencível(sobre(o(sol”(e(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
6(Uma(arma(que(unia(uma(foice(a(um(peso(de(chumbo(por(uma(grande(corrente.(
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para( isso(acredita(ser(necessário(derrotar( todos(os(demais(que(são(reconhecidamente(
habilidosos,(custe(o(que(custar.(TrataFse(apenas(de(vencer(seu(oponente.(Para(Kojiro(o(
embate( deve( lhe( trazer( uma( iluminação( interior,( logo,( não( importa( quem( seja( seu(
adversário,( ele( apenas( deve( ser( capaz( de( despertar( algo( que( Kojiro( ainda( não(
compreende.( Caracterizado( dessa( forma,( é(Musashi( que( se( torna( o( personagem(mais(
complexo,(haja(vista(que(durante(o(seu(percurso(o(samurai(questionaFse(sobre(si(mesmo(
e( sobre( aquilo( ao( qual( está( destinado.(Musashi( é( quem( verdadeiramente( efetiva( uma(
busca(ao(que(não(possui,(enquanto(Kojiro(já(parece(possuíFlo.(Assim(o(confronto(entre(
os(dois(é(inexorável.(

2.3(Aspectos(gráficos(

Já( que( nossa( proposta( pretende( destacar( aspectos( da( leitura( que( não( estão( apenas(
submetido(ao(entendimento(e(encadeamento(das(ações(e(do(caráter(dos(personagens,(
façamos(um(exercício(de(descrição(que(destaque(o(problema(no(mangá(em(questão.(Isso(
será(proveitoso(também(para( já( introduzirmos(os(elementos(da( linguagem(ou(sistema(
dos( quadrinhos( e( o( seu( vocabulário( para( quando( entrarmos( na( análise( propriamente(
dita.(

Tomaremos(o(termo(gráfico!para(além(da(técnica(do(desenho,(estilo(do(traço(do(autor(
ou(iconografia(das(personagens.(O(termo(aqui(empreendido(é(relativo(à(forma(final(de(
um(produto(impresso,(aquele(que(o(leitor(terá(em(mãos.(Muitas(vezes(o(próprio(autor(é(
quem( se( submete( aos( aspectos( gráficos( como( o( formato( de( publicação,( técnica( de(
impressão,(etc.(,(em(seu(livro(sobre(a(linguagem(dos(quadrinhos,(dedicou(um(capítulo(ao(
que(ele(chamava(de(construção!gráfica:!

[...](la(gráfica(de(la(que(hablamos(en(este(capítulo,(y(a(la(que(nos(refiriremos(de(
ahora((en(adelante,(es(el(arte(de(construir(páginas,(el(“planteamiento((gráfico”(
de( las( páginas.( El( ofício( del( grafista( entendido( en( este( sentido( consiste( en(
organizar( sobre( el( papel( (sea( en( página( de( volumen,( de( revista( o( cartel)( las(
formas,(las(masas,(los(textos,(de(modo(que(organice(un(conjunto(que(contenga(
los(requisitos(de(claridade(((o(de(non(claridade)(de(armonía((o(de((dissonância)(
adecuados(a(lo(que(si(quiere(expresar(en(esa(página.((BARBIERI,(1998,(p.(151).(
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Mas(aqui(o(gráfico,( como(chama(Barbieri,( terá(um(uso(mais(expandido.(Pensaremos(a(
gráfica(para(além(da(página,(afinal(o(leitor(não(tem(contato(com(uma(página,(mas(com(
uma( sucessão( de( página( ou( duplas( de( páginas( em( uma( revista( ou( álbum.( Da(mesma(
forma( assimilaremos( ao( gráfico( aspectos( plásticos( do( próprio( desenho,( traço,( etc.(
Mesmo(que(possamos(separar(a(etapa(do(desenho(e(a(etapa(gráfica(na(produção,(para(a(
leitura(essa(não(é(uma(possibilidade.(

2.3.1!A!leitura!invertida!

Não(poderíamos(começar(de(forma(diferente,(já(que(se(trata(de(um(mangá.(Assim(como(
o( hábito( da( leitura( cursiva( do( extremo( oriente,( os(mangás! também( se( ordenam( da(
direita(para(esquerda(e(de(cima(para(baixo,(sendo(esta(última(direção(semelhante(aos(
hábitos(ocidentais7.(Trazer(essa(observação(nesse(ponto(do(texto(é(importante( já(para(
enfrentarmos( a( possível( questão( de( que( mudando( a( direção( há( algum( mudança( na(
experiência(do(leitor.(Confessamos(que(tal(questão(é(difícil(de(enfrentar,(no(entanto(uma(
resposta( possível( para( o( nosso( propósito( é( de( que( de( qualquer( forma( o( leitor( não(
deixará(de(ter(uma(experiência.(Porém(essa(resposta(não(parece(suficiente,(afinal,(seja(
qual(for(a(relação(que(o(leitor(tem(o(mangá(ela(só(passa(a(ser(parte(do(texto(na(medida(
que(é(negociada(entre(texto(e(leitor.(

Aqui(defendemos(que(o(próprio(mangá,( como(a(maioria(das(histórias(em(quadrinhos,(
vai(orientar(o(percurso(que(o(leitor(deve(seguir(para(ter(uma(experiência(narrativa(que(
não( envolve( apenas( entender( a( sequência( de( ações(mas( também( compreender( o( tom(
afetivo(pelo(qual(elas(se(desenvolvem.(

O(seguimento(da(sequência(da(figura(8(só(teria(coerência(interna(se(o(leitor(percorrer(da(
direita(para(esquerda(e(de( cima(para(baixo.(Mesmo(que(a(princípio(o( leitor( tenha(um(
estranhamento(do(próprio(desafio(de(dar(coerência(a(ação(representada(a(cada(página,(
ele(irá(adquirir(o(hábito(de(percorrer(a(página(da(direta(para(esquerda.(Mas(também(é(
por( esse( sentido( que( a( narrativa( propõe( uma( suspensão( da( resolução( da( ação( e(
modulará(a(expectativa(no((horizonte(do(leitor.(Esta(expectativa(é(construída(não(só(por(
compreendemos(como(a(ação(se(encadeia(mas(porque(também(reconhecemos(aspectos(
gráficos(na(página.(É(por(existir(um(último(quadro(na(página(que(esperamos(que(algo(se(
((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
7(Observem( que( todas( as( imagens( de(mangás!aqui( utilizadas( obedecerão( o( critério( oriental( de( leitura.(
Logo(a(página(que(estiver(à(direita(será(anterior(a(da(esquerda.(
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resolva.(Quando(não(se(resolve,(esse(quadro(propõe(um(problema(para(a(compreensão(
da(ação,(ao(menos(um(problema(do(tempo(que(levará(a(ação(para(se(resolver,(já(que(o(
leitor( só( terá( acesso(à( resolução( caso(vire( a(página.(Caso(o( leitor( tente( empreender(a(
leitura( desse( exemplo( no( sentido( ocidental,( a( sequência( poderá( até( fazer( sentido,(
principalmente(por(causa(da(página(da(direita,(porém(a(página(da(esquerda(perde(todo(
seu(potencial(dramático:(o(que(antes(era(o(último(quadro(praticamente(soará(como(um(
vazio(narrativo(e(não(como(a(suspensão(de(uma(ação(rumo(à(resolução.(

(
Figura(8(H(Vagabons((1998).(Takehiko(Inoue.(

2.3.2!Nanquim!

Outro(aspecto(bastante(óbvio(é(o(uso(do(preto(e(branco.(Como(na(maioria(dos(mangás.!
Vagabond( é( feito( com(nanquim(e(pena,( sendo(que(para( alguns(preenchimentos( Inoue(
usa(o(pincel.(O(adequado(uso(da( técnica( também(permite(que(o(autor(explore(os( tons(
cinzas,( entre( o( branco( do( papel( e( o( preto( do( naquim.( Para( além( das( vantagens( de(
produção((um(etapa(a(menos(no(fluxo(de(trabalho(do(autor,(impressão(um(pouco(mais(
barata,(etc.)(a(própria(escolha(da(técnica(e(do(uso(apenas(no(preto(e(branco(favorece(o(
desenho(da(forma(das(personagens,(objetos(e(cenários.(
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(
Figura(9(H(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(

O( uso( do( bico( de( pena( permite( Inoue( atingir( um( alto( grau( de( detalhamento,(
principalmente(na(caracterização(do(cenário.(Por(toda(a(série(podemos(encontrar(cenas(
de( paisagens( (sejam( naturais( ou( não),( geralmente( nas( aberturas( de( capítulos( e( em(
página(inteira.(É(claro(o(convite(à(contemplação(do(quadro(pela(quantidade(de(detalhes,(
como( na( figura( 9.( Porém( nos( interessa( a( possiblidade( desse( recurso( na( economia(
narrativa,(ou(melhor,(na( leitura.(Se(nos(prendermos(à(noção(de(narrativa(apenas(pelo(
tecido( de( ações( que( se( encadeiam,( seremos( obrigados( a( admitir( que( a( função(
contemplativa(dessas(cenas(estão(fora(do(programa(narrativo,(um(fio(solto.(No(entanto(
não(há(fios(soltos(na(experiência(de(leitura;(cabeFnos(o(desafio(de(incorporar(tal(atitude(
contemplativa(no(percurso(narrativo(que(o(leitor(empreende(junto(à(revista.(Não(é(à(toa(
que( paisagens( de( natureza( ou( cenários( são( usados( como( uma( pausa,( uma( espécie( de(
pontuação(entre(sequências.(Geralmente(encontramos(essas(passagens(no( início(e( fim(
de( capítulos( e( sequências,( porém( também(são(usadas(para( interromper(no(meio(uma(
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ação(iminente.(Nesses(casos,(muito(mais(do(que(buscar(uma(relação(lógica(entre(ordem(
dos(acontecimentos(de(uma(ação(em(curso(e(a(imagem(que(aparentemente(não(possui(
relação(com(o(desenvolvimento(da(sequência,(buscaremos(aquilo(que(pode(sobrevir(ao(
se( inserir( uma( pausa( no( andamento( da( leitura( e( no( fluxo( das( ações.( Esta( coerência(
dificilmente( poderá( ser( interpretada( se( tomarmos( apenas( o( programa( do( tecido( de(
ações(sem(que(sobre(ele(haja(um(leitor(sensível(e(afetivo.(

O( que( nos( impele( a( buscar( o( motivo( desse( tratamento( na( economia( narrativa( é( que(
também( verificamos( o( uso( da( técnica( oposta,( ao(menos( no( resultado( final.( Por( vezes(
Inoue(faz(todo(acabamento(do(cenário(de(forma(reticente(ou(até(mesmo(usando(o(pincel(
ao(invés(da(pena((ver(figura(10).(

(
Figura(10(H(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(

2.3.3!Os!traços!das!personagens!

Preferimos( pôr( em( separado( a( consequência( da( técnica( de( desenho( sobre( as(
personagens( pois( este( problema( remete( também( aos( demais( mangás.( Uma( outra(
característica(geralmente(interpretada(como(distintiva(dos(mangás(é(o(duplo(modo(de(
representação(das(personagens.(

Brenner( (2007)( elabora( um( sistema( de( catalogação( das( características( visuais( dos(
personagens(de(acordo(com(o(seus(respectivos(caráteres.(O(mais(notório(é(o(sistema(dos(
olhos;(de(acordo(com(ele(teríamos:(
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• Olhos(largos(e(redondo(=(inocência,(pureza,(juventude,(etc.(
• Olhos( médios( e( ovais( =( ainda( uma( boa( pessoa,( mas( com( um( passado(
sombrio.(

• Olhos(estreito(e/ou(vesgos(=(maligno,(sádico,(viciado,(etc.(
• Íris(larga(=(heróis(e(heroínas(em(geral.(
• Íris(pequena(ou(sem(íris(=(vilões.(

Brenner( faz( uma( série( de( sistemas( a( partir( do( corte( de( cabelo,( tipo( de( corpo,( boca,(
vestimentas,( etc.( e( ao( fim( chega( a( esboçar( a( representação( comum( dos( papéis(
estruturais( das( narrativas( como( o( herói( protagonista,( o( antagonista,( o( antiherói,( os(
adjuvantes,( etc.( Interessante( notar( que( essas( características( gráficas( ressaltadas( por(
Brenner( são( os( elementos( frequentes( e( estáveis( dos( personagens( que( ilustram( o( seu(
caráter,( aquilo( que( é( permanente( (ou( a( menos( esperado)( em( sua( conduta( e(
personalidade.(

Abbott( e( Forceville( (2011)( por( sua( vez,( elaboram( um( sistema( das( modalidades(
transitórias( da( representação( gráfica( que( tentam( ilustrar( aquilo( que( é( transitório( em(
uma(personalidade,(por(exemplo(as(alterações(emocionais,(humor,( saúde,( etc.(Em(seu(
estudo,(ela(localiza(tal(alteração(nas(mãos,(mas(poderíamos(estendêFlo(para(quase(todos(
os( elementos( que( Brenner( havia( sistematizado.( Assim( Abbott( procede( a( uma(
sistematização( do( caráter( dos( personagens( pelo( sentido( contrário,( ou( seja,( pela(
quantidade(de(ocorrências(das(deformações(nas(mãos.(

Abbot( aprofunda( seus( estudo( tentando( compreender( como( é( possível( ao( leitor( ter(
acesso( a( tal( interpretação( ou( julgar( o( caráter( de( uma( personagem( também( em( razão(
desses( esquemas( de( representação( que( ela( diz( ser( relativamente( codificados.( Para( a(
autora( o( conjunto( de( teorias( da( metáfora( conceitual( (CMT( em( inglês)( ajuda( a( dar(
algumas(interpretações.(Um(das(teses(centrais(da(CMT,(destacada(por(Abbot,(em(relação(
às(emoções(é(a(ideia(de(que(algumas(metáforas(são(forças(que(em(alguma(medida(atuam(
no(corpo,(ou(seja,(são(corporificadas:((

In(more(recent(work,(Kövecses(affirms(that(‘most((though(not(all)(metaphors(in(
the(emotion(domain(can(be(characterized(as(an(interaction(of(forces.(This(leads(
to( the( conclusion( that( there( exists( a( single( master( metaphor( for( emotion:(
emotions(are(forces’((Kövecses,(2008:(385)([…](Kövecses(comes(quite(close(to(
formulating( a( subtypeu( of( it( when( discussing( emotional( harm( is( physical(
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damage( (Kövecses,(2000:(46),( commenting( that( ‘physical(damage( is( intended(
here(in(the(sense(of(visible(damage(as(a(result(of(one(physical(object(knocking(
into( another( (as( in( one( car(making( a( dent( in( another)’( (Kövecses,( 2000:( 40).(
(ABBOTT;(FORCEVILLE,(2011,(p.(105).(

(
Figura(11(H(Azumanga(Daioh((1999).(Kiyhiko(Azuma.(

Para(Abbot(a(alteração(nas(mão,(ou(como(ela(diz,(a(perda(das(mãos((já(que(a(mão(perde(
a(sua(forma(pela(ausência(dos(dedos)(pode(ser(tomada(como(essa(corporificação(de(um(
estado( emocional.(Mas( qual( estado( e( o( por( quê?( Nesta( ponto( é( preciso( retomar( uma(
outra(tese(importante(da(CMT.(

CMT’s( central( claim( that( human( beings( can( only( understand( the( abstract( in(
terms( of( the( concrete( (a( view( known( as( ‘embodied( cognition’( (e.g.( Johnson,(
2007:( 119)( still( largely( relies( on( verbal( evidence( (e.g.( Gibbs,( 1994;( Johnson,(
1987,( 1993;( Kövecses,( 2005,( 2010;( Lakoff,( 1987;( Lakoff( and( Johnson,( 1980,(
1999;(Sweetser,(1990;(for(a(state(of(the(art,(see(Gibbs,(2008),(and(thus(requires(
that( nonFverbal( and( multimodal( discourse( is( systematically( investigated( for(
(dis)confirmation(of( this(central( tenet((see(e.g.(Forceville,(1996,(1999,(2002a,(
2006,(2008a,(2008b,(2009;(Forceville(and(UriosFAparisi,(2009;(McNeill,(1992,(
2005;( Mittelberg( and(Waugh,( 2009;( Müller,( 2008;( Müller( and( Cienki,( 2009).(
(ABBOTT;(FORCEVILLE,(2011,(p.(104).(

Dessa(forma(Abbot(defende(que(a(perda(das(mão(é(uma(metáfora(motiva(pelo(próprio(
uso(das(mãos(do(homem(em(diversas(situações,(principalmente(em(manipular(objetos.(
Assim,(perder!as!mão(é(perder!o!controle(de(sua(própria(atuação,(e(logo(perder(um(pouco(
o( controle( de( si.( Porém( essa( aproximação( já( estaria( mais( ou( menos( estabelecida( no(
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discurso(sobre(o(corpo,( inclusive(pela( linguagem.(É(a(esse(discurso(que(Abbot(recorre(
para( afirmar(que(quando(uma(personagem(é( tomada(por(um(estado(emocional( que( a(
leva( ao( descontrole,( este( pode( ser( representado( por( “perder( as( mãos”.( O( mesmo(
procedimento(que(Abbot( faz( (através(da(CMT)( sobre(as(manifestações( transitórias(da(
personalidade( de( uma( personagem( também( seria( possível( para( as( características(
estáveis( que( Brenner( destacou;( podemos( supor( que( haja( também( uma( razoável(
codificação(desses(elementos(e(que(passa(por(um(discurso(radicado(na(própria(lida(de(
julgamentos(de(caráter(e(valor(moral(com(aqueles(que(convivemos.(

Certamente( a(maioria(dos(mangás,( que(possui( seus(personagens( já(de( forma( caricata,(
fazem(um(uso(intenso(dos(procedimentos(metafóricos(como(descrevem(algumas(ideias(
da( CMT.( Gombrich( (1984)( já( havia( levantado( esse( discussão( da( representação( das(
características( transitórias( e( permanentes( a( respeito( da( representação( pictórica( ou(
gráfica(de(uma(face(e(da(caricatura.(Porém,(para(Gombrich(o(problema(da(representação(
está(submetido(mais(à(percepção(daquilo(que(é(transitório(ou(permanente(em(uma(face,(
(e(logo,(à(sua(representação)(do(que(a(um(discurso(sobre(certo(estado(emocional(e(como(
ele(é(atualizado(no(corpo.(Em(resumo,(se(para(a(CMT(o(problema(é(de(representar(algo(
que( já( fora( compreendido( conceitualmente,( para( Gombrich( a( questão( é( restituir( a(
representação(à(própria(modelação(perceptiva.(

Para(Gombrich,(o(sucesso(expressivo(de(caricaturas,(por(exemplo,(está(na(capacidade(do(
artista(sugerir(a(expressão(com(traços(econômicos,(sem(detalhes.(Já(não(se(trata(mais(de(
um(modelo( de( rendição( da( fisionomia( fixa,( mas( de( uma( fisionomia( em( um( contexto.(
Detalhar(cada(traço(de(um(rosto(seria(justamente(retiráFlo(de(um(contexto(para(inseríFlo(
na( pose( fixa,( onde( é( disponível( para( o( observador( cada( detalhe( daquele( rosto.( O(
espectador( da( caricatura( não( reconhece( a( expressão( do( representado( (seja( uma(
expressão( raivosa,( apaixonada,( temorosa,( etc.)( por( uma( relação( de( reconhecimento(
direto( entre( a( representação( da( face( e( a( face( real.( Mas( ele( é( capaz( de( situar( a(
representação( no( interior( de( um( contexto( de( ação,( algo( que( é( compartilhado( com( o(
ilustrador.(

Isto( posto,( podemos( enfrentar( o( problema( em( Vagabond! da( representação( das(
expressões( fisionômicas( e( estados( emocionais( das( personagens.!Ainda( que( aceitemos(
que( Vagabond( é( um( gegiká( e( como( tal( “mais( realista”,( ainda( sim( é( um( esquema( de(
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representação( que( deriva( do(modelo( perceptivo.( De( fato( em(Vagabond( não( temos( os(
procedimentos(de(metáforas(como(descreve(a(CMT;(no(entanto,(Vagabond(não(expressa(
menos(as(emoções(dos(personagens,(pelos(argumentos(levantados(por(Gombrich.(

Em(qualquer(representação(pictórica(o(artista(pode(trabalhar(a(representação(de(uma(
fisionomia(por(um(modelo(de( rendição(perceptiva( em(movimento;( ainda(que(o(modo(
menos( detalhado( seja( mais( apto( para( tanto,( não( é( só( através( do( traço( que( se( pode(
conseguir( tal( efeito.( Devemos( considerar,( por( exemplo,( a( proporcionalidade( entre( os(
elementos(da(face,(a(deformação(de(um(elemento(da(face(em(relação(ao(esquema(mental(
daquele( elemento( (por( exemplo,( um( nariz( é( praticamente( compreendido( com( um(
triangulo(com(dois(pontos),(etc.(Enfim,(existe(uma(variedade(inesgotável(de(formas(para(
representar(a(face(em(sua(condição(efêmera;(se(assim(não(fosse,(não(existiriam(retratos(
fotográficos(expressivos,( e( todo( fotógrafo( sabe(que(para( se(obter( retrato(expressivo(é(
necessário(manter(o(movimento(que(a(rendição(fotográfica(poderá(apagar.(Logo,(o(traço(
detalhado( de( Inoue( não( o( impede( de( sedimentar( emoções( na( fisionomia( de( seus(
personagens.(

(
Figura(12(H(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(

Outro( ponto( é( a( condição( contextual( da( fisionomia( em( uma( história( em( quadrinhos.(
Diferente( de( uma( caricatura( convencional,( na( qual( não( há( muito( mais( que( o( rosto(
representado,(uma(história(em(quadrinhos(não(só(remete(o( leitor(ao(contexto(de(ação(
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no(qual(tal(fisionomia(se(situa,(mas(ela(insere(o(próprio(leitor(nesse(contexto.(A(duplaF
página(acima(não(só(traz(o(contexto(do(ação(na(qual(Otsu(se(espanta(quando(Musashi(a(
surpreende( saindo( da( mata,( mas( também( situa( a( leitura( dentro( da( construção( do(
espanto,(vejamos.(Musashi(surpreende(Otsu(em(um(página(da(direita,(que(pela(lógica(da(
leitura(oriental,(é(a(primeira(página(a(ser( levada(em(consideração(ao(se(virar(a(página(
anterior.(Para(o( leitor,(Musashi(aparece(de(surpresa,(sem(nenhum(aviso.(O(espanto(de(
Otsu( é( representado( em( um( segundo( quadro,( já( na( página( da( esquerda.( O( próprio(
tamanho(do(quadro(e(o(plano(em(close>up(favorecem(a(representação(da(fisionomia(de(
Otsu( quase( desesperada( pelo( espanto,( sugerindo( a( intensidade( emotiva( vivida( pela(
personagem.(

E( justamente( por( esse( motivo( podemos( encontrar( rupturas( ou( alterações( da(
representação(das(personagens(que(não(estão(vinculadas(às(estratégias(das(metáforas(
como( as( exemplificadas( anteriormente.( Vagabond( também( possui( a( sua( variação( de(
representação( das( personagens( apesar( de( ser( um(gekigá,(mas( são( variações( que( não(
estão( mais( ou( menos( codificadas( pela( linguagem.( Semelhante( à( representação( das(
paisagens( e( cenários,( Inoue( às( vezes( decide( usar( o( pincel( para( apagar( a( linha( e( os(
detalhes.( Por( vezes( Inoue( é( capaz( de( simular( o(mesmo( efeito( usando( apenas( a( pena,(
nesse(caso(é(comum(o(uso(para(sugerir(o(intenso(movimento,(sendo(que(também(pode(
ser(usado(no(cenário.(

(
Figura(13(H(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(

Os(modos( de( ruptura( de( representação( que( vão( nos( interessar(mais( são( aqueles( que(
também(funcionam(como(eventos(na(leitura,(na(construção(de(expectativas(dramáticas(
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no(leitor.(De(maneira(geral(reconhecemos(esse(efeito(pelo(uso(do(pincel((figura(14)(ou(
por( um( representação( alterada( como( se( fosse( em(negativo! (figura( 15,( canto( superior(
esquerdo).( Em( ambos( os( casos( há( uma( promessa( anunciada,( ainda( que( não( seja(
verbalizada(pelas(personagens.(

(
Figura(14(H(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue(

(

(
Figura(15(H(Vagabond((1998).(Tekehiko(Inoue.(
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2.3.4!A!diagramação!regular>irregular!e!a!organização!em!blocos!

Como(já(anunciado,(este(é(o(ponto(que(retornará(quando(entrarmos(de(fato(na(discussão(
das(experiências( rítmicas(e(das(paixões(narrativas.(Aqui( contentaremoFnos( (a(apontar(
algumas(características(frequentes(da(diagramação(das(páginas(de(Vagabond.(

A(primeira( constatação(ao( se( folhear(algumas(páginas(de(qualquer(um(dos(volumes(é(
que,(ao(contrário(da(tradição(francoFbelga(e(mesmo(dos(comics(americanos(anteriores(à(
década(de( oitenta,(Vagabond( não( se( organiza(por( tiras.( Eventualmente( é( possível( nos(
deparamos(com(tiras,(mas(estas(não(são(o(modo(frequente(pelo(qual(a(diagramação(se(
orienta.( Como( vimos,( o( mangá( (ainda( como( desenhos( cômicos( publicados( em(
periódicos)( logo( assumiu( o( suporte( relativamente( autônomo( das( revistas( de(
entretenimento.( Autônomo( aqui( é( usado( no( sentido( de( que( os(mangás( não( dividiam(
espaços(com(notícias(e(outros(desenhos(em(uma(mesma(página.(As(pequenas(história(
que( começaram( a( surgir( (sendo( muitas( delas( pequenas( piadas,( assim( como( as( tiras(
cômicas),(já(poderiam(desenvolverFse(na(página.(Comparemos(algumas(páginas(de(três(
grandes(representantes(das(tradições(de(histórias(em(quadrinhos(que(adotamos(nesse(
trabalho.(

(
Figura(16(H(Tintin,(The(Red(Rackhams(Treasure((1943).(Hergé.(
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Praticamente(a(totalidade(das(páginas(de(Hergé(segue(o(princípio(da(tira.(Ainda(que(o(
número(e(a(largura(dos(quadros(possam(ser(alterados,(o(leitor(sempre(tem(à(disposição(
imagens( agrupadas( em( linhas.( Ainda( que( um( único( quadro( ocupe( o( espaço( de( duas(
linhas(de(imagens,(ele(não(quebra(o(conjunto(agrupado(por(linhas,(e(o(mais(importante,(
a( ação( se( desenvolve( propriamente( através( das( tiras( e( não( dos( quadros( que( a(
extrapolam.(São(os(quadros(na( sequência(horizontal(que(desenvolvem(a( sequência(da(
ação.( Ainda( que( encontremos( algumas( rupturas( da( horizontalidade( da( tira( seu( efeito(
global(se(mantém(e(ainda(é(na(tira(que(se(desenvolve(um(segmento(da(sequência,(como(
no(caso(da(página(abaixo.((

(
Figura((17H(Tintin,(Flight(174((1966H1967).(Hergé(
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Nesta(página,(ainda(percebemos(a(segunda(linha(apesar(de(sua(quebra(pela(divisão(do(
último( quadro( da( linha;( no( entanto( essa( quebra( ainda( se( comporta( como( um( último(
quadro.( Como( dissemos,( o( quadro( se( divide( e( não( desaparece,( mantendo( assim( a(
impressão(global(da(tira.(E(mesmo(o(quadro(se(dividindo,(a(tira(apresenta(um(segmento(
autônomo(da(sequência:(o(início(e(o(desfecho(do(embaraço(do(professor(Tournesol.(Da(
mesma(forma(a(primeira(tira(inicia(e(fecha(um(segmento(da(sequência:(a(pergunta(sobre(
as(preferências(do(professor,(a( lista(de(preferências(do(professor,(a(dúvida(de(um(dos(
personagens( sobre( uma( modalidade( de( luta( em( particular( e( a( explicação( dessa(
modalidade.( Na( segunda( tira( podemos( compreender( por( uma( a( demonstração( o( que(
fora(explicado(na(tira(anterior,(sendo(assim(um(segundo(segmento(do(desenvolvimento(
da( sequência.( A( terceira( tira( vai( do( momento( de( descontração( até( a( retomada( do(
objetivos(maiores(da(aventura.(A(última(tira(faz(uma(concessão(no(primeiro(quadro(para(
que(se( feche(uma(ação(que(se(desenvolveu(paralelamente((no(caso(seria(melhor(dizer(
perpendicularmente).(A(situação(inicia(com(Haddock(experimentando(alguma(bebida(e(
em(seguida(despejandoFa(no(vaso(de(planta.(Abaixo(a(planta( imediatamente(murcha(e(
uma( folha( cai( na( cabeça( do( capitão.( É( só( no( primeiro( quadro( da( última( tira( que( esse(
segmento(se(fecha,(para(em(seguida(introduzir(o(espião.(Podemos(considerar(a(situação(
com( Haddock( a( exceção( do( princípio( enunciado( sobre( a( relação( da( tira( com( o(
desenvolvimento(da(ação,(porém(é(apenas(uma(piada(dentro(de(uma(sequência,(e(não(
faz(parte(da(trama(geral.(

Semelhante(ocorre(nas(páginas(de(Kirby.(A( tira( também(se( faz(presente(na( leitura(de(
forma(constante,(além(de(dar(forma(ao(desenvolvimento(da(ação.(A(primeira(tira((figura(
18)(desenvolve(a(reação(do(taxista(diante(do(passageiro(que(tenta(lhe(pagar(a(corrida;(
como(não( consegue(ver(ninguém,( apesar(da( voz(que( soa,( espantaFse( e( foge(no(último(
quadro(da( tira.(A( segunda( traz(um(homem(colossal( conversando(com(um(vendedor,( a(
admiração(deste(ao(ver(algo(estranho(na(janela,(a(reação(do(homem(colossal(em(relação(
ao( mesmo( sinal( que( era( visto( pela( janela,( como( se( atendesse( a( uma( solicitação.( Na(
última(tira(o(momento(de(revelação(do(homem(colossal(para(o(vendedor,(o(espanto(do(
vendedor(e(ao(fim(seu(desmaio(fechando(a(sequência.(
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(
Figura(18(H(Fantastic(Four(#1((1962).(Jack(Kirbe(e(Stan(Lee.(

Bem,(não(queremos(dizer(com(isso(que(toda(ação(se(abre(ao(início(da(tira(e(se(fecha(ao(
seu( término.( Ao( contrário,( toda( narrativa( deve( manter( em( aberto( alguns( pontos( da(
história,( algumas( ações( não( podem( se( resolver( a( fim( de( manter( a( narrativa( em(
movimento.(Ao(descrevermos(rapidamente(as(sequências(acima(apenas(destacamos(um(
segmento(que(se(abre(e(fecha(em(uma(sequência.(Barthes((1976)(já(teria(desenvolvido(
em( seu( método( de( análise( da( narrativa( que( esta( possui( níveis( hierárquicos( e( que(
compreender(a(narrativa(é(elaborar(o(nível(superior(pela(relação(sintática(das(funções(
do( nível( inferior.( A( princípio,( Barthes( definiu( três( níveis:( as( funções,( as( ações,( e( o(
discurso.(Ao(mesmo(tempo,(ele(observa(que,(no(nível(inferior,(nem(todas(as(funções(são(
integradas(ao(nível(superior(das(ações.(Ou(seja,(haveria(segmentos(da(narrativa(que(não(
servem( para( mover( a( tessitura( da( trama,( o( encadeamento( das( ações.( São( trechos(
relativamente( autônomos,( abrem( e( fecham( a( sua( função( sem( necessitar( de( um( outro(
trecho.( A( exemplo,( temos( passagens( que( servem( apenas( para( construir( ou( reforçar( o(
carácter( de( uma(personagem,( como(no( caso( do( professor( Tournesol( em(Tintin,!Flight!
174.!
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Já( em( Osamu( Tezuka( (figura( 19)( podemos( encontrar( de( forma( embrionária( o(
questionamento(da( tira,( embora(em(seus(primeiro( trabalhos(a( tira( se( fizesse(bastante(
presente.( Da(mesma( forma,( encontramos( uma( característica( que(mais( tarde( também(
seria( tomada(como(distintiva(dos(mangás:(a( forma(da(relação(entre(quadros.( ( já(havia(
observado(essa(características(dos(mangás!ao( formular( seis(modalidades(de( transição(
entre(os(quadros.(Para(McCloud( (1995),( caberia( ao( leitor( inferir( a( continuidade(entre(
um(quadro(e(outro;(no(entanto(o(próprio(autor(reconhece(que(há(transições(mais(fortes(
ou(mais(fracas(a(depender(da(relação(inferencial(estabelecida.(As(seis(categorias(seriam:(

• MovimentoFMovimento(
• AçãoFAção(
• TemaFTema(
• CenaFCena(
• AspectoFAspecto(
• Non>Sequitur!

(
Figura(19(–(Astroboy.(Osamu(Tezuka.(
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Tal(categorização(coloca(o(desenvolvimento(da(ação(como(critério(fundamental.(Sendo(
assim,( algumas( transições( estariam( aquém(da( ação,( como( o(movimentoFmovimento( e(
outras( além( como( cenaFcena.( McCloud( reconhece( que,( diferente( das( tradições( dos(
comics( americanos( e( dos( quadrinhos( da( tradição( francoFbelga,( os(mangás! e( algumas(
produções( autorais( como( as( de( Art( Spielgeman( possuem( uma( grande( presença( das(
transições( aspectoFaspecto( e( movimentoFmovimento( e( em( alguns( casos( até( a( non>
sequitur,!ou(seja,(transições(mais(distantes(do(desenvolvimento(da(ação.(

Tal(consideração(traz(novamente(o(que(já(comentamos(há(pouco(sobre(o(estiramento(da(
narrativa(no(discurso(dos(mangás.!Seriam(através(dessas(modalidades(de(transição(que(
o(mangá(poderia(protelar(a(resolução(da(ação.(Porém(o(que(pretendemos(nesse(trecho(
do( trabalho( é( apontar( que( há( uma( relação( do( desenvolvimento( da( ação( com( a( sua(
disposição(na(página.(Algumas(hipóteses(seriam(possíveis(a(esse(respeito,(e(remetem(à(
própria( forma(de(uma( cultura( em(perceber(uma( série(de( eventos( como(uma(ação,( ou(
melhor,(perceber(uma(ação(é(justamente(uma(forma(de(destacar(e(relacionar(uma(série(
de(eventos.(

Isto( posto,( nos( interessará( em( análise( nos( capítulos( seguintes( dessa( pesquisa( pôr( o(
leitor( em( foco.(Nos( interessa(mais(o(que(o( leitor( vivencia( em(sua( leitura(ao(enfrentar(
uma(relação(entre(a(forma(de(explorar(o(espaço(da(página(eo(trabalho(de(interpretar(a(
relação(entre(quadros.(As(categorias(como(as(de(McCloud,(que(possuem(como(critério(o(
trabalho(inferencial(do(leitor(sobre(o(encadeamento(de(ação,(nos(serão(mudas(quando(
reconhecermos(que( interpretar(o(encadeamento(das(ações( já(não(é(o(mais( importante(
em(uma(dada(sequência(ou(página.(A(aposta(é(sobre(um(efeito(emocional(e(sensório(que(
também(faz(parte(da(leitura(progressiva(da(revistas(em(quadrinhos.(

A(esse(respeito((relação(entre(ação(e(diagramação),(Vagabond!já(tem(a(ausência(da(tira(
como(a(sua(moda.(É(muito(raro(encontrarmos(uma(tira(em(Vagabond!como(vemos(em(
outras(histórias(em(quadrinhos.(



(

(

51(

(
Figura(20(H(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(

A(página(acima(não(possui(tiras(propriamente,(mas(podemos(separar(pequenos(blocos(
através( da( sarjeta( branca( horizontal( ao( cruzar( inteiramente( a( página,( formando( um(
quadrilátero(regular(com(um(conjunto(de(quadros((regulares(ou(não)(em(seu( interior.(
Assim,( na( página( da( direita( teríamos( um( grande( bloco( formando( por( quatro( quadros(
que(tomam(cerca(de(¾(da(parte(superior(da(página;(no(¼(restante(apenas(um(quadro.(
Na(página(esquerda(teríamos(uma(estrutura(quase( inversa:(cerca(⅖(da(parte(superior(
da(página(é( tomada(por(um(quadro,(enquanto(o( restante( inferior(por(um(conjunto(de(
quatro( quadros.( Tais( blocos( também( possuem( a( mesma( relação( temática( em( seu(
interior,( revezando(entre(Musashi(e( Ishun( (o(monge(com(a( lança).( ( já( teria(observado(
estas( unidades( que( a( visualização( da( página( agrupa( chamandoFlhes( de( blocos(
significacionais.( Cirne( propôs( dois( critérios( de( agrupamento( dos( blocos:( o( plástico( –(
podendo( ser( pela( regularidade( da( diagramação( e( dos( quadros( através( de( tiras,( por(
exemplo,(ou(por(uma(outra(modalidade(de(relação(plástica(como(a(relação(de(contraste,(
etc.( –( ou( semântico,( no( caso( o( bloco( se( forma( por( desenvolver( um( certo( trecho( da(
sequência,(ou(tema,(etc.(Ora,(vimos,(em(Tintin(e(no(Quarteto!Fantástico,(que(esses(dois(
critérios(na(verdade(estão(em(relação,(assim(como(estão(em(Vagabond,(mas(para(isso(é(
preciso(expandir(o(que(tomamos(por(semântico.(

Na( figura(20,( parece(haver( também(um( relação( entre( esse(blocos,( que( adquirem(uma(
certa( autonomia( plástica( no( interior( da( página,( e( o( segmento( da( narrativa( que( ele(
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desenvolve,(embora(nem(sempre(favoreça(a( intepretação(de(uma(ao(leitor(através(das(
categorias(que(McCloud(desenvolvera.(Aqui(teríamos(mais(transições(entre(aspectos(de(
uma(ação(congelada(e(entre(cenas,(que(partem(da( lembrança(de( Ishun,( representadas(
por(um(estilo(gráfico(alterado.(Porém(se(considerarmos(a(relação(entre(blocos(podemos(
restituir( essa( alteração( de( campo( (IshunFMusashi;( MusashiFIshun)( à( própria( lógica(
dupla(de(um(embate(ou(um(diálogo;(ou(seja,(há(ainda(uma(relação(entre(a(composição(
da(página((ainda(que(não(seja(por(tiras)(e(a(forma(como(percebemos(ações(e(eventos.(

Não( nos( prolongaremos( mais( sobre( este( ponto( neste( momento.( Mais( adiante(
aprofundaremos( a( discussão( sobre( a( página( em( relação( ao( programa( de( efeitos(
narrativos(destinados(ao(leitor,(mas(tendo(como(grande(interesse(efeitos(que(possamos(
restituir(ao(problema(da(experiência(rítmica.(

2.3.5!O!formato!

Em( geral,( essa( é( uma( das( características( que(menos( despertou( interesse( nos( estudos(
sobre(quadrinhos.(Provavelmente(estes(estudos(dos(quadrinhos(terem(iniciado(através(
de(métodos(e(abordagens(da(literatura((principalmente(pela(semiologia,(teoria(literária(
e( estudos( comparados)( que( pouco( tomou( como( objeto( de( investigação( o( suporte(
daquela(narrativa,(ou(o(dispositivo.(Tal(ponto(começou(a(ser(colocado(em(questão(mais(
pelos( estudos( da( comunicação,( principalmente( por( tomarem( como( problemas( de(
pesquisas( outras( formas( narrativas( nas( quais( a( disposição( de( espectarorialidade( era(
conduzida(pelo(dispositivo(suporte(da(narrativa,(como(o(cinema.(

Com(histórias( em(quadrinhos( o( problema( volta( à( tona.( Primeiro,( porque( o( regime(de(
publicação(hegemônico(de(histórias(em(quadrinhos(é(um(regime(serial;(desde(as( tiras(
dos(jornais(diários(aos(fanzines(de(publicações(independentes.(Segundo,(que(nos(é(mais(
caro,( porque( o( que( poderíamos( chamar( de( conteúdo( dos( quadrinhos( está( em( uma(
contínua( negociação( com( o( seu( suporte.( Por( exemplo,( além( de( uma( história( em(
quadrinhos( desenvolver( um( certa( unidade( de( sua( trama( na( extensão( definida( pelo(
número(total(de(páginas,(o(autor(dessa(história(ainda(deve(levar(em(consideração(que(
cada(página(é(uma(unidade(limite(para(ele(desenvolver(um(certo(trecho(dessa(unidade(
da(trama,(sequência,(ação,(etc.(
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Da(mesma(forma(como(vimos(que(uma(tira(ou(um(bloco(de(quadros(possui(uma(estreita(
relação(com(o(que(é(relatado,(o(mesmo(ocorre(com(cada(página,(ou(melhor,(a(cada(dupla(
de(páginas,( já(que(este(é(o(segmento(que(é(visível(a(cada(vez(na(leitura.(Adiantaremos(
aqui(que(é(por(essa( condição(do( formato(de(uma(história(em(quadrinhos(que(o(autor(
situa(onde(serão(estabelecidas(as(tensões(narrativas,(conforme(Baroni((2007)(concebe(o(
termo.( É( devido( às( tensão( narrativas( que( não( podemos( tratar( as( páginas(
separadamente,(afinal(a(página(da(esquerda(tem(um(potencial(maior(para(a(acomodação(
da(tensão,(já(que(está(é(a(última(página(daquele(momento(da(leitura.(Vejamos(o(exemplo(
em(Vagabond!(Figura(21).((

Matahashi( acaba( de( descobrir( o( crime( que(Okoo( e( sua( filha( ocultavam.(Na( página( da(
direita( há( uma(mistura( de( insinuação( sedutora( de( Okoo( e( o( receio( de( Matahashi( ao(
sentirFse(vulnerável;( já(na(página(da(esquerda(se( coloca(ao( leitor,( como( também(para(
Matahashi,(a(angústia(das(possibilidades(de(resolução:(Trata>se!de!uma!ameaça!ou!uma!
sedução?( Seja( qual( for( a( resolução,( além( desse( segmento( ser( contido( por( essas( duas(
páginas(é(através(delas(que(ele(ganha(a(forma(de(tensão.(

(
Figura(21(H(Vagbond((1998).(Takehiko(Inoue.(
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Por(isso(privilegiaremos(sempre(a(análise(das(duas(páginas(em(conjunto,(e(por(vezes(de(
diversas( duplas( de( páginas.( No( entanto( precisamos( reconhecer( pelo( menos( duas(
espécies( de( duplas( de( páginas,( tomando( como( critério( a( sua( configuração( plástica.( A(
primeira( é(mais( comum,( como(a( acima,( em(que( cada(página(ainda(é( independente(na(
leitura.( O( segundo( tipo( é( quando( essa( independência( é( rompida,( como( se( existisse(
apenas(uma(página((desenhada(em(duas(folhas(da(revista).(

Dessa(segunda(ocorrência(ainda(podemos(verificar(as(que(apresentam(diversos(quadros(
(figura( 22),( como( se( fosse( uma( página,( e( as( que( desenvolvem( apenas( um( quadro( ou(
imagem(que(toma(toda(a(sua(área;(semelhante(a(uma(splashpage8,!que(também!ocorrem(
nas(duplas(de(página(do(primeiro(tipo.(

(
Figura(22(H(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
8(Termo(refereFse(a(página(da(esquerda(nos(quadrinhos(ocidentais(ou(a(página(da(direita(nos(quadrinhos(
orientais((ou(seja,(toda(a(primeira(página(de(leitura(ao(folhearFse(uma(revista)(que(apresenta(uma(única(
imagem(expandida.(
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Em(sua( função,(essa(dupla(página(do(segundo(tipo,ocorre(ou(para( introduzir(um(novo(
capítulo( (independente( se( ele( se( mantenha( na( mesma( situação( dramática)( ou( para(
acolher(o(que(estamos(chamando(de(tensão(narrativa.(

2.3.6!A!representação!do!verbal,!sonoro!e!afins!(balões,!recitativos,!onomatopeias,!etc.)!

Para( finalizar( essa(descrição,( façamos( algumas(notas( sobre( a( presença(dos( elementos(
verbais( e( sonoros( no( universo( de( Vagabond.!Façamos( de( partida( uma( ressalva.( Tais(
elementos(serão(convocados(em(análise(sobretudo(quando(colocam(em(jogo(o(aspecto(
da( leitura( de( quadrinhos( que( pretendemos( destacar,( a( saber,( como( tais( elementos(
também( convocam( do( leitor( um( empenho( sobre( o( espaço( da( página( e( participam( da(
experiência(rítmica(do(leitor.(Por(exemplo,(questões(sobre(a(natureza(da(representação(
verbal( das( personagens( através( de( balões( em( um( mundo( diegético( construído(
graficamente(nos(serão(menos(caras(do(que(a(presença(ou(ausência(desses(elementos(
no( andamento( da( leitura.( Esse( ponto( é( uma( das( características(mais( importante( que(
contribuem(para(que(os(mangás(possibilitem(uma(rápida(leitura.(

De(fato,(se(compararmos(com(as(demais(tradições(de(história(em(quadrinhos,(a(grande(
parte(da(atual(produção(de(mangás!possui(significativamente(uma(menor(quantidade(de(
texto(verbal.(

Além(disso,(a(presença(do( texto(verbal(marca(um( lugar( importante(na(página(sobre(o(
qual( o( leitor( não( só( vai( se( deter( um( certo( tempo( mas( um( lugar( que( atrai( o( olhar.(
Percorrer(a(série(de(balões(de(fala(é(praticamente(compulsório(para(o( leitor,(podendo(
ser(usado(para(orientar(ou(mesmo(desorientar( o(percurso(que(o( olhar(do( leitor(deve(
fazer(sobre(a(página.(Em(Vagabond,!por(exemplo,(muitas(falas(são(divididas(em(diversos(
balões( que( em( princípio( não( respondem( ao( critério( da( própria( pontuação( da( fala( ou(
assunto(desenvolvido.(Os(balões(por(vezes(são(espalhados(pelo(quadro(fazendo(parte(de(
sua( composição(e( logo(participam(do( jogo(de(percorrer(o(quadro(ou(mesmo(a(página(
tendo(em(vista(as(pausas(necessárias(para(se(ler(o(balão.(
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(
Figura(23(H(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(

Sobre(essa(questão(devemos(fazer(algumas(ressalvas(que(não(poderemos(superar(neste(
momento.(Sabemos(que(não(só(a(leitura(de(mangás(é(feita(da(direita(para(esquerda(mas(
a(própria(escrita(japonesa(também(adquiri(uma(outra(direção.(Esta(também(é(da(direita(
para(esquerda,(porém(só(se(avança(horizontalmente(quando(já(se(percorreu(por(inteiro(
a(coluna(vertical.(A(tradução(do(japonês(para(a(maioria((das(línguas(ocidentais(acaba(por(
colocar(uma(direção(que(em(princípio(não(estaria(programada.(Quais(as(consequências(
disso?(Não(poderemos(saber(ao(certo( sem(compreender(o( sistema(de(escrita( japonês.(
Porém( esse( problema( se( coloca( mais( sobre( o( texto( que( não( se( encontra( dentro( um(
espaço(autônomo(como(um(balão(de(fala(ou(quadro(recitativo9.(Justamente(por(ser(um(
espaço(fechado(ele(goza(de(certa(autonomia(–(mesmo(que(em(seu(interior(o(texto(verbal(
proponha(uma(direção,(esta(fica(restrita(ao(seu(interior.(

Da( mesma( forma( não( poderemos( avaliar( o( impacto( da( mudança( de( um( alfabeto(
simbólico(para(um(alfabeto( fonético,(nem(mesmo(poderemos( reconhecer(onde(ocorre(
tal( mudança10 .( Mas( é( bem( plausível( a( hipótese( de( que( a( leitura( terá( um( outro(
andamento(quando(em(presença(de(um(alfabeto(simbólico.(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
9(Recitativo(refereFse(a(todo(texto(verbal(que(assume(a(voz(narrativa(em(uma(sequência.(
10 (Como( sabemos,( o( sistema( japonês( possui( três( alfabetos:( o( kanji,( formado( por( ideogramas( que(
representam( tanto( objetos( concretos( quanto( conceitos( abstratos,( contém( mais( de( 40.000( caracteres;(
hiragana,( alfabeto( silábico( com( 48( caracteres( para( as( palavras( de( origem( oriental;( katakana,( alfabeto(
silábico(também(com(48(caracteres(para(palavras(de(origem(ocidental.(
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(
Figura(24(H(Vagabond((1998)(Takehiko(Inoue.(Comparação(do(

original(com(a(tradução(em(português.(

Em(Vagabond(podemos(reconhecer(as(seguintes(ocorrências(do(verbal(e(sonoro:(

• Falas(em(balões(com(ou(sem(apêndice.((
• Falas(fora(de(balões.(
• Recitativos( soltos,( sendo( que( a( voz( narrativa( não( é( fixa,( varia(
constantemente( entre( primeira( ou( terceira( pessoa,( personagem( ou( não,(
etc.(

• Recitativos(em(quadros,(com(a(mesma(variabilidade(da(voz.(
• Pensamentos( através( de( balões( sem( borda( definida( ou( apêndice(
intermitente.(

• Pensamento( fora(de(balões.(Muitas(vezes(é(a(única(ocorrência( sobre(um(
fundo(negro(ou(branco(em(quadros(vazios.(

• Onomatopeias11 (diretamente( sobre( o( fundo,( geralmente( em( pincel.( O(
tamanho(da(onomatopeia(é(diretamente(proporcional(ao(suposto(volume(
do(som(da(situação(ou(objeto.(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
11(Na( tradução(brasileira( feita(pela(Conrad( as( onomatopeias(não( foram(alteradas( (traduzidas(para(uma(
correspondente),( apenas( inserida( ao( lado( uma( possível( tradução.( No( entanto,( alguns( exemplos( usados(
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Nosso( objetivo( nessa( descrição(mais( atenta( sobre( os( aspectos( gráficos( e( plásticos( de(
Vagabond!está(longe(de(levar(a(cabo(uma(exaustiva(descrição(de(todo(esse(universo(do(
objeto(de(pesquisa.(Acreditamos(que(com(tal(descrição(teremos(em(mãos(os(elementos(
sobre(os(quais(nos(debruçaremos(tendo(em(vista(o(problema(do(corpo,(ritmo(e(emoções(
na( experiência( narrativa( em( quadrinhos.( De( forma( geral,( o( nosso( problema( já( vem(
ganhando(corpo(quando(tentávamos(rebater(todo(o(universo(gráfico(sobre(a(leitura.((

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
aqui(são(provenientes(de(digitalizações(e(traduções(de(agrupamentos(de(fãs(e(distribuídas(pela(internet.(
Muitas( destas( distribuições( substituíram( a( onomatopeia( original( por( uma( tradução.( Quando( neste(
trabalho(as(onomatopeias(forem(destacadas(iremos(tomar(a(versão(da(Conrad.(
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3.(DA(AÇÃO(À(PAIXÃO(

Nesta(seção(apresentaremos(um(modelo(teórico(pelo(qual(possamos(nos(aproximar(do(
papel(do(corpo(na(experiência(narrativa.(E(como(todo(avanço(teórico(se(localiza(em(uma(
disputa(com(formulações(anteriores,(é(preciso(também(que(explicitemos(a(tradição(dos(
estudos( da( narrativa( que( estamos( a( dialogar( e,( principalmente,( os( motivos( que( nos(
levam(a(buscar(outra(abordagem,(tendo(em(vista(nosso(problema.(Não(há(como(não(nos(
remetermos(à(narratologia(estrutural((também(reconhecida(como(narratologia(clássica)(
que(dominou(os(estudos(na(literatura(entre(as(décadas(de(50(e(70.(Da(mesma(forma,(não(
há( como( ser( plenamente( justo( com( essa( tradição,( primeiro( porque( temos( que( eleger(
algumas(de(suas(proposições(que(levaram(ao(seu(reconhecimento(geral(como(um(campo(
disciplinar,( dessa( forma( elidindo( as( suas( próprias( transformações( e( superações.(
Segundo,(por(colocar,(diante(de(suas(formulações(teóricas,(problemas(que(não(lhes(eram(
caros.(Feito(essas(ressalvas,( tentaremos(caracterizar(alguns(pontos(dessa(tradição(que(
pretendemos(superar(e,(em(seguida,(oferecer(caminhos(para(tanto.(

Para(ficar(um(pouco(mais( interessante,(propomos(fazer(esse(percurso(inicial(por(meio(
de(uma(avaliação(da(narrativa(em(questão,(Vagabond.!Vejamos(o(que(esta( tradição(da(
narratologia( clássica( poderia( nos( dizer( sobre( ele( e( comparemos( com( o( que( nós(
pretendemos.(

3.1(Narratologia(da(Ação(

Retomemos( a( questão( que( fora( colocada( na( introdução( para( desenvolvêFla( um(pouco(
mais.( Tentemos( percorrer( algumas( páginas( de(Vagabond( observando( onde( e( como( o(
leitor(é(convidado(a(atuar(mediante(suas(competências(corporais,(por(meio(do(ritmo,(e(
como( esse( desempenho( participa( da( construção( das( paixões( narrativas.( Neste( ponto,(
nos( contentaremos( em( confrontar( o( objetivo( de( tal( projeto( com( as( ambições(
narratológicas( da( semiologia( estrutural,( principalmente( por( meio( de( Barthes,( em(
Introdução!à!Análise!Estrutural!da!Narrativa((1976),(e(Genette,(em(O!Discurso!Narrativo!
(1995).(A(partir(dessa(primeira(aproximação,(veremos(que(a(primazia(do(nível(funcional(
das( ações( narrativas( em( Barthes( e( a( noção( central( da( narração( e( do( narrador( em(
Genette( passam( ao( largo( do( problema( das( paixões( e( do( ritmo( na( perspectiva( que(
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estamos(buscando,(a(que(coloca(o(empenho(corpóreo(do(leitor(como(uma(competência(
convocada(pelo(texto.(

Iniciemos(pelas(páginas(de(Vagabond.(Para(já(entrarmos(no(modo(de(leitura(oriental,(a(
página(da(direita(representa(o(final(do(capítulo(anterior,(enquanto(a(página(da(esquerda(
o( início( do( novo( capítulo.( Lembremos( que( essas( páginas( estão( separadas( por( uma(
página(em(branco.(Assim,(do(final(do(capítulo(12º(para(o(início(do(capítulo(13º,(é(preciso(
virar(uma(página.((

Façamos( também(uma(breve(contextualização:(Musashi( (ainda(Takezo)(volta(para(sua(
vila,(depois(da(batalha(de(Seikegahara,(para(dar(notícias(de(Matahashi(à(sua(mãe(e(à(sua(
noiva,(Otsu.(Matahashi(havia(fugido(com(Okoo,(após(ele(e(Musashi(teremFna(defendido(
de(um(bando(de( ladrões.(No(entanto(Musashi(é(perseguido(pelos(crimes(que(cometeu,(
sendo( obrigado( a( refugiarFse( na( floresta.( Ao( fim( do( capítulo( anterior,( Musashi( é(
surpreendido( por( um( espadachim( chamado( Tsujikaze( Kouhei,( sendo( que( o( líder( dos(
bandidos(que(fora(morto(por(Musashi(se(chamava(Tsujikaze(Tenma12.(

Sequência(1(H(Vagabond((1998)(Capítulo(13.(Takehiko(Inoue.(

(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
12(No(Japão,(o(comum(é(que(o(nome(da(família(venha(à(frente(do(nome(pessoal.(
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(

O(que(poderíamos(observar(a(partir(dos(princípios(dos(estudos(iniciais(da(narrativa?(Já(
falamos( que( Barthes( compreende( as( narrativas( por( meio( de( níveis( hierárquicos.( Em(
verdade,(é(um(princípio(que(vem(da(matriz( linguística(que(compreende(o(sentido(por(
uma(organização(de(elementos(inferiores.(Mas(para(enfrentar(o(estudo(da(narrativa(por(
esse(princípio,(é(preciso(estabelecer(a(partir(de(onde( (da(articulação(de(elementos(de(
nível( inferior)( entramos( em( um( nível( propriamente( narrativo,( certamente( não( será(
preciso(recorrer(à(estrutura(sintática(da( frase(para( tanto.(Se(a(narrativa(não(pode(ser(
alcançada(por(um(estudo(da(estrutura(sintática(da(frase,(ela(deve(se(situar(no(estudo(da(
estrutura( discursiva( que( é( compreendida( como( um( conjunto( de( enunciados,( seja( por(
frases( ou( outras( possibilidades( não( linguísticas.( Para( Barthes,( “o( discurso( seria( uma(
grande( ‘frase’( (cujas(unidades(não(precisam(ser(necessariamente( frases),( tudo(como(a(
frase,(mediante(certas(especificações,(é(um(pequeno(‘discurso”.((1976,(p.(23)(.(Ora,(dessa(
forma( a( narrativa( é( umas( das( possibilidades( de( atualização( do( discurso;( o( próprio(
Barthes(comparou(a(narrativa(a(um(“idioma”(do(discurso(a(ser(estudado(pelos(métodos(
linguísticos((BARHTES,(1976,(p.(24).(
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Um(segundo(princípio(é(a(busca(por(uma(homologia(com(a(linguística(frasal,(esta(última(
já( devidamente( desenvolvida( quando( o( projeto( da( narratologia( estrutural( e( da(
semiologia( discursiva( fora( iniciado.(Nesse( propósito( é( notável( o( trabalho( de(Greimas,(
que( confere( uma( descrição( abstrata( aos( tipos( de( personagens( nas( narrativas,(
comparando( suas( funções( com(as( funções(morfológicas(na( estrutura(da( frase.(O(mote(
desse(empreendimento(era(conceber(a(narrativa(como(um(modo(de(predicação(de(um(
sujeito,( que( era( realizado( por( um( tipo( de( relFação( com( um( objeto.( Guardemos( esse(
ponto(em(memória(para(desenvolvermos(propriamente(mais(adiante,(onde(poderemos(
propor( uma( homologia( mais( geral( da( narrativa( sobre( a( própria( vida,( da( qual( a(
linguagem(verbal(também(não(escapa.(

Logo( para( essa( tradição,( ao( menos( como( Barthes( sugere,( enfrentar( uma( narrativa( é(
alçarFse( aos( níveis( superiores,( e( isso( acontece( pelo( leitor( ser( capaz( de( estabelecer(
relações(sintáticas13(entre(enunciados(menores.(

Compreender(uma(narrativa(não(é(somente(seguir(o(esvaziamento(da(história,(
é( também(reconhecer(nela(“estágios”,(projetar(os(encadeamentos,(horizontais(
do( “fio”( narrativo( sobre( um( eixo( implicitamente( vertical;( ler( (escutar)( uma(
narrativa(não(é!somente(passar(de(uma(palavra(a(outra,( é( também(passar(de(
um(nível(a(outro.((BARHTES,(1976,(p.(26).(

De( forma( inicial,( Barthes( propõe( três( níveis( em( ordem( crescente:( Funcional;( Ações;(
Narração.(

O( nível( funcional,( sendo( o( mais( elementar,( não( pode( ser( reconhecido( por( algo,( uma(
estrutura(ou( forma( fixa(como(é(a(palavra(para(a( frase.(Um(elemento( funcional,(ou(um(
conjunto,( só(pode( ser( reconhecido(quando( realiza(uma( função.(De( fato(não(é(possível(
dar(mais(que(essa(mera(definição(tautológica,(haja(vista(que(tais(unidades(podem(ser(de(
naturezas(diversas(e(desempenhar(funções(diversas.(Ainda(que(a(narratologia(estrutural(
pretenda(sistematizar(os(tipos(de( funções(possíveis,(o(projeto(ainda(se(encontrava(em(
um(estágio(bastante( inicial.(Mas(para(Barthes(os( elementos(do(nível( funcional(podem(
desempenhar( uma( função( no( mesmo( nível( ou( em( um( nível( acima.( A( partir( dessa(
formulação,(Barthes(afirma(que(não(há,(em(narrativas,(nada(que(seja(insignificante((haja(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
13(Sintático( aqui( se( refere( a( relações( não( só( da( estrutura( da( frase,( mas( toda( relação( pela( presença( de(
termos.(



(

(

68(

vista(que,(nesse(contexto,(significar(é(possuir(função),(mesmo(que(esses(elementos(não(
sejam( integrados(no(nível(das(ações.(As( funções(que(se( integram(em(um(mesmo(nível(
podem(ser(compreendidas(sem(o(auxílio(do(nível(superior,(Barthes(descreve(tai(funções(
a(partir(de(uma(certa(correlação(mecânica(estabelecida:(“a(compra(de(um(revólver(tem(
como(correlato(o(momento(em(que(ele(será(usado”(((BARHTES,(1976,(p.(31).(Às(funções(
que(remetem(ao(nível(superior(Barthes(reserva(o(nome(de(índices,!estas(só(são(possíveis(
de( compreender(quando(o( significado( é( formulado( em(nível( superior,( por( exemplo:( o(
motivo(que(teria( levado(fulano(a(usar(o(revólver(contra(sicrano.(Vemos(que(os(índices(
estão( diretamente( ligados( aos( motivos( e( modos( da( ação( dos( atores( da( narrativa,( ou(
melhor,( as( ações( sempre( são( colocadas( em( um( sistema( axiológico.( Em( resumo,(
compreender(uma(ação(é(julgar(o(feito(desse(ator.(

Mas(retomemos(as(funções(normais,(em(um(mesmo(nível.(Barthes(estabelece(uma(outra(
separação.( As( funções( que( são( núcleos,( que( visam( deixar( em( aberto( o( desfecho( do(
evento(–(para(depois(concluir(ou(não(–,(e(as(catálises,(que(visam(dar(corpo(às(funções(
nucleares(–(estas(não(deixam(nada(em(aberto.(

([...](o(espaço(que(separa(“o!telefone!tocou”!e(“Bond!atendeu”!pode(ser(saturado(
por(uma(multidão(de(incidentes(pequenos(e(de(descrições(pequenas(«Bond!se!
dirigiu!a!sua!mesa,!levantou!um!receptor,!posou!seu!cigarro”,!etc.(Estas(catálises(
permanecem( funcionais,( na( medida( em( que( entram( em( correlação( com( um(
núcleo,(mas(sua(funcionalidade(e(atenuada.((BARHTES,(1976,(p.(33).(

O(que(diferencia(o(núcleo(da( catálise(é(o( caráter(de(problema( que(a(enunciação(dá(às(
correlações(mecânicas(entre(funções.(

Tudo(deixa(pensar,(com(efeito,(que(a(mola(da(atividade(e(a(própria(confusão(da(
consecução(e(da(consequência,(o(que(vem(depois!sendo(lido(na(narrativa(como(
causado!por;!a( narrativa( seria,( neste( caso,( uma( aplicação( sistemática( do( erro(
lógico( denunciado( pela( escolástica( sob( a( formula( post! hoc,! ergo! propter! hoc.!
(BARHTES,(1976,(p.(33).(

Isso(já(nos(fornece(algum(subsídio(para(fazermos(algumas(afirmações(sobre(Vagabond.(
Nesse(capítulo(teríamos(um(grande(núcleo(que(é(o(confronto(de(Musashi(e(Kohei,(e(que(
não(chega(à(sua(resolução.(Porém,(esse(confronto(é(contextualizado(na(caça(a(Musashi(
que(alguns(soldados(empreendem,(e(que(ao(fim(também(chegam(a(confrontáFlo,(porém(
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essa(função(é(resolvida.(Mas(essa(separação(do(que(seriam(núcleos(e(catálises(depende(
do(nosso(nível(de(descrição(da(sequência.(Se( fizermos(tal(procedimento(a(cada(página(
veremos( que( há(mais( catálises( do( que( núcleos.( O( embate( é( preenchido( com( diversas(
peripécias( entre( os( personagens,( algumas( se( resolvem( no( quadro( seguinte,( enquanto(
outras,( só( quando( o( leitor( vira( a( página.( O( que( é( considerada( a( função( nuclear( geral(
desse(capítulo((Musashi(tem(um(encontro(com(Kohei(que(pretende(matáFlo(por(ter(lhe(
tirado(a(possibilidade(de(assassinar(seu(irmão)(é(também(produzida(a(partir(de(catálises(
menores,( internas(na(sequência(dos(diversos(eventos(que(constroem(os(capítulos.(Por(
exemplo,(tendo(Kohei(dominado(Musashi,(esperaFse(que(alguma(resolução(aconteça:(ou(
Musashi( será( assassinado( ou( conseguirá( se( libertar.( Seja( qual( for( a( resolução,( ela( é(
protelada(por(um(pequeno(diálogo(e(uma(tentativa(frustrada(de(Musashi(de(se(libertar.(
Para( Barthes,( mesmo( que( esses( pequenos( eventos( (catálises)( tenham( uma( estrutura(
semelhante( aos( grandes( eventos( (núcleos),( esses( não( alçam( ao( nível( superior,( o( das(
ações,( pois( suas( funções( são( plenamente( resolvidas.( Diferentemente( ocorre( com( o(
núcleo(das(ações,(que(mantém(em(aberto(o(confronto(e(os(motivos(que(levam(Kohei(a(
querer(assassinar(Musashi,(já(que(ele(mesmo(anuncia(que(não(se(trata(de(uma(vingança,(
mas(uma(compensação(por(não(ter(mais(a(oportunidade(de(tirar(a(vida(de(seu(próprio(
irmão.(É(apenas(essa(função(que(pode(ser(integrada(no(nível(das(ações,(já(que(implica(a(
relação(do(personagem(Kohei(com(Musashi(e(com(seu(irmão,(Tenma.(Esta(só(poderá(ser(
compreendida(caso(o(leitor(avalie(e(julgue(o(caráter(dos(envolvidos(e(suas(motivações.(

Mas(fica(a(pergunta:(será(que,(pelo(fato(dessas(pequenas(catálises(não(participarem(do(
sistema(axiológico(dos(personagens(e(suas(ações,(elas(se(fecham(em(si(mesmas?(Não(há(
nada( que( elas( convoquem( do( leitor( que( o( remeta( para( relações( de( outra( ordem?( ( O(
critério,(posto(por(Barthes,(para(que(uma( função(atinja(níveis( superiores,( exige(que(a(
função(seja(sobre(os(actantes((já(para(introduzir(o(termo(na(acepção(greimasiana)(que(
já( sejam( figurativos,( ou(melhor,( já( sejam(actorializados(na( enunciação(da(narrativa.(O(
leitor(não(pode(atribuir(um(caráter(e( fazer(uma(avaliação(moral(sobre(aquilo(que(não(
seja( actorializado:( Musashi,( Kohei,( Tenma,( etc.( No( entanto,( não( são( apenas( esses(
elementos( que( desafiam( a( capacidade( do( leitor( para( enfrentar( narrativas( fazendoFas(
coerentes,( do( nível( mais( elementar( ao( nível( mais( alto.( Dissemos( que( Barthes(
compreende(a(narrativa(a(partir(da(articulação(de(enunciados,( logo,(uma(análise(deve(
buscar(os(enunciados(elementares,(as( funções(–(que(são(as(ações(empreendidas(pelos(
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atores(da(narrativa,(sem(o(valor(moral(que(ela(adquire.(Sem(ações(não(há(enunciados,(e(
se(as(ações(são(empreendidas(por(atores,(sem(atores(não(há(ação.(Poderíamos(até(supor(
atores(que(não(sejam(humanos(ou(animados,(no(entanto(continuariam(sendo(actantes(
figurativizados.( Por( isso( a( análise( estrutural( sempre( concentrou( esforços( sobre( os(
personagens,(os(tipos(de(personagens,(as(suas(funções((ações)(na(narrativa(e(os(tipos(de(
ações.(Essa(postura(tem(sua(origem(nas(proposições(do(formalista(Vladmir(Propp,(que(
influenciou(a(visada(estruturalista(sobre(a(linguagem(e(o(discurso(narrativo.(Morfologia!
do!Conto!Maravilhoso,(de(1928,(faz(um(detalhado(estudo(e(classificação(dos(personagens(
(e(logo(de(suas(ações)(dos(contos(russos(de(magia.(Pelos(tópicos(de(seus(estudos,(vemos(
a(centralidade(das(ações(e(dos(personagens:(Funções!dos!Personagens,!Distribuição!das!
Funções! entre! os!Personagens,!Meios! de! Inclusão!de!Novos!Personagens!no!Decorrer! da!

Ação,!Sobre!os!Atributos!dos!Personagens.!Em(verdade(assim(o(autor(definia(seu(método:(

Nos(casos(citados(encontramos(grandezas(constantes(e(grandezas(variáveis.(O(
que(muda(são(os(nomes((e,(com(eles,(os(atributos)(dos(personagens;(o(que(não(
muda(são(suas(ações,(ou( funções.!Daí(a(conclusão(de(que(o(conto(maravilhoso(
atribui(freqüentemente(ações(iguais(a(personagens(diferentes.(Isto(nos(permite(
estudar( os( contos(a!partir!das! funções!dos!personagens.! (PROPP,( 2001,( p.( 16.(
Grifos(do(autor).(

Não(entraremos(no(mérito(de(testar(tal(postura(sobre(os(romances(literários,(pensemos(
sobre(os(quadrinhos.(Creio(ser( legítimo(duvidar(se(mesmo(os(aspectos(não(figurativos(
(mudança(do(estilo(de(representação(das(personagens,(a(diagramação,(a(construção(de(
um(percurso( de( exploração( da( página,( tamanho( do( quadro,( e( tanto( outros( elementos(
que(comentamos(anteriormente)(não(se(integram(em(um(nível(superior,(ou(se(eles(são(
semelhantes(às(palavras(que(só(servem(para(criar(frases(e(enunciados.(

Comentamos(como(alguns(desses(elementos(participam(da(construção(de(expectativas(e(
disposições( afetivas,( com( as( quais( o( leitor( enfrentará( o( decurso( da( narrativa.( Nosso(
desafio( se( situa( nesse( horizonte:( como( a( exploração( do( espaço( da( página( em( uma(
história(em(quadrinhos(também(constrói(uma(disposição(sensível(e(afetiva(com(a(qual(o(
leitor( irá( enfrentar( outras( demandas( ao( longo( do( texto?( Não( podemos( admitir( que,(
resolvida( uma( catálise,( o( leitor( volta( a( um( estado( neutro( para( enfrentar( novas(
solicitações(do(texto.(
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Em(resumo,(o(princípio(dos(níveis(narrativos(de(Barthes(é(muito(valioso(em(análise,(já(
que( os( diversos( problemas( enfrentados( pelo( leitor( em( seu( percurso( só( possuem(
resolução(em(outro(nível(que(integre(coerentemente(esses(eventos.(Porém(assumir(que(
no( nível( narrativo( só( as( ações( dos( personagens( é( que( devem( ser( levadas( em(
consideração( é( um( limite( quando( confrontamos(materiais( expressivos( como(histórias(
em(quadrinhos.(Se(olharmos(só(para(o( texto,(veremos(apenas(que(o( leitor(empreende(
um(trabalho(de(coerência(através(de(níveis,(sobre(as(ações(morais(das(personagens.(Mas(
do( ponto( de( vista( do( leitor,( ele( está( trabalhando( para( dar( coerências( à( sua( própria(
sensibilidade( e( afetividade( através( de( um( programa( narrativo.( Para( o( leitor,( o(
julgamento( sobre( as( ações( que( os( personagens( empreendem(está( intimamente( ligado(
aos(seus(estados(de(corpo(e(alma.(

Mas(esse(problema(não(era(de(todo(desconhecido(pela(tradição(semiológica,(ela(só(não(o(
pôs(entre(seus(interesses(de(pesquisa.(Em(diversos(trechos(de(sua(introdução(à(análise(
estrutural(da(narrativa,(e(em(diversos(outros(textos,(Barthes(notara(que(há(uma(função(
nas(catálises(para(além(de(si(mesma.(

[...]( uma(notação,(na( aparência( expletiva,( tem(sempre(uma( função(discursiva:(
ela(acelera,(retarda,(avança(o(discurso,(ela(resume,(antecipa,(por(vezes(mesmo(
desorienta:( o( notado( aparecendo( sempre( como(o(notável,( a( catálise( desperta(
sem(cessar(a(tensão(semântica(do(discurso,(diz( ininterruptamente:(houve,(vai(
haver( significação;( a( função( constante( da( catálise( é( pois,( em( todo( estado( de(
causa,( uma( função( fática( (para( retomar( a( palavra( de( Jakobson):( mantém( o(
contato(entre(o(narrador(e(o(narratário((narrataire)!que(não(se(pode(suprimir(
um(núcleo(sem(alterar(a(história,(mas(que(não(se(pode(suprimir(uma(catálise(
sem(alterar(o(discurso.(((BARHTES,(1976,(p.(33F34).(

Fica(caracterizada(então(uma(distinção(muita(cara(a(essa(tradição,(a(de(separar(o(relato(
do(discurso,(o(enunciado(de(sua(enunciação.(O(que(abre(uma(outra(frente(de(pesquisas(
sobre(a(narrativa,(a(saber,(a(busca(da(instância(do(narrador.(Seria(para(Barthes(o(último(
nível,(o(da(narração,(que(efetiva(o(caráter(comunicacional(da(narrativa;(que(efetiva(para(
o(leitor(a(relação(das(ações(dos(sujeitos(em(busca(de(um(objeto(destinado.(Dessa(forma(
deve(haver(um(destinador(do(discurso(da(narrativa.(

De( fato,( o( problema( não( é( de( interiorizar( os( motivos( do( narrador( nem( os(
efeitos(que(a(narração(produz(sobre(o(leitor;(é(o(de(descrever(o(código(através(
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do( qual( narrador( e( leitor( são( significados( no( decorrer( da( própria( narrativa.((
(BARHTES,(1976,(p.(47).(

Porém,(essa(mesma(relação(já(é(fundada(a(partir(das(mesmas(exigências(figurativas(dos(
actantes(da(narrativa.(E(assim(buscaFse(situar(os(atores(–(não(mais(da(narrativa,(mas(da(
comunicação(–(em(um(tempo(e(espaço.(O!Discurso!da!Narrativa(Genette((1995)(é(um(dos(
maiores(exemplares(desse(projeto.(Notemos(que(no(volume(da(revista(Communications!
de(1966,(na(qual(Barthes(publica(a(sua( introdução(ao(método(estrutural(da(análise(da(
narrativa,( Genette( também( coloca( as( bases( para( o( seu( projeto( maior( a( respeito( do(
discurso( narrativo( que( viria( a( ser( publicado( em( 1972.( Em( um( artigo( intitulado(
Fronteiras!da!Narrativa,( Genette( coloca( em( juízo( o( pensamento( de( pôr,( em( separado,(
narração(de(descrição.(Para(Genette,(certamente(a(descrição(é(um(fronteira(da(narrativa,(
mas(uma(fronteira(interior.(

([...](a(descrição(poderia(ser(concebida(independentemente(da(narração,(mas(de(
fato(não(se(a(encontra(por(assim(dizer(nunca(em(estado(livre;(a(narração,(por(
sua(vez,(não(pode(existir(sem(descrição,(mas(esta(dependência(não(a(impede(de(
representar( constantemente( o( primeiro( papel.( A( descrição( é( muito(
naturalmente( ancilla! narrationis,! escrava( sempre( necessária,( mas( sempre(
submissa,(jamais(emancipada.((GENETTE,(1976,(p.(263).(

Sem( essa( defesa,( seu( projeto( sobre( a( narração( deixaria( um( brecha,( ou( seja,( todos( os(
trechos( de( romances( nos( quais( os( códigos( do( narrador( vão( perdendo( sua( força( e(
diluindoFse.(Ora,(cabeFnos(aqui(fazer(a(mesma(questão,(feita(aos(actantes(da(narrativa,(
sobre(esse(novo(agente:(até(onde(um(texto,(qualquer(que(seja,(necessita(de(um(narrador(
inserido(em(um(espaçoFtempo(figurativo(para(cumprir(seu(potencial(comunicacional?(Se(
tal(questão(não(era(colocada(sobre(o(projeto(inicial(da(narratologia(estrutural(é(porque(
seu( principal( objeto( (contos( e( romances)( implicava( fortemente( um( narrador,( nas(
narrativas,(quase(tão(real(que(poderíamos(especular(sobre(o(seu(caráter(e(intenções.(

É( sobre( esse( narrador( que( Genette( (1995)( busca( estabelecer( as( relações( de( ordem,(
duração(e(frequência!–(que(o(leitor(possui(com(a(narrativa(–(que(aqui(nos(interessa,(pois(
ele(pretende(apontar(as(possibilidades(da(construção(da(temporalidade(e(do(ritmo(nas(
narrativas.(Comentamos(como(em(Vagabond!o(leitor(explora(a(página(ora(mais(rápido,(
ora(mais(lento,(de(acordo(com(a(solicitação(que(os(aspectos(gráficos(fazem.(Falamos(da(
relação(de(busca(visual(que(o(leitor(estabelece(com(a(primeira(página(do(capítulo.(Mas(
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ainda( há( de( se( explorar( essa( mesma( relação( a( partir( dos( quadros( e( até( mesmo( da(
página.(Assim,(o(andamento(da( leitura,(seja(ele(mais( lento(ou(mais(rápido((que(alguns(
autores(sugerem(como(distintivo(dos(mangás)(é(sempre(pontuado(por(algum(evento,(em(
resumo,(o(andamento(só(se(dá(de( forma( frequenciada(e(por(variação.(Vamos(assumir,(
em(princípio,(a(posição(de(Genette(e(admitir(que(o(andamento,(a(duração(e(a(frequência(
sejam(fundamentais(para(a(construção(da(temporalidade,(o(tempo(da(narrativa.(Porém,(
nos(interessa(saber(como(e(de(qual(tempo(estamos(a(falar.(

Em(O!Discurso!da!Narrativa,(Gennete( tenta(perseguir(a(configuração(temporal(na(obra(
de( Marcel( Proust.( Logo( no( início,( faz( a( separação( conforme( a( tradição( estruturalista(
entre(o(tempo(da(coisa(contada(e(o(tempo(da(narrativa((discurso),(para(ele(o(tempo(do(
significado( e( tempo( do( significante,( respectivamente.( Assim( o( autor( constata( uma(
dualidade( temporal( característica( das( narrativas,( ao( menos,( lembra( o( autor,( da(
narrativas(literárias.(

([...]( é( talvez( menos( pertinente( (a( dualidade( temporal)( noutra( forma( de(
expressão( narrativa,( tais( como( a( “fotonovela”( ou( a( banda( desenhada( (ou(
pictórica,(como(a(predela(de(Urbino,(ou(bordada,(como(a(“tapeçaria”(da(rainha(
Matilde),( (que(ao(mesmo(tempo(que(constituem(sequencias(de( imagens,( logo,(
exigindo(uma(leitura(sucessiva(e(diacrônica,(igualmente(se(prestam,(e,(mesmo,(
convidam(a(uma(espécie(de(olhar(global(e(sincrônico(ou,(pelo(menos,(um(olhar(
cujo(percurso(não(é(já(comandado(pela(sucessão(de(imagens.((GENETTE,(1995,(
p.(33).(

Para(Genette,(ainda(que(haja(no(relato(ações(que(se(deem(no(tempo,(a(temporalidade(da(
narrativa(necessita(de(um(segundo(tempo,(o(tempo(da(leitura(Genette((1995,(p.(33).(No(
entanto(é(curioso(ver(o(descarte,(por(parte(do(autor,(da(maioria(das(formas(narrativas(
que(não(possuem(uma(extensão(que( tenha(que(ser(enfrentada(por(um(tempo(mais(ou(
menos( preciso,( uma( duração( definida.( Mais( curioso( é( ele( colocar( as( histórias( em(
quadrinhos( nesse( conjunto,( apesar( de( sua( leitura( sequencial,( assim( como( o( romance(
literário( e,( de( certo( modo,( o( filme( narrativo.( De( toda( sorte,( o( tempo( da( leitura( que(
Genette(se(refere,(o(tempo(que(a(narrativa(toma!de!empréstimo,(é(o(tempo(cronológico(
que(o(leitor(leva(para(vencer(a(extensão(do(discurso.(Para(Genette(a(temporalidade(da(
narrativa(deve( ser( dependente( e( parasitária( de(uma( temporalidade( anterior,( a( qual( o(
leitor( já( está( submetido.( É( pelo( tempo( que( já( habita( o( leitor( que( se( podem( ordenar(
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eventos( entre( passado,( presente( e( futuro,( independentemente( da( forma( como( sejam(
apresentados(no(discurso.(

É( sobre( o( trabalho( de( ordenação( por( parte( do( leitor( que(Genette( inicia( o( seu( estudo.(
Porém,(de(início,(é(preciso(superar(um(problema.(Para(Genette(a(leitura(está(sempre(em(
um(tempo(presente,( logo,(o(próprio( leitor(não(pode(servir(como(a(única(referência(de(
temporalidade,(caso(contrário,(todas(as(narrativas(estariam(fadadas(ao(eterno(presente.(
A(solução( já(se(encontrava(no(projeto(nascente(da(narratologia(estrutural,(o(narrador.(
Este,(habitando(em(um(tempo(em(relação(ao( leitor((simplesmente(pelo(modo(mais(ou(
menos(implícito(de(referirFse(a(ele),(ordena(os(eventos(em(relação(a(si.(É(pela(mediação(
do(narrador(que(o(leitor(então(pode(pôr(no(tempo(os(eventos(narrados.(É(por(isso(que(o(
estudo(da(temporalidade(da(narrativa(em(Genette(inicia(com(o(estudo(da(anacronias,(ou(
seja,(a(diferença(entre(o(tempo(dos(eventos(do(relato(e(o(tempo(do(narrador.(O(critério(
geral(é(a(anterioridade(ou(posterioridade(dos(eventos(narrados(em(relação(ao(narrador.(
Assim( as( prolepses( são( compreendidas( como( antecipação,( e( as( analepses,( como(
recordação,(realizadas(pelo(narrador.(

Mas( a( temporalidade( da( narrativa( não( é( só( reconhecer( as( analepses( e( prolepses( e( os(
seus(demais(subtipos.(Em(verdade,(reconhecer(a(categoria(temporal(de(um(evento(já(é(
ordenáFlo( em( uma( sucessão( por( um( lógica( de( implicação,( o( que( vem( antes( é( causa(
daquilo(que(vem(depois,(que(é(a(sua(consequência.(Cabe(ao(leitor(este(trabalho(e,(como(
já( antecipava( Barthes,( cabe( a( narrativa( colocar( tais( problemas( para( o( leitor.( Assim,(
resolver( essa( rede( de( eventos,( ordenandoFa,( é( uma( primeira( construção( temporal( da(
narrativa,(segundo(Genette.(

O(segundo(trabalho(é(sobre(a(duração(dos(eventos(em(razão(de(sua(duração(no(discurso,(
e(a(forma(de(abordáFlo(é(semelhante,(já(que,(entre(a(duração(do(discurso(e(a(duração(do(
relato,(se(estabelece(uma(diferença,(anisocronia.(Assim(como(na(ordem,(a(coincidência(
da(duração(das(duas(dimensões(é(apenas(hipotética(e(efêmera,(caso(ocorra.(Dessa(razão(
entre(as(duas(ordens(temporais(na(narrativa((tempo(da(narração(e(o(tempo(da(história),(
Genette(estabelece(quatro(modos(de(anisocronias.((

• Elipses(em(que(TN(≅(ø(e(TH(=(n.(Logo(TN(<(TH.(
• Pausa(descritiva(em(que(TN(=(n(e(TH(≅(ø.((Logo(TN(>(TH.(
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• Cena(em(que(TN(≅(TH.(
• Sumário(TN(<(TH.(

Mais( adiante,( Genette( revela( que( é( por( essa( estrutura( temporal( anisocrônica( que( a(
narrativa( revela( seus(efeitos(de( ritmo.(Para(o(autor,(o( ritmo(está( ligado(à(variação(do(
andamento,( que( só(pode( ser( reconhecido( e(medido(quando( as( anisocronias( põem(em(
relação(duas(temporalidades,(uma(de(referência((a(do(narrador(e(do(leitor)(e(uma(a(ser(
manipulada((a(da(história).(

É(sem(dúvida(inútil(precisar(que(tal(narrativa((completamente(isocronica)(não(
existe,(e(bem(pode(existir(mais(que(a(título(de(experiência(de(laboratório:(seja(
no( nível( de( elaboração( estética( que( for,( imaginaFse(mal( a( existência( de( uma(
narrativa(que((não(admita(qualquer(variação(de(velocidade,(e(esta(observação(
banal( já( reveste( alguma( importância:( uma( narrativa( pode( passar( sem(
anacronias,(mas(não(pode(proceder(sem(anisocronias,(ou(,se(se(preferir((como(
é(provável),(sem(efeitos(de(ritmo.((GENETTE,(1995,(p.(87).(

Sem( dúvida( podemos( admitir( que( há( uma( construção( rítmica( através( da( variação( do(
andamento( que( pode( ser( medido( pela( razão( entre( TN( e( TH.( É( também( notável( que(
Genette( tenha( reconhecido( alguma( relação( do( andamento( da( narrativa( com( os(
momentos(dramáticos.(

Na(narrativa(romanesca,(tal(como(funcionava(antes(da(Recherche,(a(oposição(de(
movimento(ente(cena(detalhada(e(narrativa(sumária( reenviava(quase(sempre(
para(uma(oposição(de(conteúdo(entre(dramático(e(não(dramático,(coincidindo(
os( tempos( fortes( da( ação( com( os( momentos( mais( intensos( da( narrativa(
enquanto( que( os( tempos( fracos( eram( resumidos( a( traços( largos( e( como( de(
muito(longe([…](GENETTE,(1995,(p.(110).(

Certamente,( este( não( foi( o( objetivo( do( projeto( estrutural,( embora( cada( autor,( ao( seu(
modo,( tenha( ressaltado( em( algum( trecho( a( relação( entre( a( estrutura( narrativa( e( as(
paixões(narrativas.(O(próprio(Barthes(enfrentaria(essa(questão(em(O!Prazer!do!Texto(e(
Fragmentos! de! um! Discurso! Amoroso.( Greimas,( mais( tarde,( tentaria( dar( um( caráter(
sistemático( e( estrutural( às( paixões( em( Semiótica! das! Paixões.( Assim,( é( bem( plausível(
afirmar(que(Genette(poderia(conceber(que(certas(formas(de(andamento(e(variação(estão(
associadas(a(certos(dramas.(
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O(fim(de(seu(estudo(sobre(a(temporalidade(da(narrativa(é(acrescido(da(frequência(que(
cada( cena( da( história( é( narrada( e( dos( seus( modos,( que( retomam( questões( clássicas(
sobre(o(narrador(como(ponto(de(vista,(distância,( focalização(etc.(O(projeto(de(Genette(
caminha( para( objetificar( por( completo( a( instância( da( narração( e( como( ela( afeta( o(
destinatário(em(seu(trabalho(interpretativo(sobre(o(romance.(

É(esse(gênero(de(incidências(que(vamos(considerar(na(categoria(voz:(“aspecto(–(
diz(Vandryès(–(da(ação(verbal(considerada(nas(suas(relações(com(o(sujeito”(–(
não( sendo(esse( sujeito( aqui( somente( aquele(que( realiza(ou( sofre( a( ação,(mas(
também(aquele((o(mesmo(ou(um(outro)(que(a(relata,(e,(eventualmente,( todos(
aqueles(que(participam,(mesmo(que(passivamente,(dessa(actividade(narrativa(
(GENETTE,(1995,(p.(212).(

Tal(projeto( foi( colocado(como(um(desafio(neste(período,(haja(vista(a(grande(mudança(
que(os(romances(modernos(introduziram(sobre(o(narrador.(Este(também(era(algo(a!ser!
decifrado,(juntamente(com(as(ações(dos(personagens.(Genette(colocou(as(bases(para(se(
analisar(a(construção(temporal(a(partir(do(tempo(que(o(narrador(já(habita.(Mas(isso(nos(
traz( uma( dificuldade( quando( nos( deparamos( com( narrativas( pictóricas,( por( exemplo.(
Ainda(que(possamos(falar(que(haja(uma(instância(da(enunciação,(situar(um(narrador(em(
um(lugar(no(tempo(e(espaço,(em(relação(à(história(relatada(e(ao(espectador,(é(difícil,(por(
este( não( deixar( tantas( marcas( na( enunciação( pictórica( como( na( literária.( Mais(
improvável(ainda(é(construir(essa(mesma(instância(do(narrador(situado(em(um(tempo(e(
espaço(quando,(por(exemplo,(nos(interessa(investigar(a(experiência(rítmica(do(leitor(ao(
explorar(o(espaço(da(página(guiado(pelas(solicitações(do(universo(gráfico(e(plástico(que(
nada( figuram.( Precisamos( reconhecer( que( em( uma( narrativa( de( histórias( em(
quadrinhos,( fílmica( etc.,( nem( todas( as( estratégias( textuais( que( se( destinam( ao( leitor(
passam( pela( instância( do( narrador.( Poderíamos( até( postular( uma( instância( superior,(
porém(sobre(ela(não(poderíamos(dizer(muita(coisa.(De(qualquer(forma(podemos(buscar(
as(características(dessa(instância(em(Vagabond(e(confrontáFla(com(o(problema(do(ritmo(
a(partir(de(Genette.(

Certamente( há( em( Vagabond! diversos( aspectos( que( contribuem( para( construir( a(
instância( do(narrador.( Embora( a( sequência( acima(não( traga(nenhum( recitativo,( ainda(
sim( temos( acesso( à( ação( e( aos( personagens( através( de( uma( perspectiva,( através( dos(
planos,( por( exemplo.( Podemos( até( avaliar( como( o( ângulo( de( tomada( de( cada( quadro(
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muda(constantemente,(levando(o(leitor(a(uma(perspectiva(que(normalmente(não(ocupa,(
por( vezes( acima( ou( abaixo( dos( atores( etc.( Podemos( pensar( que( esse( tratamento(
favorece( a( intensidade( das( cenas( de( ação( e( duelo,( não( obstante( seja( recorrente( na(
maioria( dos( tipos( de( cena( em( Vagabond.! Podemos( supor( também( uma( instância( da(
enunciação(que(varia(sua(proximidade(com(os(sujeitos(da(ação,(não(só(sobre(o(herói(mas(
também( sobre( os( adjuvantes( e( até( os( personagens( que( não( exercem( uma( função(
superior( na( narrativa,( como( todos( os( soldados( que( estavam( caçando( Musashi.( Há(
também( a( própria( alteração( da( representação( gráfica( dos( personagens,( poderíamos(
atribuir( a( um( juízo( do( narrador( (aqui( pouco( importa( como( o( chamemos)( sobre( os(
personagens,(por(exemplo,(na(representação(demoníaca(dos(soldados(na(última(página.(
Nesse(caso(o(jogo(com(essa(instância(pode(até(ficar(mais(complexo:(o(caráter(demoníaco(
é(uma(atribuição(do(narrador( sobre(os( soldados,(uma(atribuição(de(Musashi( sobre(os(
soldados( ou(mesmo(uma( atribuição(do(narrador( sobre( as( disposições(de(Musashi( em(
relação(aos(soldados,(revelando(a(sua(natureza(interior(do(herói(projetada(sobre(os(seus(
oponentes?( Podemos( até( afirmar,( com( Genette,( que( esse( narrador( está( preso( ao(
presente(do(seu(relato(e(por(isso(as(possibilidades(dos(jogos(temporais((entre(o(tempo(
da( história( e( o( tempo( da( narração)( são( significativamente( reduzidas.( Porém( não(
sabemos( ao( certo( onde,( no( tempo,( o( narrador( de( Vagabond( está.( ( O( tempo( que( o(
narrador( habita( parece( ser( o( tempo( do( próprio( relato,( das( ações( e( de( seus( sujeitos(
historializados.( Ainda( que( representado( difusamente( –( não( se( sabe( quanto( tempo(
transcorre(entre(uma(cena(e(outra(–,(colheFse(as(pistas(dessa(duração(por(meio(de(datas,(
duelos(marcados,( ritos( periódicos,(mudança( de( estações( e( a( sobreposição( no( próprio(
discurso(histórico(do(Japão((já(que(se(trata(de(uma(ficção(situada(historicamente),(o(que(
Ricoeur( (1997)( chama(de( conectores( de( tempo.(Mas( o( que( ocorre( quando( se(muda( a(
linha(de(ação,(que(pode(ser(identificada(pelos(conectores(temporais(ou(pelo(cruzamento(
com(momentos(anteriores(ou(posteriores(de(outras(linhas?(É(o(caso(de(Vagabond,(que(
em( um( dado( momento( desenvolve( a( trajetória( de( Kojiro,( voltando( ao( passado.( Essa(
crença( na( verdade( do( passado( é( devido( ao( leitor( sair( da( linha( de( ação( principal,( que(
inicia(a(história(e(que(traz(o(protagonista.(O(leitor(mais(sagaz(e(conhecedor(do(período(
histórico(japonês(terá(a(certeza(de(se(estar(no(passado(pelos(índices(do(contexto(político(
antes( da( guerra( que( terminou( com( a( ascensão( de( Tokugakwa.( Mas( se( especularmos(
sobre(um(narrador,(nada(garante(que(ele(esteja(no(mesmo(presente(do(leitor(narrando(
os(fatos(passados,(ou(no(mesmo(tempo(da(linha(de(ação(do(protagonista,(ou(mesmo(na(
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linha( de( ação(de(Kojiro( e( que( tenha(narrado( a( linha( de( ação(de(Vagabond( como(uma(
espécie(de(vidência(do(futuro.(O(leitor(nem(mesmo(chega(a(especular(sobre(isso,(pois(o(
narrador( não( disputa( com( veemência( a( sua( própria( figurativização( no( decorrer( do(
discurso,( ele( permanece( resignado.( É( somente( por( volta( do( capítulo( 300( que( o( leitor(
descobre(que(a(história(estava(sendo(narrada,(pois(é(representada(uma(linha(de(ação(no(
futuro(que(traz(Matahashi(contando(a(vida(de(Musashi(como(meio(de(vida.(Se(por(acaso(
essa(informação(é(uma(surpresa(para(o(leitor,(só(o(é(porque(a(construção(do(narrador(
em( Vagabond( e( em( histórias( em( quadrinhos( é( demasiadamente( fugaz( e( difícil( de(
construir.( Ora,( o( narrador( (ou( qualquer( outro( nome( que( possamos( dar)( não( é( algo(
natural( do( discurso,( antes( ele( deve( ser( construído( ou( actorializado.( Para( quadrinhos,(
essa( é( uma( condição( que( possui( estratégias( menos( concretas( e( codificadas( que( a(
linguagem(verbal,(que(já(marca(no(próprio(modo(e(tempo(verbal(quem(fala(e(de(quando(
fala.( Digamos( que( nos( quadrinhos( a( dificuldade( é( construir( essa( instância,( enquanto(
para(a( linguagem(verbal( é(de(apagáFla,( os(procedimentos(de(embreagem( e(debreagem(
(respectivamente)(dos(quais(Greimas((2008)(fala.(

Mas( todas( essas( marcas( temporais( que( ajudam( a( construir( o( lugar( no( tempo( do(
narrador( são( sobre(o( tempo( figurativo,( ou( como(diz(Benedito(Nunes( (1988),( o( tempo(
semântico,(que(carece(da(relação(de(nexo(entre(as(ações.(Esse(nexo(é(construído(pelo(
trabalho( do( leitor( sobre( desafios( temporais( do( texto( pelas( anacronias( e( anisocronias(
(respectivamente(relativas(à(ordem(e(à(duração(entre(TN(e(TH)(e(logo(por(meio(de(um(
ritmo,(como(diz(Genette.(Mas(isso(não(esclarece(sobre(o(ritmo(e(a(experiência(temporal(
que(um( leitor( pode( ter( ao( sincronizar( sua( exploração(do( espaço(pelas( frequências( de(
quadros(e(páginas,(por(seu(olhar(ser(solicitado(a(se(deter(em(um(quadro(que,(por(algum(
aspecto,(se(destaque(ou(ser(projetado(mais(intensamente(ao(fim(da(página,(etc.((

A( sequência( acima( de(Vagabond( é( repleta( desses( procedimentos( e,( antes( de( situar( o(
leitor(em(um(tempo(e(um(espaço(–(por(meio(do(narrador(–,(solicita(que(ele(realize(um(
desempenho,( uma( performance.( Até( mesmos( as( características( que( serviam( de(
elementos( para( construir( a( instância( da( narração( não( deixam( de( participar( dessa(
atividade.(A(alteração(gráfica(de(Musashi,( em(diversos(quadros(nesse( capítulo,(não( só(
pode(evidenciar(um(caráter(ou(intenção(de(Musashi,(mas(também(colocam(ao(leitor(um(
problema(para(sua(performance(sobre(a(página,(podendo(reterFlhe,(projetar,(absorver,(
conceder(mais( celeridade( ao( seu( andamento( através( dos( quadros( e( páginas,( e( tantos(
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diversos( atributos(que( só( conseguimos(qualificar(por( adjetivos(que(dizem( respeito( às(
sensações( do( corpo.( Para( tanto( não( é( preciso( que( o( leitor( se( situe( em( um( tempo(
histórico(ou(ficcional,(tampouco(em(um(espaço(geográfico(correspondente.(Logo,(antes(
mesmo(de(abordarmos(qualquer(questão( sobre(o( tempo(ou(espaço( investigaremos(as(
performances( do( corpo( do( leitor( de(Vagabond.( É( pelo( ritmo( que( o( leitor( realiza( uma(
performance,( da( mesma( maneira( que( é( por( um( ritmo( que( o( leitor( decifra( a(
temporalidade(da(narrativa,(segundo(a(acepção(de(Genette.(Teria(então(o(leitor(acesso(a(
dois(regimes(rítmicos(em(sua(leitura(ou(de(alguma(forma(os(dois(regimes(estão(apenas(
separados(pelo(olhar(analítico?(Acreditamos(que(haja(mais(evidência(para(aderirmos(à(
segunda(posição.( Comentamos(que( a(própria(história,( por(meio(dos(pontos(de( tensão(
narrativa,( sincronizaFse( com( as( figuras( gráficas( que( estabelecem( e( modificam( a(
exploração(do(leitor(sobre(a(página.(E(sendo(as(tensões(narrativas(o(lugar(privilegiado(
das(paixões,(o(estudo(sobre(as(paixões(narrativas(será(então(o(modo(pelo(qual(podemos(
integrar(as(performances(do(corpo(sobre(o(trabalho(de(construir(os(nexos(da(intriga.((

3.2(Experiência(narrativa,(corpo(e((paixões(

Toda(essa(discussão(a(propósito(do(narrador(e(das(abordagens(da(semiologia( sobre(a(
narrativa(levaFnos(ao(desafio(de(buscar(as(estratégias(do(texto(que(tocam(diretamente(o(
leitor(sensível.(Isso(nos(leva(a(pensar(o(processo(da(produção(de(sentido(superando(os(
paradigmas( lavantados( a( partir( da( caracterização(da(narratologia( estrutural:( as( ações(
em(seu(encadeamento,( os(personagens(e(o(próprio(narrador.(Não(queremos( com( isso(
negar(a(presença(do(próprio(tecido(das(ações(para(a(experiência(do(leitor(nem(mesmo(a(
existência( do( narrador( ou( qualquer( outra( instância( afim,(mesmo( para( narrativas( não(
verbais.( Poderíamos( resumir( as( duas( em( questões( a( propósito( do( figurativo.( Foi(
tardiamente( que( a( semiologia( narrativa( e( do( discurso( colocaram( como( questão( quais(
seriam( as( próprias( condições( do( discurso,( se( haveria( uma( sintaxe( e( semântica(
fundamental(da(qual(os(níveis(superiores(não(poderiam(prescindir,(apenas(atualizar.(

As( semióticas( discursivas( propuseram( o( percurso! gerativo( como( o( modelo( pelo( qual(
valores( fundamentais( são( atualizados( no( discurso,( indo( do( mais( abstrato( ao( mais(
complexo(e(concreto.(Para(tanto(identificaram(três(níveis:(o(fundamental,(o(narrativo(e(o(
discursivo.( O( nível( fundamental( é( reconhecido( por( meio( de( valores( em( oposição;( o(
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narrativo(põe(em(circulação(esses(valores(a(partir(de(sujeitos(e(suas(ações;(o(discursivo(
é(onde(os(sujeitos((actantes)(são(revestidos(por(atores(concretos(e(expande(o(escopo(do(
nível(mais(abstrato(ao(possibilitar(a( formulação(do( tema(que( também(toca(e(é( tocado(
por(outros(discursos.(

Vejamos(um(pequeno(exemplo(para(compreender(o(percurso(gerativo(em(uma(tira(do(
Calvin,(de(Bill(Waterson.((No(nível(fundamental(temos(colocação(em(disputa(dos(valores(
prazer( vs.( dever;! além( disso,( já( no( nível( narrativo,( os( valores( são( transformados( e(
modulados( pela( ação( do( sujeito( que,( pelo( desejo,( reconhece( o( prazer( apenas( do( seu(
ponto(de(vista(eufórico(e(o(dever( como(disfórico,( apresentados,( respectivamente,(pela(
realização(individual(e(os(valores(de(sua(comunidade.(O(reconhecimento(da(circulação(
dos(valores( já( se( faz( a(partir(dos( atores(dessa(pequena(piada(no(nível(discursivo:(um(
sendo( o( próprio( protagonista;( o( valor,( com( o( qual( Calvin( busca( a( junção,( na( imensa(
montanha( de( bolas( de( neve;( e( a( comunidade,( conotada( pelo( impessoal( do( “ser(
recompensado”( e( na( substantivação( do( “bom”( em( “bondade”,( afinal( o( “bom”( é( um(
atributo(predicado(a(agentes(devido(à(sua(conduta.(

(
Figura(25(–(Calvin(e(Haroldo((data(desconhecida),(Bill(Watterson.(

A( circulação(de( valores(movida(pelo(discurso(permite( estabelecer( temas(que( tocam(e(
são( tocados( por( outros( discursos( que( também( atualizam( valores( semelhantes.( Por(
exemplo,(o(tema(da(tira(pode(ser(expandido(para(qualquer(relação(de(sociabilização(do(
indivíduo( com( sua( comunidade;( ou,( como( no( caso,( a( tira( traz( uma( criança( como(
protagonista,(para(o(tema(do(amadurecimento,(que(além(de(envolver(a(competência(de(
transformar(um(programa(do(dever(de(disfórico(em(eufórico(–(algo(que(Calvin,(por(ser(
criança,( não( consegue( –,( também( diz( respeito( à( vida( adulta( como( a( inserção( do( um(
indivíduo(na(plenitude(da(vida(social.(
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Mas(uma(questão(ainda( fica(pendente,(mesmo(por(meio(desse(modelo(de( se(pensar(o(
discurso.( Como( são( construídos( os( valores( do( nível( fundamental?( Certamente( é( pelo(
discurso,(mas(no(modelo(do(percurso(gerativo(apresentado(não(há(nenhuma(menção(a(
tal(dinâmica.(Barros((2005),(seguindo(o(modelo(da(análise(do(discurso,(aponta(que(os(
valores(do(nível( fundamental( são( carregados(de( investimentos( sensórios,( temporais( e(
espaciais.((

As( leituras( abstratas( temáticas( estão( concretizadas( em( diferentes(
investimentos( figurativos,( todos( eles( caracterizados( pela( oposição( de( traços(
sensoriais,(espaciais(e(temporais(que(separam,(no(texto,(as(oposições(do(nível(
fundamental.((BARROS,(2005,(p.(16).(

Na( tira( de( Calvin( também( temos( o( mesmo( investimento( sobre( o( prazer( e( o( dever.!O!
prazer! é( seguro( (que( no( campo( semântico( aponta( para( traços( sensórios,( como( duro,(
sólido(etc.)(e(imediato((que(diz(respeito(ao(tempo(da(espera,(este(sendo(extremamente(
breve).(O(dever!traz(a(esperança(de(uma(recompensa(que(também(possui(um(prazer!(o(
que( indica( que( o( dever( e( o( prazer( só( estão( separados( pelos( valores( investidos( no(
discurso),(porém(de!prazo!longo((tempo)!e(incerto((o(pouco(seguro).(A(opção(de(Calvin(
de(ceder(às(suas(volições(individuais(não(pode(ser(tomada(como(uma(perversidade(ou(
desvio( de( caráter,( ele,( assim( como(muitas( crianças,( não( é( capaz( de( administrar( a( sua(
espera(pelo(prazer(e(recusa(tal(solicitação.(

Porém,(nesse(nível(da(análise(do(percurso(da(criação(do(discurso,(não( temos(acesso(a(
como(os(próprios( valores(no(nível( fundamental( são( construídos.(Mesmo( sabendo(que(
sobre( a( oposição( semântica( fundamental( são( investidos( valores( sensoriais,( espaciais( e(
temporais,(estes(são(pressupostos(dos(quais(a(análise(parte.((Não(sabemos(como(é,(por(
exemplo,(construído(os(estados(de(espera(de(um(texto(ou(a(solidez(da(experiência(táctil.(
Isso( não( é( um( problema( fundamental( quando( a( análise( pretendida( parte( do( nível(
fundamental(para(a( tematização(do(discurso(e( tenta(situáFlo(diante(diversos(discursos(
que( pairam( sobre( tal( tema( ou( que( atualizam( os(mesmo( valores( fundamentais.( Nesse(
nível,( a( análise( pode( contentarFse( em( trabalhar( com( os( valores( fundamentais( já(
acabados(e(até(mesmo(tidos(como(naturais,(porém(corre(o(risco(de(não(reconhecer(as(
transformações(que(um(discurso(pode(levar(a(cabo(sobre(a(própria(dimensão(do(sentir(e(
dos(afetos.(
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Certamente( tal( consideração( se( faz( presente( quando(mudamos( o( foco( da( análise( das(
estruturas(do(texto(e(as(disputas(discursivas(que(ele(estabelece(para(o(leitor(enquanto(
um(dos(pressupostos(da(leitura.(É(pela(experiência(do(leitor(que(os(valores(sensíveis(e(
afetivos( acontecem,( ao( contrário( do( nível( discursivo( onde( eles( são( tematizados.( Em(
resumo,( é( pela( leitura( que( a( sensibilidade( do( leitor( é( convocada( a( organizarFse( a(
experimentar(as(possibilidades(de(espera,(ora(longa(ou(demasiadamente(curta;(a(solidez(
de( uma( imagem;( o( choque( de( um( impacto( sonoro( etc.( Tais( valores( são( vividos( e(
experimentados( no( texto( e( no( discurso,( assim( como( na( própria( vida,( como( também(
possuem(a(sua(própria(história.(Devemos(ter(em(conta(que,(se(é(possível(investir(valores(
sensíveis(sobre(a(oposição(semântica(fundamental(do(discurso,(é(porque(tais(valores(em(
alguma(medida(já(foram(suficientemente(razoabilizados(por(procedimentos(figurativos(
e(passam(a(ter(uma(ocorrência(na(linguagem(e(a(serem(investidos(em(outros(objetos(ou(
relações(que(o(discurso(também(constrói.(

A(semiótica(de(raiz(greimasiana(descreve(três(funções(cruciais(para(a(efetivação(do(nível(
discursivo:( uma( delas( já( comentamos,( trataFse( da( actorialização( na( qual( a( condição(
sintática( elementar( para( a( produção( de( sentido,( que( pode( ser( descrita( como( a(
transitividade( entre( sujeito( e( objeto,( é( revestida( por( atores( e( figuras( do( universo(
diegético(construído.(Da(mesma(forma(é(preciso(que(se(proceda,(além(das(estratégias(de(
actorialização,( as( estratégias( de( temporalização( e( espacialização.( Todo( discurso( está(
situado( em(um( tempo( e( espaço( figurado,( possível( de( localizar( e( descrever,( ainda( que(
pertença( apenas( ao( universo( ficcional.( Fica(mais( claro( que( essas( estratégias( têm( por(
funtivos( experiências( temporais( e( espaciais( vividas( e( que( no( discurso( assumem( uma(
estabilidade( que( é( passível( de( serem( representadas.( Da( mesma( forma,( o( que( essa(
tradição( chamou( de( sintaxe( narrativa( elementar,( a( relação( de( transitividade( entre(
sujeito(e(objeto,(também(está(presente(na(própria(vida(comum,(e(alguns(procedimentos(
discursivos( conferem( presença( figurada( no( universo( discursivo( que( também( foi(
figurado,( estes( são( os( protagonistas,( os( objetos( perseguidos,( os( antagonistas( e( até(
mesmo( o( narrador.( É( deste( ponto( de( vista( que( estávamos( a( falar( do( narrador,(
personagens(e(suas(ações,(assim(eles(não(são(a(condição(primeira(do(discurso,(mas(sim(
uma(consequência(de(procedimentos(discursivos(sobre(essa(sintaxe(elementar.(

Possivelmente( é( aí( que( reside( a( dificuldade( das( primeiras( semiologias( da( imagem.(
Acomodadas(à(análise(do(nível(discursivo,( tentavam(localizar(os(mesmo(problemas(na(
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fotografia,(no(cinema(etc.,(a(saber,(a(figuratividade.(Em(1984,(Greimas((denunciava(tais(
problemas(da(perspectiva(semiológica,(chegando(a(acusar(que(o(que(se(faz(sob(nome(de(
uma( semiótica( visual( ou( semiologia( da( imagem( não( é( mais( que( uma( constatação(
perplexa(de(alguns(fenômenos(de(sentido,(sem(uma(elaboração(sistemática,(ou(mesmo(
afirmações( sobre( falsas( evidências( (GREIMAS,( 1984,( p.( 19).( Se( é( possível( tratar( as(
expressões( visuais( como( semióticas,( isso( quer( dizer( que( se( pretende( admitir( a(
possibilidade( de( tratar( traços,( rabiscos,( ponto( e( demais( elementos( da( imagem( como(
significantes,(e(que,(em(relação,(formam(sistemas(significantes.(Mas(a(questão(chave(de(
tentar(se(construir(uma(abordagem(sobre(o(sentido(plástico(é(sobre(o(que(esse(sistema(
representa,( principalmente( quando( aparentemente( não( há( nenhuma( figura.( Para(
Greimas,( a( abstração( plástica( e( a( figuração( não( seriam( duas( maneiras( de( pintar,(
diferentes(em(sua(natureza,(ambas(têm(por(base(a(articulação(de(figuras(planares,(uma(
relação( de( leitura( com( o( mundo,( uma( experiência( vivida.( Aquela( que( estabelece,( no(
horizonte(de(sua(semiose,(um(formante(figurativo(podemos(restringir(a(uma(semiótica(
figurativa,( porém( Greimas( ressalta( que( esta( semiótica( não( esgota( a( totalidade( das(
articulações( possíveis( dos( significantes( planares.( Essa( semiótica( figurativa( “não(
representa( senão( um( ponto( de( vista( determinado( que( consiste( em( dotáFlos( de( uma(
interpretação(“natural”((GREIMAS,(1984,(p.(27).(

CompreendeFse(agora(porque(os(problemas(levantados(pela(análise(dos(“textos(
visuais”( se( comparam( aos( dos( textos( verbais,( literários( ou( não:( a( questão(
levantada( pela( organização( interna( das( figuras( visuais( a( serem( lidas( como(
objetos(do(mundo(lembra(imediatamente(a(do(funcionamento(das(imagens(e(de(
outras( metáforas( e( metonímias( nos( discursos( verbais:( ao( apresentar( a(
iconização( como( procedimento( de( persuasão( veridictória,( não( nos( afastamos(
muito(da( “retórica(da( imagem”(sugerida(não( faz(muito( tempo(por(R.(Barthes.(
(GREIMAS,(1984,(p(28).(

Greimas( faz( campanha( por( essa( nova( investigação,( porém( seria( preciso( resgatar( uma(
ingenuidade( do( olhar( para( não( deixarFse( levar( pelas( figuras( já( estabelecidas,( que( ele(
chega(a(comparar(às(estruturas(míticas(de(LeviFStrauss((GREIMAS,(1984,(p(29F30).(Para(
Greimas,(pela( simples( intenção(de(abordar(essa(dimensão(visual( como(uma(semiótica(
pressupõe:(

(
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• é(pertencente(a(um(sistema(simbólico,(ainda(que(desconhecido.(
• abordáFlo(como(significante(é(também(investigar(suas(articulações.(
• é( preciso( estabelecer( as( suas( partes(menores( e( articuláveis( em( análise,(
que(ele(chamará(de(formantes(plásticos.(

Estas( seriam( estruturas( do( texto( plástico( que( extrapolam( a(mera( presença,( já( que( os(
objetos(plásticos(só(adquirem(sua(significação( inscritos(dentro(de(um(sistema(utópico(
elaborado( pelo( artista.( Assim,( todo( fazer( plástico( é( antes( uma( elaboração( utópica.(
Greimas(não(pretende(desenvolvêFlas,(apenas(lança(o(projeto,(mas(sugere(o(caminho(a(
partir(das(expressões(que(comumente(são(usadas(para(descrever(tal(estrutura(útopica(
ou( virtual( de( sentido( do( quadro( ou( suporte:( retilíneas( (articulação( entre( alto/baixo,(
esquerdo/direito);(curvilíneas((periférico/central(ou(circunscrevente/circunscrito)(etc.(
É(claro(que(este(seria(um(projeto(sem(fim,(é(preciso(ter(em(mente(que(uma(descrição(
categórica(só(seria(satisfatória(para(um(corpus(e(problema(específicos.(Porém(a(prática(
contínua( permitirá( desenvolver( categorias( cada( vez( mais( radicais( e( primitivas.( Ora,(
assim(como(na(semântica(estrutural,(é(preciso(admitir(um(eixo(de(sentido(plástico(do(
qual( pudéssemos( depreender( dois( significados( contrários.( Porém( esse( eixo( não( é( um(
campo(sêmico.(Tais(categorias(profundas(podem(residir(na(própria(condição(sensorial(e(
até(mesmo( serem(de(natureza(universal( ou( existencial.( Por( isso(Greimas(propõe(uma(
semiótica( semissimbólica.( O( que( corrobora( com( sua( proposta( é( o( fato( de( que( essas(
organizações(não(são(exclusivas(das(semióticas(plásticas,(gestuais(etc.(Greimas(ressalta(
como(tais(organizações(de(sentido(são(recorrentes(nas(tentativas(de(análise(prosódicas,(
de( rimas,( de( ritmo( poético( etc.( Nesse( sentido,( seriam( eixos(mais( profundos( de( nossa(
organização(de(sentido(que(ainda(não(pertencem(a(organizações(semânticas(verbais,(e(
mesmo(uma(análise(semântica(verbal(não(poderia(escapar.(

Não(é(de(admirar(então(que(se(descubra(que(as(categorias(plásticas(que(fazem(
parte(do(dispositivo(topológico(sejam(comparáveis(a(essas(categorias(gestuais(
e( prosódicas( e( que( sejam,( também( elas,( homologáveis( às( articulações(
categóricas( dos( conteúdos.( Nesse( sentido,( o( investigador( não( hesitará( em(
homologar( alto/baixo( a( euforia/disforia,( em( reconhecer( aí,( acrescentando( o(
traço(“orientação”,(um(microFcódigo(elevação/queda(ou(em(ver,(nas(diagonais,(
interpretações(possíveis(de( ascensão/descensão.(Pouco( importa( saber( se( tais(
homologações( repousam( em( convenções( culturais( ou( se( são( de( natureza(
universal:( é( o( próprio( princípio( desse( tipo( de(modus!significandi( que( conta( e(
não(a(natureza(dos(conteúdos(investidos.((GREIMAS,(1984,(p(42).(
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Fica(claro(neste(texto(o(projeto(de(um(sistema(capaz(de(descrever(o(nível(fundamental(
do(discurso,(projeto(que(mais(tarde(veremos(a(partir(do(espaço(tensivo(elaborado(por(
Zilberberg.( Mas( é( importante( ressaltar( que( Greimas( retoma( o( problema( que( fora(
colocado(desde(a(Semântica!Estrutural(em(1966,(quando(o(próprio(autor(tenta(submeter(
sua(teoria(à(perspectiva(de(uma(fenomenologia(da(percepção.(

Mas( uma( semântica( que( parte( da( onipresença( da( significação( só( pode( ser(
confundida( com( a( teoria( do( conhecimento( e( procurar( ou( suplantáFla( ou(
submeterFse(a(uma(certa(epistemologia.(

[...](

É( com( conhecimento( de( causa( que( nos( propomos( a( considerar( a( percepção(
como(o( lugar(não( linguístico(onde(se(situa(a(apreensão(da(significação.(Assim(
procedendo,( ganhamos( a( vantagem( e( o( inconveniente( de( não( poder(
estabelecer,(no(seu(estatuto(particular,(uma(classe(autônoma(de(significações(
linguísticas,( suspendendo( destarte( a( distinção( entre( semântica( linguística( e(
semiologia(saussuriana.(Embora(reconhecendo(nossas(preferencias(pela(teoria(
da(percepção(tal(como(foi(anteriormente(desenvolvida(na(França(por(MerleauF
Ponty,( observamos,( entretanto,( que( esta( atitude( epistemológica( parece( ser(
também(aquela(das(ciências(humanas(do(século(XX(em(geral:(assistimos(assim,(
para( citar( apenas( o( que( é( particularmente( evidente,( à( substituição( da(
psicologia( da( forma( e( do( comportamento( pela( psicologia( das( “faculdades”( e(
introspecção.((GREIMAS,(1973,(p.(15).(

Infelizmente,( o( projeto( descambou( para( uma( intensa( categorização( cada( vez( mais(
abstrata( e( lógica( dos( processos( sintáticos( e( semânticos( do( texto,( e(muitas( vezes( não(
dando(a(dimensão(de(sentido(ao(próprio(nível(fundamental,(ou(seja,(como(um(processo(
pelo(qual(ocorre(uma(interação(entre(sujeito(e(mundo.(É(também(importante(destacar(
que(muito(do(que( fora(escrito( a( este( respeito( (principalmente( sobre(o( espaço( tensivo(
elaborado(por(Zilberbeg)(não(cita(ou(dialoga(com(os(avanços(das(teorias(psicológicas(da(
arte,(e(mesmo(das(investigações(psicológicas(da(percepção.(Seu(modelo(indutivo(parte(
de( palavras( e( expressões( de( dicionários( ou( dos( usos( poéticos( da( linguagem( para(
formular( o( sistema( mais( geral( que( seria( a( própria( possibilidade( de( organização( do(
sensível,(como(a(pouco(fizemos(ao(buscar(a(qualidade(da(dureza(sobre(o(que(é(seguro.(
Não( se( trata( mais( de( tomar( a( linguagem( como( modelo( de( todos( os( fenômenos( de(
sentido,(mas(sim(de(avaliar(somente(aquilo(que(já(se(manifestou(de(alguma(forma(pela(
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linguagem( verbal( e( assim( assumir( que( a( linguagem( verbal( tende( a( apropriar( e( a(
manifestar( aquilo( que( ocorre( na( própria( sensibilidade.( Assim( seu( modelo( se( faz(
pertinente(caso(não(seja(tomado(como(a(condição(de(imanência(da(sensibilidade,(e(que(a(
própria( análise( dos( processos( de( sentido( também( possuía( a( ambição( de( trazer( à(
linguagem( verbal( –( seguindo( um(modelo(metodológico( descritivo,( para( se( consolidar(
como(científica(–(algum(aspecto(de(nossa(experiência.(É(preciso(encarar(as(tentativas(de(
descrição( e( análise( da( leitura( de( quadrinhos( que( aqui( encontraremos( como( uma(
possibilidade(de(interpretação(que(segue(pressupostos(metodológicos(e(os(explicita.(

Assim(também(estamos(nos(afastando(de(pensar(a(sensibilidade(como(a(capacidade(do(
corpo(em(ser(estimulado(pelos(objetos(do(mundo(e,(ao(mesmo(tempo,(ao(aproximar(a(
sensibilidade( do( sentido,( devemos( admitir( que( o( sentido( não( é( somente( aquilo( que( é(
compartilhado(e(acordado(em(uma(cultura.(Fazer(sentido(diz( respeito(antes(à(própria(
experiência(de(ser(no(mundo.(Em(resumo,(precisamos(reconhecer,(assim(como(Greimas(
chegou( a( propor( semióticas( semissimbólicas( (já( que( não( são( completamente(
construídas( pelas( instituições( da( cultura),( uma( outra( dimensão( do( sentido( e( ( da(
experiência(–(e(o(papel(fundamental(que(o(corpo(possui(neste(processo.(

A(partir(das(ponderações(de(Dewey(sobre(a(experiência(estética,(Valverde(aproxima(o(
“fazer(sentido”(ao(processo(de(ter(uma(experiência,(na(qual(o(sujeito(apropria(para(si(o(
acontecimento((o(movimento(instituinte),(para(acomodáFlo(sobre(o(fundo(de(tudo(aquilo(
que(já(se(encontra(instituído.(Como(lembra(o(autor,(experiência,(em(sua(acepção(comum,(
contempla(tanto(aquilo(que(já(fora(apropriado(por(alguém(como(também(o(movimento(
de(defrontarFse(com(o(que(não(lhe(é(comum.(

Na(verdade,(o(“fazer(sentido”(e(o(modo(de(vigência(próprio(aos(fenômenos(que(
compõem( a( nossa( experiência( simbólica( e( com( eles( partilha( a( ambígua(
condição(da(instituição,(isto(é,(de(algo(que(é(o(resultado(sempre(provisório(de(
um(movimento(instituinte,(que(a(cada(momento(se(sedimenta(numa(referência(
instituída,( sobre( a( qual( agirá( novamente( esse( impulso( de( expressão( da(
experiência(vivida(que(nos(conduz(em(direção(ao(outro(e(em(direção(ao(futuro(
à(medida(que(projeta(para(além(a(seta(da(significação.(

[...](
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O( que( chamamos( “nossa( experiência”( é,( pois,( indissociável( desta( ação( de(
significar( pela( qual( lhe( atribuímos( sentido,( obedecendo,( portanto,( a( sua(
dinâmica( circular.( De( fato,( qualquer( experiência( singular( é( automaticamente(
conduzida( ao( campo( constituído( pelas( experiências( prévias,( mas( só( se(
acrescenta( efetivamente( ao( repertório( típico( desse( campo( se( desvia( da(
redundância( e( escapa( ao( estereótipo( grupal,( e( modo( a( promover( uma( real(
transformação(do(“sujeito”(que(a(vivencia.((VALVERDE,(2007,(p.(240).(

É( nesse( ponto( que( o( corpo( tem( o( papel( fundamental( no( sentido,( ele( é( a( primeira(
abertura(e(o( limite(de(toda(experiência.(Tal(colocação(já(fora(admitida(por(Greimas(ao(
referirFse(a(MerleauFPonty(e(ao(seu(modo(de(pensar(a(percepção.(MerleauFPonty,(em(A!
Estrutura! do! Comportamento! e( Fenomenologia! da! Percepção,( passa( em( vista( os(
resultados( do( que( identificava( como(uma(psicofisiologia( e( tece( críticas( às( concepções(
deterministas(e(atomistas(da(sensibilidade.(O(filósofo(propõe(uma(espécie(de( inversão(
em(relação(ao(modelo(clássico(que(vai(do(estímulo(excitante(ao(comportamento.(Para(
MerleauFPonty,(é(preciso(assumir(que(o(corpo(é(que(gera(o(estímulo(ao(se(dispor(para(
ele( de( alguma( forma,( ou( seja,( é( só( por( meio( do( comportamento( que( podemos(
compreender(o(estímulo(excitante.(

([...]( o( comportamento( é( a( causa( primeira( de( todas( as( estimulações.( Assim( a(
forma(do(excitante(é(criada(pelo(próprio(organismo,(por(sua(maneira(própria(
de(oferecerFse(às(ações(de(fora.(

[...](

O(estímulo(adequado(não(pode(se(definir(em(si(e(independente(do(organismo;(
não( é( uma( realidade( física,( é( uma( realidade( fisiológica( ou( biológica.( O( que(
desencadeia( necessariamente( certa( resposta( reflexa,( não( é( um( agente( físicoF
químico,(é(certa(forma(de(excitação(da(qual(o(agente(físicoF(químico(é(a(ocasião(
antes(que(a(causa.((MERLEAUFPONTY,(1975,(p.(39).(

Isso(nos(leva(também(a(conceber(a(globalidade(da(situação(na(qual(o(corpo(se(oferece(
aos(estímulos,(e(logo(o(corpo(por(inteiro,(e(não(faculdades(ou(sentidos(discretos.(Este(é(
um( dos( argumentos( que( MerleauFPonty( levanta( contra( os( experimentos( da(
psicofisiologia,( de( não( levaram( em( conta( o( contexto( no( qual( o( corpo( estava( inserido,(
para( avaliar( e( quantificar( apenas( um( dos( supostos( sentidos,( ou( seja,( os( estímulos( já(
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haviam( sido( adequados( ao( corpo( e( isso( justificaria( a( reação( regular( quando( se( dá( a(
partir(de(estímulos(construídos(com(o(intuito(de(sua(observação(exterior.((

A( atividade( instintiva,( e( mesmo( a( maior( parte( da( atividade( reflexa( aparece(
como(altamente(adaptada,(o(animal(executa(as(ações(que(são(úteis(para(ele(em(
seu(meio,(mas,(do(ponto(de(vista(desta(teoria((as(do(reflexo),(a(adaptação(não(é(
uma(propriedade( desses( próprios( atos,( não( é( senão( uma( impressão( que( eles(
dão(ao(espectador.((MERLEAUFPONTY,(1975,(p.(61)(

Isso(nos(leva(também(a(admitir(que(não(só(o(comportamento,(assim(como(os(estímulos(
possíveis,(a(partir(da(disposição(do(corpo,(não(são(fixos(e(estáveis,(haja(vista(que(não(só(
todo( o( contexto( da( situação( pode( se( apresentar( de( outra( forma,( como( também( as(
necessidades(do(organismo(nesse(meio(podem(ser(alteradas.(

A(discussão(sobre(o(comportamento(leva(MerleauFPonty(a(propor(uma(outra(forma(de(
se(pensar(a(percepção(já(que,(tendo(em(vista(que(o(corpo(está(em(um(meio(excitante,(é(
preciso(admitir(o(modo(pelo(qual(há(uma(seletividade(de(estímulos,(mas(no(entanto(sem(
extinguir( todo(o( contexto.(Caso( contrário,( cairíamos(em(um(universo(hiperexcitante(o(
qual( não( poderíamos( organizar( e( todo( comportamento( seria( uma( atividade(
desorganizada.( Já( no( primeiro( livro,( A! Estrutura! do! Comportamento,( MerleauFPonty(
reserva( um( lugar( à( característica( formante( dessa( atividade( do( comportamento.(Nesse(
contexto,(forma(é(“um(conjunto(de(forças(em(estado(de(equilíbrio(e(ou(de(mudança,(tal(
que(nenhuma(lei(seja(formulável(para(cada(parte(tomada(isoladamente(e(que(cada(vetor(
em(grandeza(e(em(direção(por(todos(os(outros”((MERLEAUFPONTY,(1975,(p.(172).(Pela(
possibilidade( do( corpo( se( dispor( ao( mundo( de( diversas( formas( é( que( ele( deve(
continuamente( ajustarFse.( ( Dessa(maneira(MerleauFPonty( dá( uma( dimensão(maior( às(
formulações,(às(teorias(da(Gestalt.!A(boa!forma(não(pode(ser(definida(por(um(princípio(
em(si,(mas(um(comportamento(ajustável(à(situação(–(ou,(se(preferimos(uma(formulação(
mais( abrangente,( perceber( é( atribuir( sentido( ao( mundo.( Assim,( na( formulação( de(
MerleauFPonty,(a(percepção(é(o(modo(pelo(qual(o(sujeito(tem(acesso(à(experiência.(

Mas(dizer(a(percepção(é(uma(atribuição(de(sentido(é(também(aproximáFla(de(uma(forma(
expressiva,( já(que(não(é(mera(resposta(a(estímulos.(Atribuir(sentido(é,(primeiramente,(
uma(capacidade(expressiva(do(próprio(corpo(em(performar>se.(Assim(como(não(existe(
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um( pensamento( (no( sentido( comum)( antes( de( ser( assumido( pela( linguagem,( não(
existem(estímulos(antes(de(serem(elaborados(pelo(corpo.(

Nesta( medida,( a( própria( atividade( perceptiva( aproximaFse( da( forma( de(
compreensão( que( já( experimentamos( na( linguagem( e( podemos( dizer( que( a(
percepção(é(já(expressão,(porque(o(que(percebemos,(mais(do(que(representar(o(
mundo,( expressa( o( próprio( movimento( pelo( qual( o( habitamos.( (VALVERDE,(
2007,(p.(256).(

Paul(Zumthor(trouxe(tal(problema(da(performance(para(os(estudos(da( literatura,(mais(
especificamente( para( os( estudos( sobre( a( poesia( oral.( Devemos( ter( o( cuidado( de( não(
reduzir(o(problema(da(performance(ao(objeto(que(o(autor(traz.(Certamente(a(poesia(oral(
implica(uma(performance(que(também(é(encenada,(vocalmente(e(até(corporalmente.(De(
maneira(geral,(estamos(separando(aqui(todo(um(regime(das(performances(que(trazem(
consigo(uma(encenação.(Embora(a(pesquisa(de(Zumthor(tenha(se(concentrado(na(poesia(
oral,( não( é( a( oralidade( (e( logo( a( encenação)( que( orienta( a( sua( formulação( sobre( a(
performance,(mas( sim( o( caráter( poético( dessa( prática.( O( autor( coloca( em( oposição( a(
palavra! oral( e( a( palavra! escrita,( apenas( para( trazer( à( tona( a( possibilidade( de( uma(
pesquisa(sobre(o(fazer(poético(na(linguagem(contra(o(seu(uso(comum.(Assim(o(oral(tem(
sua(potência(poética(preservada(contra(o(uso(cotidiano(da(escrita.(Mas(ele(revela(que(se(
trata(mais(de(uma(estratégia(de(seu(argumento(para(ilustrar(que(há(um(intervalo(entre(
o( uso( poético( da( linguagem( (poesia( oral)( e( o( uso( comum( (escritura).( Ou( seja,( aqui,(
performance(não(é(apenas(uma(atividade(franquiada(ao(falante(ou(a(qualquer(outro(que(
assuma(a(encenação,(mas(a(todo(engajamento(do(corpo(no(fazer(sentido,(logo:(

([...]( a( ideia( de( performance( deveria( ser( amplamente( estendida;( ela( deveria(
englobar(o(conjunto(de(fatos(que(compreende,(hoje(em(dia,(a(palavra(recepção,(
mas(relacionoFa(ao(momento(decisivo(em(que( todos(elementos(se(cristalizam(
em( uma( e( para( um( percepção( sensorial( –( um( engajamento( do( corpo.(
(ZUMTHOR,(2000,(p.(22).(

Em( Performance,! Recepção! e! Leitura( o( autor( coloca( em( discussão( nos( estudos( de(
recepção(a(possibilidade(de(trazer(o(leitor(por(inteiro,(este(leitor(como(destinatário(dos(
textos,(e(não(um(leitor(que(seja(apenas(o(elemento(faltando(de(desvendamento(do(texto,(
ou(como(o(próprio(autor(chama,(um(leitor(virtual.(



(

(

90(

O( ideal,( a( partir( desse( postulado,( seria( conduzir( a( reflexão( em( uma( dupla(
trajetória:(a(que(nos(levaria(ao(lugar(nodal,(em(que(o(“literário”(se(articula(na(
percepção(e(aquela(em(que(se(encontraria(um(homem(particular,(feito(de(carne(
e(sangue.((ZUMTHOR,(2000,(p.(27).(

Assim(como(em(MerleauFPonty,(o(corpo(para(Zumthor(é(a(sede(do(sentido.(O(corpo(na(
acepção(do(autor(deve(ser(tomado(como:(

([...](o(que(sinto(reagir,(ao(contato(saboroso(dos(textos(que(amo;(ele(vibra(em(
mim,( uma( presença( que( chega( à( opressão.( Meu( corpo( é( a( materialização(
daquilo(que(me(é(próprio,(realidade(vivida(e(que(determina(minha(relação(com(
o(mundo.( Dotado( de( uma( significação( incomparável,( ele( existe( à( imagem( de(
meu(ser:(é(ele(que(vivo,(possuo(e(sou,(para(o(melhor(e(para(o(pior.(Conjunto(de(
tecidos( e( órgãos,( suporte( da( vida( psíquica,( sofrendo( também( as( pressões( do(
social,( do( institucional,( do( jurídico,( os(quais,( sem(dúvida,( pervertem(nele( seu(
impulso(primeiro.((ZUMTHOR,(2000,(p.(28).(

Outra( crítica( feita( por( Zumthor( às( teorias( que( tratam( o( leitor( apenas( como( um(
destinatário(virtual,(é(que(elas(eliminam(a(dimensão(processual(da(leitura.(Nesse(ponto(
Zumthor( faz( coro( às( afirmações( de( Iser( sobre( a( fenomenologia( da( leitura,( que,( assim(
como( a( vida,( é( um( processo( no( qual( “eventos( vazios( de( representação”( (ISER,( 1999)(
acontecem(e(solicitam(a(suspensão(de(crenças(e(saberes((representações(já(preenchidas,(
mas(que(se(tornaram(incoerentes(em(dado(mundo(ficcional)(para(elaboração(de(novas.(
Zumthor(então(destaca(o(caráter(performativo(do(corpo(na(leitura,(assim(como(MerleauF
Ponty( fala( da( percepção( e( sua( constante( adequação( às( solicitações.( Assim,( para(
Zumthor,( qualquer( tentativa( de( estabelecer( uma( estrutura( fixa( para( a( forma( não(
contempla( seu( caráter( formante.( O( que( nos( leva( a( orientar( a( nossa( pesquisa( sobre( a(
leitura,(aos(processos(e(transformações(que(o(corpo(passa(para(vivenciar(um(universo(
ficcional,( seja(na(música,( literatura,( teatro( etc.( Tudo( aquilo(que(possui( uma(dimensão(
poética.(

À(primeira(vista(parece(um(savoirFfaire.(Na(performance,(eu(diria(que(ela(é(o(
saberFser.( É( um( saber( que( implica( uma( presença( e( uma( conduta,( um(Dasein(
comportando( coordenadas( espaçoFtemporais( e( fisiopsíquicas( concretas,( uma(
ordem(de(valores(encarnada(em(um(corpo(vivo.((ZUMTHOR,(2000,(p.(36).(
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Mas(o(que(quer(dizer(que(corpo(está(implicado(na(leitura,(especificamente(na(leitura(de(
quadrinhos?(Muitos( admitiram(que( certamente( o( corpo( está( implicado( em(parte( pela(
visão,( a( capacidade( do( olhar( de( recolher( as( diversas( impressões( sensíveis( que( estão(
sobre( os( diversos( pontos( do( papel.( Alguns( concederiam( a( essa( visão( uma( capacidade(
motora,(e(até(poderíamos(rastreáFla(com(aparelhos(específicos.(Mas(isso(é(apenas(uma(
forma(metonímica(de(restituir(o(corpo(pela(visão,(ele(não(estaria(implicado(por(inteiro(
na( leitura,( pelo( contrário( alguns( de( seus( sentidos( e( capacidades( tendem( a( nulidade,(
afinal,( a( textura( das( páginas( de( uma( revista( passam( despercebidas( na( leitura,( assim(
como( o( seu( odor( etc.( Aqui( precisamos( retomar( a( crítica( de( MerleauFPonty( sobre( os(
esquemas(psicofisiológicos,(que(concebeu(as(capacidades(do(corpo(por(meio(de(sentidos(
isolados( que( recolhem( as( impressões( do( mundo.( Por( esse( viés,( o( corpo( que( está(
implicado( na( leitura( é( um( corpo( deficitário,( que( perdeu( ou( anulou( alguns( de( seus(
sentidos,(como(um(vidente(que(tragicamente(ficou(cego(ou(alguém(que(perde(por(inteiro(
sua( audição.( Ora,( se( a( visão( mira( objetos( e( varre( o( campo( visual,( isso( não( pode( ser(
desassociado(da(mesma(capacidade(motora(dos(membros(do(corpo(e(do(corpo( inteiro(
que(conquista(o(espaço;(e(a(mesma(a(capacidade(motora(não(independe(da(visão.(Assim,(
a( nossa( visão( já( sabe( do( corpo( inteiro.( MerleauFPonty( cita( casos,( hoje( cada( vez(mais(
comuns(na(medicina,(de(lesões(nervosas(nos(quais(os(pacientes(conseguem(adaptarFse(
às(novas(condições(de(seu(corpo(e(vivenciar(uma(série(de(sentidos(que(supostamente(
seriam(perdidos.(Mesmo(o(cego(continua(tendo(seu(corpo(inteiro(para(experimentar(o(
mundo,( sua( existência( não( é( deficitária.( O( corpo( deficitário( só( aparece( por( um( olhar(
exterior.(

Nem(mesmo(os(cinco(sentidos,(formulados(pela(fisiologia,(esgotam(as(possibilidades(do(
corpo.(Devemos(ter(em(mente(que(este(corpo(formulado(pela(fisiologia(fora(formulado(a(
partir(do( corpo( comum,(o(que(está( situado(no(mundo( cotidiano(e( suas( solicitações.(A(
leitura( solicita( também(um( corpo,( não( as( partes( (todas( ou( apenas( algumas)( do( corpo(
comum.( Na( leitura( de( quadrinhos( (assim( como( qualquer( vivência( ficcional)( estará(
implicado(todo(um(corpo(possível,(que(não(é(o(mesmo(corpo(possível(da(vida(ordinária;(
este( corpo( estará( tanto( aquém( quanto( além( do( seu( cotidiano.( Ele( se( performará! de(
acordo(com(o(ambiente(no(qual(está(imerso(e(em(intensa(interação.(Isso(não(quer(dizer(
que(se(trata(de(um(outro(corpo(e(que(todos(os(valores(e(condutas(de(performance(são(
inteiramente( distintos( da( vida( ordinária.( Ainda( se( trata( do( mesmo( corpo,( um( corpo(
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experimentado(e(que(carrega(consigo(todo(um(saber(comportamental(que(se(ajustará(de(
acordo(com(as(solicitações(da(leitura.(Assim(admitimos(que(por(mais(que(o(tato,(o(olfato,(
e,( em(parte,( a(motricidade,( não( estejam( implicados( na( leitura( de( simples( revistas( em(
quadrinhos( –( lembrando( que( isso( é( apenas( sobre( o( ponto( de( vista( fisiológico( –( estes(
fazem( parte( de( todo( um( conjunto( de( experiências( instituídas,( já( que( não( podemos(
atomizar( a( percepção,( e( que( podem( se( organizar,( performar,( de( acordo( com( as(
solicitações(da(leitura.(

Zumthor(retoma(uma(das(características(da(performance(desenvolvida(por(Dell(Hymes(
em( Breakthrough! Into! Performance( (1973)( e( que( nos( ajudar( a( pensar( a( ideia( de(
performance(para(além(dos(atos(de(encenação.(Para(Hymes,(citado(por(Zumthor((2000,(
p.( 36)( “A( performance( realiza,( concretiza,( faz( passar( algo( que( eu( reconheço,( da(
virtualidade(à(atualidade”.(Devemos(pensar(esse(jogo(entre(o(virtual(e(o(atual(não(como(
mera(encenação(do(algo(que( já(está(dado(em(algum( lugar( remoto(da( interioridade(do(
sujeito,(como(se(a(performance(fosse(a(execução(de(um(gesto(ou(movimento(já(previsto(
e(organizado(pelo(espírito.(Devemos(pensar(a(performance(a(partir(da(relação(entre(o(
fundo( instituído! e( a( forma( instituinte( na( experiência.( Ter( uma( experiência( envolve(
organizar( e( adaptar( o( experimentado( diante( de( um( experimentável.( Como( vimos,(
Greimas( já(sugeria(haver(todo(um(fundo(utópico(para(se(vivenciar(as( formas(plásticas,(
esse( fundo(utópico(é(atualizado(para(se( ter(acesso(ao(universo(tópico(de(uma(pintura,(
fotografia,(história(em(quadrinhos(e(até(mesmo(a(relação(ordinária(com(o(espaço.(Aqui,(
a( diferença( entre( o( virtual( e( o( atual( é( justamente( a( performance,! o( fundo( do( já(
experimentado(e(a(forma(que(se(perfaz(do(experimentável.(

Estas( considerações,( que( nos( serve( de( fundo( epistemológico,( ainda( carecem( de( uma(
demonstração( analítica.( Como( podemos( falar( de( como( a( leitura( solicita( o( corpo( a(
performar>se( e( nesse( gesto( está( implicado( as( suas( experiências( já( instituídas?(
Pretendemos( alcançar( um( modelo( metodológico( que( permita( incorporar( a( vivência(
rítmica( na( experiência( de( leitura,( e( isto( envolverá( criar( uma( imagem( de( um( corpo(
sensorial(que(não(é(o(mesmo(corpo(fenomenal,(pois(neste(não(há(uma(diferença(última(
entre( a( sua( sensibilidade,( seus( afetos( e( seu( entendimento( inteligível.( No( entanto(
esperamos(que(o(método(possibilite(extrapolar(o(modelo(sensório(dando(seguimento(às(
pretensões( do( percurso( gerativo( proposto( por( Greimas.( Neste( trabalho( tomaremos(
como( modelo( o( espaço( tensivo,( diversas( vezes( anunciado,( de( Zilberberg,( o( qual(
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pretendemos( agora( expor( os( elementos( fundamentais( de( seu( entendimento( para(
quando(formos(aplicáFlo(diretamente(em(análises.(

Mais( uma( vez( queremos( deixar( claro( que( se( trata( de( um( modelo( analítico,( não(
esperamos(expor(a(possiblidade(última(da(organização(do(corpo(sensório(nem(mesmo(
todo( o( corpo( que( é( performado( em( uma( leitura( de( histórias( em( quadrinhos.( É( o(
problema( específico( da( adesão( rítmica( que( será( o( ponto( de( corte,( uma( traição( ao(
próprio(corpo.(Para(compreender(o(modelo(do(espaço(tensivo(de(Zilberberg(é(preciso(
pensar( que( os( valores( semióticos,( e( aqui( incluído( os( valores( da( sensibilidade,( são(
construídos( pela( correlação( de( duas( dimensões( de( grandezas,( uma( intensiva( e( uma(
extensiva.(Esse(modo(de(relacionar(as(duas(dimensões(fundamentais(pretende(resolver(
dois( problemas( das( teorias( semióticas( até( então.( O( primeiro( que( é( de( fornecer( um(
modelo( que( vá( do( sensível( ao( inteligível,( resolvendo( assim( o( problema( do( nível(
fundamental( do( percurso( gerativo.( O( segundo( é( ultrapassar( uma( semiótica( do(
descontínuo( para( propor( uma( semiótica( do( intervalo,( e( logo( a( significação( deve( ser(
pensada(não(pela(relação(de(termos,(mas(pela(direção(que(os(valores(tomam(no(espaço(
tensivo.(Ou(seja,(pelo(percurso(que(o(sujeito(é(convidado(a(fazer(diante(de(uma(situação(
discursiva.(O(gráfico(do(espaço(tensivo(nos(ajudará(neste(momento:(

(

Os( valores( semióticos( interpretados( sobre( esse( gráfico( tendem( a( um( movimento( de(
aumento( ou( de( diminuição( de( suas( grandezas( intensas( ou( extensas.( Ao( tratar( das(
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grandezas( intensas,( que( ocupa( o( lugar( diretor( no( espaço( tensivo,( Zilberberg( trata( a(
direção( sobre( o( termo( aspectualidade,( que( tende( a( sua( queda;( ou( seja,( as( grandezas(
sensíveis(tendem(a(sua(inteligibilidade(com(o(prosseguimento(da(situação(discursiva.(O(
discurso( é( então( o( modo( pelo( qual( as( sensações( e( os( afetos( sedimentamFse( no(
entendimento,(perdendo(o(seu(caráter(intenso.(É(por(isso(que(a(intensidade,(do(ponto(de(
vista(de(Zilberberg,( é( regente(da( extensidade,( pois( está(última( é(uma(atividade(que(o(
sujeito(exerce(sobre(os(valores(intensos(a(fim(de(apaziguáFlos.(Logo,(podemos(entender(
que( quanto( maior( for( o( potencial( intenso( maior( é( o( seu( caráter( assomático( ou(
problemático( para( o( sujeito,( que( busca( a( sua( resolução( adaptandoFo( aos( seus(
fundamentos( extensos.( Assim( fechamos( o( estilo( tensivo( que( o( autor( chama( de(
descendência,( que( vai( do( assomo(à( resolução.( Porém(o( seu( espaço( tensivo( admite(um(
estilo( ascendente,( que( busca( recuperar( o( potencial( intenso( dos( valores( semióticos(
enquanto( coloca( em( suspenso( o( que( já( estava( razoavelmente( apaziguado( na(
extensidade.(Um(estilo( ascendente( coloca(novamente(o( sujeito( em( contato( com(o(que(
não(é(familiar.(

O( espaço( tensivo( é( o( arcabouço( epistemológico( sobre( o( qual( Zilberberg( tentará(
desenvolver(os(valores(semióticos(e(seus(modos(de(circulação.(Como(acabamos(de(ver,(o(
espaço( tensivo( não( é( devedor( das( matrizes( linguísticas( da( significação,( ainda( que( o(
próprio(autor(aponte(os(princípios,(já(germinados,(nos(escritos(de(Hjelmslev(e(Saussure.(
Mas( a( constituição( do( espaço( tensivo( de( Zilberberg( vem( de( uma( apropriação( da(
discussão(filosófica(do( lugar(das(sensações(e(das(paixões(nas(formas(de(conhecimento(
humano,(principalmente(a(partir(de(Cassirer,(em(A!filosofia!das!Formas!Simbólicas,(Kant(
(por(meio(de(Deleuze)(quando(descreve(a(tendência(à(diminuição(da(grandeza(intensiva(
das( sensações(e(o(próprio(MerleauFPonty,(para(quem(os(estilos( tensivos(ascendente(e(
descendente( possuíam( uma( dimensão( existencial( e,( logo,( ligada( à( própria( percepção.(
Essa( retomada( de( tradições,( que( até( então( pareciam( distantes( da( semiótica,( é(
assumidamente(orientada(pela(necessidade(de( recolocar,( como(objeto(de( investigação(
semiótica,( as( paixões( e( a( sensibilidade,( projeto( que( ficou( esquecido( ao( longo( dessa(
tradição:(

Essa(bifurcação((intenso(e(extenso)(pede(certas(explicações:((i)(a(tensividade(é(
o( lugar( imaginário( em( que( a( intensidade( –( ou( seja,( os( estados( de( alma,( o(
sensível(–(e(a(extensidade(–(isto(é,(os(estados(de(coisas,(o(inteligível(–(unemFse(
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uma(a(outra;((ii)(essa( junção(indefectível(define(o(espaço(tensivo(de(recepção(
para(as(grandezas(que(têm(acesso(ao(campo(de(presença:(pelo(próprio(fato(de(
sua( imersão( nesse( espaço,( toda( grandeza( discursiva( vêFse( qualificada( em(
termos(de(intensidade(e(extensidade;((iii)(em(continuidade(com(o(ensinamento(
de(Hjelmeslev,(uma(desigualdade(criadora(liga(a(extensidade(à(intensidade:(os(
estados(de(coisas(estão(na(dependência(dos(estados(de(alma;(essa(autoridade(
do(sensível(sobre(o(inteligível,([...],(vem(reforçada(pela(discussão(que(Cassirer,(
em(La(philosophie(des( formes(symboliques,(dedicou(àquilo(que(ele(chama(de(
“fenômeno(de(expressão”;(as(determinações(intensivas(e(extensivas(recebem(aí(
a( denominação,( comum( no( campo( das( chamadas( ciências( humanas,( de(
valências;(de(nossa(parte(concebemos(o(valor(como(associação(de(uma(valência(
intensiva(com(uma(valência(extensiva.((ZILBERBERG,(2006,(p.(169F170).(

Destaquemos(que(os(valores(semióticos(não(são(as(valências(do(espaço(tensivo,(mas(sim(
o(produto(da(relação(de(valências(intensas(e(extensas.(Além(disso,(é(a(intensidade(que(
possui(a(prevalência(no(espaço( tensivo,(os(valores(que( tendem(à(extensidade( tem(sua(
descendência(conduzida(pelo(o(que(são(em(sua(dimensão(intensa.(Não(desenvolveremos(
por( inteiro( o( espaço( tensivo( de( Zilberberg,( ou( seja,( as( valências( que( cada( dimensão(
contém,(o(retomaremos(para( inserir(o(problema(do(ritmo(para( tratar(da(análise.(Aqui(
será( suficiente( apenas( dizer( que( a( intensidade( se( desdobra( nas( subdimensões( do(
andamento( e( tonicidade,( e( a( extensidade,( nas( subdimensões( da( temporalidade( e(
espacialidade.( O( mais( importante( das( subdimensões( não( é( sua( própria( definição( –(
embora(a(noção(comum(dos(termos(já(nos(dê(uma(boa(noção(do(que(cada(valência(põe(
em(jogo(–,(mas(sim(a(relação(entre(elas(quando(se(tem(em(vista(a(construção(de(valores(
semióticos,(que(no(nosso(caso(será(relativa(à(leitura,(ao(ritmo(e(às(paixões(narrativas.(O(
próprio(Zilberberg(não(dá(uma(definição(de(cada(subdimensão,(seu(acesso(é(apenas(de(
modo(indireto.(

Através(do(espaço(tensivo(é(possível(dar(um(escopo(mais(amplo(à(sintaxe(narrativa,(o(
que( há( verdadeiramente( em( jogo( no( espaço( é( a( construção( de( valores( por( meio( da(
relação( da( intensidade( ou( extensidade,( a( posição( que( um( sujeito( irá( assumir( diante(
daquilo(que( lhe(ocorre:(mais(ou(menos( inteligível,(mais(ou(menos( sensível.(Ou( seja,( o(
espaço(tensivo(tenta(representar(a(presença(de(um(sujeito(para(um(objeto(ou(a(presença(
do( objeto( para( o( sujeito.( O( que( a( narrativa( encena( já( é( condição( fundamental( da(
presença(do(sujeito(do(mundo.(
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Isso(ocorre(então(porque(a(fala(ou(as(palavras(trazem(uma(primeira(camada(de(
significação(que( lhes(é(aderente(e(que(oferece(o(pensamento(enquanto(estilo,(
enquanto( valor( afetivo,( enquanto( mímica( existencial( antes( que( como( um(
enunciado(conceitual.(Descobrimos(aqui,(sob(a(significação(conceitual(das(falas,(
uma(significação(existencial(que(não(é(apenas( traduzida(por(elas,(mas(que(as(
habita(e(é(inseparável.((MERLEAUFPONTY,(1999,(p.(247F248).(

É( por( meio( desse( sistema( do( espaço( tensivo,( aqui( apenas( esboçado,( que( esperamos(
descrever(o(engajamento(corporal(sobre(a( leitura(de(quadrinhos(e(como(essa(vivência(
constrói( valores(dos(quais( depende( as(paixões(narrativas(das( cenas( e( sequências( que(
destacaremos( em( análise.( Não( esperamos( que( o( espaço( tensivo( –( suas( valências( e(
subvalências,( como(veremos(ao(explorar(o(problema(do(rítmico(e(da(espacialidade(da(
página(–(esgote(o(corpo,(como(já(alertamos,(nem(mesmo(que(esgote(a(análise(do(objeto.(

Mesmo(partindo(do( corpo( como( sede(do( sentido,( estamos(a( investigar(narrativas(que(
encenam(dramas(através(de(seus(personagens(e(suas(ações.(Histórias(que(não(só(tocam(
nossos(corpos,(mas(nossas(paixões(e(crenças,(nos(emocionam(e(até(mesmo(nos( fazem(
questionar(nossos(valores(morais(e(ideológicos.(Mesmo(hoje,(no(que(vem(sendo(tratado(
como(narratologia(pósFclássica,( esta(marca( é( a(moda(das( abordagens.( Em(Narratolgie!
Calssique!et!Narratologie!Post>Classique,(Geralde(Prince(faz(um(revisão(do(uso(do(termo(
ao(referirFse(às(diversas(frentes(de(abordagens(sobre(as(narrativas.(A(narratológica(pósF
clássica(é(apontada(em(oposição(às(abordagens(estruturalistas(que(dominaram(o(estudo(
das(narrativas(entre(a(década(de(60(e(70.(Mas(não(se(trata(de(uma(simples(negação(de(
seus(métodos,(mas(de(uma(expansão(de(seus(interesses(para(além(da(estrutura(do(texto(
narrativo,(ou(seja,(estudos(que(pretendem(colocar(a(recepção(dos(textos(narrativos(em(
vista.(Nesse(interesse,(o(próprio(conceito(de(narrativa(se(expande(para(além(do(domínio(
das(narrativas( literárias,(e(mesmo(as(narrativas( ficcionais(e(as(diversas(narrativas(são(
convocadas( tendo( em( vista( outros( problemas( e( por( outras( áreas( de( investigação(
científica.(

Forcée( de( revenir( de( ses( prétention( et( de( ses( illusions( sous( peine( de(
condamnation(pour(naïveté(et(d'exclusion(pour( scientisme,( remise(à( sa(place(
par(la(critique(du(structuralisme(que(va(vite(être(baptisée((du(moins(aux(EtatsF
Unis)(postFstructuralisme(et(par(une(dévotion(toujours(vivace(à(l'histoire(et(au(
contextuel,( craignant(d'être(dépassée,(débordée,( laissée(pour( compte(par(des(
disciplines((ou(des(sousFdisciplines)(de(plus(en(plus(sensibles(aux(inflexions(et(
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influences( de( la( race,( de( la( classe,( du( genre,( la( narratologie( essaie( de( les(
assimiler,(de(s'y(assimiler(sans(abandonner( la(plupart(de(ses(questions(ou(de(
ses(acquis(et(devient(postFclassique.((PRINCE).(

Podemos(dizer(que(essa(retomada(do(contexto(histórico,(social(e(político(das(narrativas(
é( uma( tentativa( de( retomar( a( dimensão( pragmática( do( texto,( no( entanto( também( é(
preciso( admitir( que( há( um(dimensão( pragmática( do( texto( narrativo( que( é( individual,(
que(se(realiza(pela(relação(do(leitor(com(o(texto,(e(não(só(do(texto(com(o(seu(contexto(
por(meio(de(uma(atuação(do(leitor.(Se(há(uma(dimensão(social(da(recepção,(esta(é(antes(
devedora(de(uma(experiência(subjetiva,(isso(não(quer(dizer(que(a(relação(entre(o(texto(e(
o( leitor( seja( totalmente( idiossincrática.( Zumthor( reconhece( esse( caráter( próprio( da(
performance(a(partir(das(elaborações(de(Iser(sobre(a(leitura.(Para(Iser((1999)(a(leitura(é(
a(condição(de(percepção(do(texto,(e(se(dá(por(uma(constante(mudança(de(ponto(de(vista.(
Porém(o(leitor(possui(seus(próprios(horizontes(de(interpretação,(estes(sim(condições(de(
sua( história:( enquanto( vivo,( enquanto( leitor,( sujeito( político( etc.( Esses( horizontes(
ajudam( a( preencher( de( representação( os( índices( do( texto,( os( pontos( de( vista( que( se(
distribuem( ao( longo( do( discurso.( Porém,( quando( o( texto( possui( um( caráter( poético,(
mostraFse( como( um( verdadeiro( lugar( vazio( de( representações.( Os( modelos( de(
interpretação( que( ajudam( o( leitor( a( conferir( coerência( ao( texto( agora( produzem(
incoerências(e(contradições,(e(o(leitor(não(possui(nenhuma(saída(a(não(ser(reformular(
seus( próprios( horizontes( para( apaziguar( as( lacunas( do( texto.( Essa( experiência( possui(
uma(dimensão(individual,(ainda(que(só(seja(possível(devido(aos(horizontes(que(já(fazem(
parte( do( leitor( experiente,( mesmo( que( não( sejam( satisfatórios.( A( leitura( não( só( se(
realiza(por(aquilo(que(o(leitor(sabe(e(a(capacidade(que(o(texto(possui(de(convocar(esse(
saber,(mas(também(por(competências(que(o(leitor(não(possui,(e(nesse(limite(o(leitor(só(
pode(apoiarFse(no(que(o( texto(oferece(e(em(sua(capacidade(de(performar>se!diante(de(
um(mundo( ficcional,( para( elaborar( novas( coerências.( É( dessa( interação( que( Zumthor(
reconhece(o(caráter(poético(do(texto(e(a(dimensão(performática(daquele(que(o(enfrenta.(
Para(a(estética(da(recepção(este(problema(é(o(caráter(estético(da(leitura.(

Mas(as(coerências(possíveis(não(são(só(da(ordem(dos(valores(morais,(crenças(políticas(
etc.,( envolve( toda( a( subjetividade( do( leitor.( Frente( a( um( verdadeiro( texto( poético,( o(
leitor(é(convidado(a(rever(suas(crenças(e(valores,(a(emocionarFse(e(mesmo(a(vivenciar(
um(corpo(possível( apenas(naquele(universo( ficcional.(Não( são(experiências(diferentes(
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perante(a(mesma(vivência(narrativa,(o(leitor(está(inteiramente(envolvido(na(ficção,(seu(
estado(de(alma(é(devedor(do(que(seu(corpo(sofre,(as(suas(crenças(são(estabelecidas(no(
calor(de(suas(paixões.(Para(fazer(valer(este(pressuposto,(a(nossa(análise(também(precisa(
investigar( como( os( estados( do( corpo( se( ligam( às( paixões( narrativas.( Essa( busca( da(
dimensão( passional( do( texto( também( é( uma( das( frentes( da( narratologia( pósFclássica,(
embora( não( tematize( em( seu( projeto( o( contexto( histórico( e( social,( a( dimensão(
pragmática(se(localiza(justamente(sobre(o(leitor(que(sofre.(Essa(dimensão(não(pode(ser(
investigada(apenas(pela(estrutura(do(texto,(como(se(as(paixões(que(o(leitor(sofre(fossem(
representações( que( o( texto( poderia( remeter( por( meio( de( seus( signos.( Certamente( o(
texto( pode( tematizar( o( medo( e( o( terror,( pode( representáFlo,( mas( o( leitor( fica(
aterrorizado(é(por(sua(leitura(ser(o(veículo(do(terror.(

A( fonte( a( qual( nos( reportamos( é( Raphael( Baroni,( especialmente( sua( tese( sobre( as(
tensões(narrativas.( Para( contemplar(mais( essa(dimensão(do( texto( e( especialmente(da(
narrativa,( é(preciso( considerar(que(o( leitor( também(se( relaciona(passivamente( com(o(
texto,(ou(poderíamos(dizer,(não(é(mais(o(leitor(que(age(sobre(o(texto,(mas(o(texto(que(
age( sobre( o( leitor.( Assim( podemos( considerar( que( se( a( leitura( é( o( lugar( de( encontro(
entre( o( leitor( e( o( texto,( ora( o( leitor( age,( ora( o( leitor( sofre.( Paixão,( passionalidade,(
passividade(são(termos(que(derivam(do(latim(passio((sofrimento,(resistência)(e(do(verbo(
pati((sofrer,(suportar),(que(por(sua(vez(vem(do(grego(pathos(de(uso(semelhante.(O(texto(
possui(a(capacidade(de(resistir(aos(usos(e(interpretações(comuns(que(o(leitor(lhe(faz.(Se(
voltarmos(ao(espaço(tensivo,(como(o(próprio(Baroni(faz,(veremos(que(o(sujeito(que(se(
encontra( projetado( sobre( a( dimensão( intensiva( e( assomática( é( um( sujeito( do( sofrer,(
enquanto( que,( ao( apaziguar( o( assomo,( ao( projetar( sua( presença( à( extensidade( e( ao(
entendimento,(é(um(sujeito(do(agir.(Esse(é(o(modo(mais(geral(de(se( tratar(a( interação(
entre( o( texto( e( o( leitor,( como( diria( Iser( (1999),( só( há( interação( quando( há( uma(
assimetria(entre(o(texto(e(o(leitor.(Assim(agir(e(sofrer(são(modalidades(de(presença(do(
leitor(no(texto(e(que(mantêm(uma(intensa(relação,( já(que(é(o(modo(da(interação(entre(
texto(e(leitor.(

Pour(résumer,(on(pourrait(dire(qu’au(lieu(de(ne(s’intéresser(qu’au(rapport(actif(
d’un( sujet( qui( vise( un( objet,( on( s’intéresse( désormais( également( au( rapport(
passif( d’un( sujet( qui( est! affectépar( un( objet.( Cet( objet( qui( affecte( le( sujet(
manifeste( sa( présence( par( une( forme( quelconque( de( résistance( opposée( à(
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l’agir,( et( c’est( cette( résistance(qui( tend( à(produire(des( émotions.(D’Aristote( à(
Ricoeur,(l’agir(a(toujours(été(associé(au(pâtir,(l’action(à(la(passion,(l’activité(à(la(
passivité![...].((BARONI,(2006).(

Mas(Baroni(tem(um(objetivo(específico:(onde(e(como(se(organizam(os(lugares,(no(texto,(
que(estabelecem(um(sujeito(do(sofrer?(Além(disso,( interessa(também(de(que(natureza(
são(essas(paixões,(o(que(sofre(o(leitor(e(como(ele(age(novamente(sobre(o(texto.(Podemos(
dizer(que(a(primeira(questão(é(passível(de(uma(investigação(da(organização(interna(do(
texto(enquanto(que(a(segunda(implica(diretamente(o(leitor(para(a(sua(investigação.(Mas(
uma( investigação(não(prescinde(da( outra,( o( leitor( não( sofre( e( se( apaixona( sem(que(o(
texto(lhe(tenha(resistido,(assim(como(todo(texto(poético(tem(em(seu(horizonte(um(leitor.(

Baroni( propõe( aos( estudos( narratológicos( uma( virada( de( investigação.( Se( antes( a(
narratológica( clássica( elegia( a( forma( como( as( funções( narrativas( se( encadeavam( e( se(
integravam(em(níveis( superiores,(agora( interessa,( com(a(mesma( importância(ou(mais,(
como(a(leitura(se(retém,(onde(e(quando(o(leitor(sofre(diante(do(texto.(Esse(é(o(problema(
que(abre(a(tese(doutoral(do(autor(em(um(capítulo(intitulado(“Une(dèfinition(‘etroite’(de(
l’intrigue”.(

Prendre(en(considération( la(dimension(passionnelle(qui(est(au( fondement(du(
récit(revient(à(concevoir(que(la(narrativité(consiste(précisément(en(la(mise(en(
scène(de(l’indétermination(du(monde(ou(du(devenir:(c’est(le(lieu(où(l’action(se(
représente(dans(sa(dimension(passionnelle,(dans(son(incertitude.(

L’inverse( de( la( conception( structuraliste,( il( s’agit( de( ne( pas( confondre( la( «(
matière( première( »( du( récit( –( en( l’occurrence( un( segment( de( l’aventure(
humaine(–(et(la(«(mise(en(intrigue(»,(qui(consiste(à(structurer(dialogiquement(
la( production( sémiotique( en( déterminant( ses( charnières( essentielles( dans(
l’ordre(du(discours,(charnières(dont(rendent(compte(les(notions(de(noeud(et(de(
dénouement.( Il( s’agira( également,( contrairement( cette( fois( à( la( conception(
ricoeurienne,( de( souligner( les( propriétés( passionnelles,( et( non( seulement(
herméneutiques(et(configurantes,(de(la(mise(en(intrigue.((BARONI,(2006).(

E( qual( seria( essa(matéria( primeira( da( narrativa?( Praticamente( estamos( a( tratar( dela(
durante(toda(esta(seção.(Assim(como(Zilberberg,(Baroni(usa(o(termo(tensão(para(ilustrar(
como(o(leitor(está(em(sua(leitura,(assim(como(em(sua(vida,(oscilando(entre(ser(afetado(
por(algo(que(lhe(escapa(à(compreensão(e(apaziguáFlo(por(tematizar(esse(acontecimento(
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em( toda( sua( competência( subjetiva,( desde( a( compreensão( de( seu( próprio( corpo( às(
coerências( lógicas.(Baroni( se( situa(no(nível( das( funções(narrativas( e(das( ações(para( a(
busca(da(tensão(narrativa,(a(intriga(não(só(como(o(modo(de(encadear(ações,(mas(como(
as(ações(testam(os(limites(de(suas(formas(de(serem(encadeadas.(A(intriga(nos(será(cara,(
pois( possui( um( longa( tradição( de( estudo( –( a( narratologia( clássica( descreveu( os(
elementos( e( funções(da( intriga( e( suas( sequências,( além(de( ser( o( lugar( onde(podemos(
reconhecer( um( sujeito( figurativizado( que( age( e( sofre( em( seu( próprio( mundo,( o(
personagem(e(todos(os(actantes(que(foram(actorializados.(São(esses(atores,(através(de(
sua(própria(aventura,(que(nos(fornecem(a(“pista”(de(onde(e(quando(o(discurso(narrativo(
resiste(aos(usos(e(interpretações(do(leitor.(É(pela(intriga(e(seus(jogos(de(tensões(que(o(
corpo( do( leitor( também( se( faz( presente,( é( propriamente( nas( paixões( narrativas( que(
podemos(reconhecer(como(os(valores(construídos(pela((performance(do(corpo(participa(
de(uma(experiência(narrativa.(

Baroni(explora(três(modalidades(básicas(de(paixões(narrativas:(o(suspense,(a(surpresa(e(
a( curiosidade.( Para( cada( uma( é( preciso( encontrar( um( correlato( no( texto( capaz( de(
interromper( a( extensidade( dos( eventos,( até( então( narrados,( para( potencializar( seu(
aspecto( intenso.( Aqui( extensidade( de( um( evento( é( tomada( como( a( capacidade( de( se(
estabelecer(uma(rede(de(relações(entre(os(eventos(desenvolvidos(no(discurso,(enquanto(
que(intensidade(traz(de(volta(o(caráter(singular(do(evento(–(o(que(este(evento(provoca(
no( leitor( já( não( é( extensivo( a( todo( o( discurso,( é( propriamente( uma( paixão.( Baroni(
reconhece(que(é(a(partir(do(tipo(de(problema(posto(pelo(correlato(textual,(que(é(sempre(
uma(indeterminação(projetada(sobre(a(extensão(do(discurso((ou(para(sua(anterioridade(
ou(posterioridade)(que(a(paixão(adquire(um(componente( temporal,( fundando(assim(a(
própria( temporalidade( da( leitura.( NotaFse( que( aqui( a( temporalidade( já( não( é(mais( o(
resultado(da(ordenação(dos(eventos(da(narrativa,(mas(o(vetor(das(expectativas(sobre(o(
discurso,(que(é(uma(paixão(instaurada.(

Baroni(vai(adiante,(no(modelo(tensivo.(Se(algo(no(discurso(se(impõe(como(singular(e(faz(
o( sujeito( padecer,( a( própria( continuidade( do( discurso( oferece( os( elementos( para( que(
esse( estado( seja( apaziguado.( O( autor( identifica( esse( movimento( por( meio( de( duas(
modalidades( de( hipóteses:( os( prognósticos,( que( projetam( resoluções( possíveis( de( um(
evento( que( instaura( uma( indeterminação( futura;( e( os( diagnósticos,( que( tendem( a(
esclarecer( indeterminações( passadas.( Prognósticos( e( diagnósticos( referemFse( à(
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capacidade(do(leitor(de(fazer(inferências(que(podemos(chamar(de(discursivas,(já(que(se(
projetam(sobre(o(nível(mais(alto(do(discurso(narrativo,(acima(de(um(nível(fundamental(
(ou(tensivo)(e(o(nível(narrativo.((

(

(

Esse(modo( de( abordar( as( paixões( em(questão( é( suficiente( para( comparar( suspense( e(
curiosidade,(porém(não(contempla(a( surpresa.(O(próprio(autor( reconhece(pelo(menos(
mais( dois( componentes( fundamentais( para( se( compreender( a( surpresa:( ( a( duração(
quase(nula(do(estado(e(a(espera.(

La( surprise,( comparativement( au( suspense(ou(à( la( curiosité,( est(une(émotion(
éphémère,(que(si(définit(essentiellement(par(le(moment(de(son(surgissement(et(
non( par( sa( durée;( par( consequente,( cette( émotion( n’est( pas( en( mesure( de(
configurer( une( intrigue,( mais( plutôt( de( connoter( ses( “moments( forts”( ,( que(
correspondente( souvent( au( surgissement( du( “noued”( ou( du( “dénouement”.(
(BARONI,(2007,(p.(296).(

Já( que( Baroni( não( verifica( uma( atividade( cognitiva( possibilitada( pela( surpresa,( seja(
como(prognóstico(ou( como(diagnóstico,( a( solução(dada( é(que( a( surpresa( instaura(um(
questionamento( do( que( já( fora( especulado( sobre( o( discurso,( uma( recognição.( Mas( a(
surpresa(pode(possuir(diferentes(objetos(de(espera,(o(que( leva(o(ator(a(distinguir(três(
casos(de(surpresa:(

• Surpresa(simples.(Quando(não(é(marcada(por(nenhuma(espera.(
• Surpresa(completa.(Quando(há(já(há(uma(espera(marcada(pela(intriga.(
• Surpresa(esperada(ou(paradoxal.(Quando(a(própria(surpresa(é(o(objeto(da(
espera.(

Modalidades(
Estrutura(
Tessitura(da(intriga(

Relação(cronológica(de(um(
evento(marcada(pela(disjunção(
da(probabilidade(

Representação(obscura(
de(um(evento(presente(
ou(passado(

Tensão(narrativa(que(afeta(o(
interprete(

Suspense( Curiosidade(

Atividade(cognitiva(
implementado(na(interpretação(

Prognóstico( Diagnóstico(

Relação(com(tempo( Futuro( Passado(
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Mas(o(modelo(das(paixões(narrativas(de(Baroni(não(comtempla(a(participação(do(corpo,(
pois(ele(está(submetido(a(uma(análise(da(intriga,(mesmo(admitindo(que,(na(surpresa,(a(
espera( é( uma( componente( fundamental,( ele( desenvolve( sua( análise( sobre( a( espera( a(
partir( do( tipo( do( objeto( da( espera( (ausente,( presente( ou( reflexiva)( e( sobre( o( que( a(
surpresa( convoca( numa( recognição.( Mesmo( tendo( aprofundado( o( interesse( sobre( a(
narrativa,( sobre( a( dimensão( passiva( do( leitor( ainda( não( temos( um( leitor( de( corpo(
presente.((

Paolo( Fabbri( (2000),( ao( anunciar( algumas( mudanças( de( perspectiva( da( semiótica(
discursiva,( também( aponta( as( paixões( como( um(problema( semiótico( da( narrativa( em(
uma( perspectiva( muito( próxima( da( de( Baroni.( Para( Fabbri( a( narrativa( deve( ser(
compreendida(não(apenas(como(um(sistema(de(concatenação(de(ações,(mas(também(de(
transformação( de( paixões.( Embora( em( Fabbri( a( paixão( também( seja( a( componente(
passiva(diante(de(ações(representadas,(ele(reserva(um(lugar(à(própria(sensorialidade(ao(
propor,( a( partir( da( teoria( greimasiana( sobre( as( paixões,( quatro( componentes:(modal,!
temporal,! aspectual! e! estésico.( Antes( de( prosseguirmos( sobre( cada( uma,( é( preciso(
ressaltar(que(Fabbri(propõe(uma(noção(expandida(da(ação.!Primeiro(é(preciso(recusar(a(
noção( de( referencialidade,( as( ações( em( um( discurso( narrativo( não( são( apenas( uma(
representação( de( um( correlato( em(um(mundo( exterior,( esta( noção( seria( devedora( da(
ideia(caricata(do(signo(como(a(união(de(um(significante(e(um(significado(por(uma(regra.(
Para(Fabbri,(o(signo(deve(ser(tomado(como(uma(estratégia(de(se(promover(o(sentido,(e(
não( pela( referência.( É( até( possível( que( algumas( estratégias( sígnicas( estabilizem( a(
significação(e(acusem(uma(referência,(porém(manter(essa(noção(é(recusar(que(a(paixão(
seja(uma(dimensão(de(sentido(da(narrativa,( já(que(não(faz(referência(há(algo(exterior.(
Para(Fabbri(ação(é:(

Es( una( interferência! en! un! estado! del! mundo( capaz( de( transformalo,( o( –( si(
quiere(cambiar(–(mantenerlo(tal(como(es.(He(aquí(que(semiótica(puede(pensar(
no(ya(en(términos(de(representaciones(conceptuales,(sino(de(actos(de(sentido(
que( sólo( se( cometen( con( palavras,( pero( también( con( gestos,( processos(
musicales,( etc.( [...]( Al( igual( a( linguística( performativa,( la( semiótica( também(
debe( concebir( los( signos( como( acciones,( como( transformaciones( de(
situaciones,(como(planteamiento(y(modificación(de(actores,(espacios(e(tiempos.((
(FABBRI,(2000,(p.(62).(
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Uma(interferência(em(um(estado(de(mundo(é( justamente(colocar(o(sujeito(em(contato(
com(o(não(familiar,(retomar(a(potência(intensiva(de(um(evento.(Assim(não(é(necessário(
que,(para(promover(sentido,(as(ações(façam(referência(a(um(estado(do(mundo(exterior,(
mas( que( apenas( ofereçam( uma( interferência( no( familiar.( Este( mundo,( cuja( ação(
interfere,(não(precisa(ser(sempre(o(mundo(exterior(ao(texto,(ao(qual(alguns(textos(fazem(
referência,(a( interferência(pode(ser(sobre(o(mundo(que(o(próprio(texto(elaborou,(ou(o(
mundo(que(é( familiar(ao( leitor(a(partir(de(outros(mundos( ficcionais(e(que(não(exigem(
uma( realidade( externa( a( si( mesmo.( Assim( podemos( contemplar( um( movimento(
narrativo(para(além(da(intriga,(podemos(abordar(narrativamente,(como(propõe(Fabbri,(
a( música,( a( dança,( as( artes( gráficas( etc.,( basta( primeiro( investigar( quais( são( as(
estratégias(textuais(que(provocam(uma(interferência(no(que(é(familiar,(e(segundo,(como(
o(sujeito(no(confronto(com(o(evento(se(coloca(em(movimento,(do(estado(de(seu(sofrer(ao(
seu(agir.(

Por( isso( podemos( tomar( as( próprias( paixões( narrativas,( ainda( que( devedoras( de( um(
padecimento,( já( com( uma( forma( de( agir( sobre( o( evento( não( familiar,( já( envolve(
reorganizar(os(níveis(fundamentais(de(sua(compreensão.(Se(Baroni(reconhece(um(vetor(
temporal(sobre(a(curiosidade(ou(sobre(o(suspense(é(porque(alguma(dimensão(do(pasmo(
essencial(já(foi(apaziguada(na(própria(compreensão(da(temporalidade.(

Iser( explorou(essa( condição( sob(o( termo(assimetrias.(Em(O!Jogo!do!Texto,!Iser( (2002)(
desenvolve( três( níveis( de( assimetria:( extratextual( –( ao( referirFse( a( uma( realidade(
externa(à(configurada(no( texto;(entre(o( texto(e(o( leitor(–(ao(referirFse(à(realidade(que(
também( é( externa( ao( texto,( no( entanto( faz( parte( de( atitudes( naturalizadas( do( leitor;(
intratextual(–(entre(eventos(que(o(próprio(texto(põe(em(relação.(Assim(as(componentes(
da(paixão(que(Fabbri(cita( já(é(um(movimento(de(descendência(do(potencial( intensivo.(
Porém( devemos( ter( em( mente( que( se( trata( de( uma( interpretação( possível( sobre( as(
paixões,(e(não(sua(estrutura(imanente.(Não(é(a(adequação(de(uma(paixão(às(categorias(
propostas(que(lhe(faz(possuir(um(sentido(determinado,(mas(é(justamente(a(tentativa(de(
elaborar( e( organizar( as( competências( afetivas(que( é( todo(o( sentido;( da(mesma( forma(
como(a(sensação(não(é(um(estímulo(a(certas(capacidades(sensórias(do(corpo,(mas(antes(
uma(forma(do(corpo(se(dispor(à(estimulação.(

Voltemos(então(às(componentes(da(paixão:(
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Componente(modal:(Nesse(ponto(Fabbri( se( refere(às(modalizações(que(estabelecem(a(
relação(entre(sujeito(e(objeto(As(modalidades(clássicas(propostas(por(Greimas(seriam(as(
do(poder,!saber,!querer!e!dever.((O(autor(ressalta(que(nem(todas(as(paixões(derivam(das(
paixões(volitivas,(do(querer(e(do(desejar.(Como(exemplo(ele(usa(o(poder(e(o(dever.(Em(
um(sentimento(de(vingança(está(menos(implicado(um(querer(do(que(um(dever.(O(sujeito(
da(vingança(não(possui(escolha,(a(paixão(que(se(estabelece(impeleFo(ao(fazer,(de(forma(
que( ele( sofre( de( um( nãoFpoderFnãoFfazer.( É( preciso( também( observar( que( paixões(
raramente(são(modalizadas(só(por(uma(disposição,(assim(como(as(palavras,(poderíamos(
tratáFlas( como( formações( discursivas( complexas,( que( tanto( o( seu( plano( de( expressão(
quanto(de(conteúdo(estão(sujeitos(à(sua(própria(historicidade.(

Componente(temporal:(aqui(é(entendida(a(visada(no(fluxo(temporal(do(discurso(sobre(a(
qual( se( estabelece( a( paixão.( Como( exemplo( Fabbri( compara( a( esperança( com( o(
desespero.( A( esperança( projeta( toda( uma( sorte( do( querer( no( futuro,( enquanto( o(
desespero( já( é( um(nãoFpoderFquerer( em( relação( ao( futuro,( pelo( ocorrido(no(passado.(
Esta( seria( uma( das( principais( diferenças( entre( o( suspense( e( a( curiosidade,( conforme(
Baroni(trata.(

Componente(aspectual:(Aqui(entra(toda(a(sorte(de(modulações(no(desenvolvimento(da(
paixão.(A(ênfase(aspectual(recai(sobre(a(paixão(em(seu(processo.(Aqui(cabem(questões(
de(duração,(incoação(e(terminação.(Como(exemplo,(Fabbri(compara(o(terror(em(relação(
ao(medo.(É(possível(viver(uma(vida(inteira(com(medo(de(algo,(mas(é(improvável(passar(a(
vida(aterrorizado(por(este.(Nesse(último(caso(se(configuraria(um(estado(patológico,(um(
estado(passional(incompatível(com(as(situações(naturais(e(sociais(que(os(sujeitos(devem(
enfrentar.((

Componentes(estésicos.(Para(Fabbri(toda(paixão(está(associada(aos(estados(corpóreos,(
ora(mais(intensamente(ora(menos.(Ele(não(chega(a(desenvolver(precisamente(o(ponto,(
apenas( afirma( tal( condição.( Para( Fabbri( a( retomada( da( semiótica( à( passionalidade(
coloca( definitivamente( a( semiótica( em( uma( direção( fenomenológica( de( ter( que(
considerar(a(dimensão(sensível(do(signo.(

Fica(claro,(pela(consideração(de(Fabbri(sobre(componente(estésica(das(paixões,(que(um(
dos( atuais( desafios( da( narratologia( é( considerar( a( participação( do( corpo.( Ainda( que(
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apontemos( para( tal( problema( ainda( não( há( um( método( de( análise( suficientemente(
testado(para( tanto.(Neste(projeto(acreditamos(que(podemos(alcançar(as(performances(
do( corpo(e(descrevêFlas,( inspirados(no(espaço( tensivo(de(Zilberberg,( e(que(os(valores(
que(assim(se(estabelecem(vão(modular(o(que(Fabbri(chama(as(componentes(aspectuais.(
O( valor( estésico( em(uma( paixão( não( pode( ser( a( própria( descrição( do( efeito( sensório.(
Zilberberg(já(havia(dado(a(indicação(dessa(investigação(ao(tratar(o(percurso(tensivo(em(
descendência(por(aspectualização.(Assim(consideramos(complementar(à(análise(tensiva(
do( sensível( a( análise( das( paixões( narrativas,( como( Baroni( propõe.( De( forma( que( já(
anunciamos( que( o( foco( de( nossa( analise( será( sobre( a( aspectualização( das( paixões(
narrativas( estabelecidas( pela( intriga,( considerando( que( o( corpo,( ao( performarFse,(
também(contribui(com(valores(aspectuais.((

3.3(Apontamentos(sobre(o(rítmo(

Na( introdução,( tomamos( como( mote( da( nossa( questão( sobre( o( ritmo( a( conduta( do(
ouvinte(em(relação(à(música(escutada.(Sugerimos(que(a(relação(rítmica(do(ouvinte(com(
o( universo( musical( se( realiza( fundamentalmente( pelo( que( o( seu( corpo( é( capaz( de(
executar( como( dança.( ( Apontamos( também( que( apesar( de( existir( diversos( normas(
sociais( e( culturais,( mais( ou( menos( explícitas,( que( orientam( essa( conduta,( há( um(
fundamento(individual(dessa(experiência,(como(em(toda(performance.(Não(se(dança(um(
certo(ritmo(musical(apenas(por(seguir(os(códigos(e(convenções(estabelecidas(nas(trocas(
sociais,(mas(por(haver(uma(intensa(interação(entre(o(corpo(do(ouvinte(e(a(música.(

A( música( nos( é( cara( para( introduzir( o( problema( do( ritmo( em( outras( manifestações(
midiáticas:( primeiro( por( exibir( claramente( esse( posicionamento( do( corpo,( e( também(
por( já( ter( exaustivamente( caracterizada( e( formalizada( a( estrutura( do( texto( musical(
(suas( unidades,( a( relação( entre( elas)( que( podemos( reconhecer( como( ritmo.( Mas(
devemos(tomar(cuidado(com(tamanha(objetificação(da(estrutura(rítmica.(Se(chegamos(à(
possibilidade( de( falar( de( ritmo,( não( é( apenas( por( reconhecer( no( texto( musical( essa(
estrutura,( mas( sim( por( reconhecer( que( há( no( texto( musical( uma( organização( que,(
podendo(ser(mais(ou(menos(formalizada,(destina(um(certo(efeito(e(conduta(ao(ouvinte.(
O( ritmo( não( é( só( uma( abstração( do( texto(musical( que( auxilia( a( execução( privada( ou(
coletiva( da( obra,( mas( sim( uma( organização( de( eventos( que( convoca( do( ouvinte( um(
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trabalho(de(coerência.(Podemos(até(estar(assumindo(um(pressuposto(a(ser(provado,(de(
que( esse( trabalho( de( coerência( se( inicia( a( partir( do( empenho( do( corpo.( No( entanto(
estamos( seguindo( as( nossas( próprias( considerações( teóricas( e( epistemológicas(
discutidas( na( seção( anterior.( É( possível( que( o( que( reconhecemos( como( a( estrutura(
rítmica( do( texto( musical( ou( dos( quadrinhos( implique( muito( mais( do( que( um(
engajamento(do(corpo,(não(descartamos(essa(possibilidade.(Mas(ainda(sim(preferimos(
começar( a( investigação( tomando( o( corpo( como( fundamento( do( sentido,( algo( que( nos(
parece(ser(bem(plausível(e(rentável(para(o(ritmo,( já(que(é(quase(inevitável(a(qualquer(
ouvinte,(diante(de(uma(execução(musical,(não(acompanhar(o(seu(andamento(com(uma(
simples(batida(de(pé.(Enfim,(aqui(o(ritmo(é(tratado(como(um(problema(da(recepção(da(
obra,(ou(seja,(em(sua(dimensão(performática.(

Curt(Sachs,(em(Rythm!and!Tempo,(inicia(seu(estudo(com(uma(provocação,(ao(resgatar(a(
origem(e(os(usos(da(palavra(ritmo,(em(grego(rhythmós.(Ele(aponta(que(a(derivação(de(
rhythmós(era(aplicada(a(todo(uso(em(que(se(compreendia(a(ideia(de(fluxo(e(movimento.(
Porém( o( autor( identifica( outro( traço( marcante( do( uso( da( palavra( ritmo( em( alguns(
escritos(poéticos(gregos,(a(ideia(de(captura,(retenção.(

Werner( Jaeger,( the( famous( classics( professor,( has(made( it( convincingly( clear(
that,(far(from(denoting(motion(as(such,(the(oldest(use(of(the(word(indicated(on(
thecontrary(a(pause,(a(steady(limitation(of(movement.(Among(his(examples(are(
a(poeticmonologue(by(Archilochos( from(the(seventh(century(B.(C.,(who(urges(
himself(to"understand(the(rhythm(that(holds(mankind(in(its(bonds"((fragment(
67(a(18);(and(Aeschylos((525F456(B.(C.),(whose(Prometheus(complains:("I(am(
bound(here(in(thisrhythm."((SACHS,(1953,(p.(13).(

O( que( Sachs( conclui,( a( partir( do( professor( Werner( Jeager( (sem( referência),( é( que(
possivelmente(o(termo(ritmo(não(tenha(sido(usado(no(sentido(que(compreendemos(hoje(
(principalmente( aplicado( à(música)(para(outras( artes,(mas( apenas(no( sentido(daquilo(
que(tem(o(poder(de(capturar.(Sachs(vai(mais(adiante(ao(propor(que(a(aplicação(do(ritmo(
restrita(à(música,(poesia(e(as(demais(performances(encenadas,(é(uma(contração(do(uso(
originário(do(termo((SACHS,(1953,(p.(13).((Contra(isso(o(autor(recusa(a(própria(ideia(da(
ausência(de(movimento(e(de(fluxo(nas(artes(plásticas,(arquitetura(etc.,(toda(experiência(
artística(possui(um(movimento,(nem(que(seja(na(sua(apreciação.(Mas(não(seria(qualquer(
movimento( que( apresentaria( essa( ordem( rítmica.( Segundo( o( autor,( Platão( não(
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reconhecia( a( qualidade( rítmica( de( dois( tipos( de(movimentos:( o( caótico( e( o( contínuo.(
Somente(o(movimento(intermitente,(com(regularidade(reconhecida(pelos(olhos(ou(pelos(
ouvidos,(poderia(ser(rítmico((SACHS,(1953,(p.(15F16).(Em(resumo,(o(ritmo(deve(ser(um(
movimento,(intermitente(e(reconhecido(pelos(sentidos.(Sachs(resgata(esse(entendimento(
do(ritmo,(pois(sua(finalidade,(embora(dedicada(à(música,(não(é(apenas(abordar(o(ritmo(
como(uma(estrutura(formalizada,(mas(sim(como(um(elemento(da(experiência(estética.(

Mas(como(comentamos(anteriormente,(todo(trabalho(de(análise(que(se(detenha(sobre(a(
relação(do(leitor,(espectador(ou(ouvinte(com(a(obra(não(pode(prescindir(de(um(modelo(
descritivo( da( própria( obra.( Precisamos( reconhecer( quais( são( os( elementos( que(
constroem(um(ritmo.(É(preciso(construir(um(modelo(mais(geral(que(possa(servir(para(
além( do( texto( musical,( e( dessa( formalização( mais( geral( tentar( construir( uma(
aproximação(para(os(quadrinhos.(Nesta(seção(tentaremos(trazer(algumas(considerações(
para(a(elaboração(de(um(modelo(geral(sobre(o(ritmo.(E,(já(que(começamos(pela(música,(
sigamos(com(ela.(

Ritmo,( segundo( Havard! Dictionary! of! Music( (APEL,( 1969),( é( todo( sentimento( de(
movimento(na(música(onde(há(implicação(da(relação(entre(regularidade(e(diferenciação.(
O(verbete( faz(ainda(uma(distinção(entre(o( ritmo(e(movimento:( ritmo(é(uma( forma(de(
movimento( no( tempo,( enquanto( movimento( é( um( movimento( no( espaço( tonal,( a(
variação(das(ocorrências(sonoras(pela(altura(das(notas.(Assim(o(verbete(já(complexifica(
o( problema( do( ritmo,( já( que( cada( unidade,( além( de( possuir( um( valor( de( ocorrência,(
referente(ao(tempo(e(à(duração,(também(contém(um(valor(de(altura,(embora(o(próprio(
verbete( indique( que( a( maioria( dos( músicos( adota( o( ritmo( apenas( pela( variação( de(
ocorrências( ao( longo( do( tempo( e( da( duração.( O( verbete( ainda( traz( uma( separação(
interessante(do(ritmo,(que(nos(conduzirá(aos(demais(elementos.(O(dicionário( trata(da(
existência( de( ritmos( isométricos( (ou( regulares).( Isso( quer( dizer( que( cada( ocorrência(
sonora( é( uma( fração( ou( múltiplo( da( batida( fundamental( ou( andamento.( Além( disso,(
também( segue( uma(acentuação( regular( –( normalmente,( sempre( a( primeira( batida( do(
compasso.(O(verbete(ressalta(que(os(ritmos(dançantes(são(fortemente(baseados(em(um(
padrão(isométrico,(e(também(baseados(nos(múltiplos(ou(frações(de(2.(

Porém(há(ritmos(multimétricos.(Aqui( já(não(há(a(regularidade(nos(mesmos(elementos(
destacados( para( o( ritmo( isométrico,( o( compasso( e( a( acentuação.( A( notação( musical(
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dessa(forma(rítmica,(ainda(que(difícil,(poderia(ser(obtida(dividindo(a(música(em(quantos(
compassos( forem( necessários( para( conseguir( uma( regularidade( mínima,( por( vezes(
restrita( a( apenas( um( compasso.( Além( de( ritmos( multimétricos,( também( verificamos(
ritmos(livres,(nesse(caso,(como(explica(o(dicionário,(ao(contrário(dos(demais,(ele(não(é(
baseado(em(uma(unidade(fixa(de(tempo,(o(tempo(cronológico.(Os(ritmos(livres(seriam(de(
notação(quase(impossível,(embora(possa(ser(indicado(por(acelerações(e(desacelerações(
do(andamento.(Christine(Ammer((1995),(em(Dictionary!of!Music,(acrescenta(que(ritmos(
livres( geralmente( são( baseados( em( padrões( que( não( estão( na( própria( música( ou( no(
andamento(regular,(podem(seguir(o(andamento(prosódico(da(fala,(por(exemplo.(

Vemos(que(mesmo(na(música,(o(mais(importante(para(caracterização(do(ritmo(não(é(a(
regularidade(que(podemos(formular(objetivamente,(embora(boa(parte(da(música(atual(
tenha( seguido( o( caminho( da( regularidade.( As( hipóteses( para( tanto( são( diversas,( uma(
delas(é(sobre(o(uso(da(música(em(formas(de(sociabilidade.(Dançar,(ou(melhor,(dançar(
com(alguém,(necessita(que(ambos(sigam(o(mesmo(andamento,(os(pontos(de(acento(e(até(
sejam(capazes(de(uma(antecipação(precisa(das(figuras(rítmicas.(A(mesma(necessidade(se(
impõe(para(uma(execução(coletiva.(Músicos(precisam(estar(sincronizados(entre(si,(em(
um( mesmo( andamento( que( é( oferecido( pela( própria( música.( Mas( essa( não( é( uma(
exigência( da( leitura( de( quadrinhos,( já( que( estamos( apostando( que( há( uma( dimensão(
rítmica(da( leitura.(Caberá(mais(adiante( investigarmos(essa(relação(de(regularidade(ou(
irregularidade(para(as(histórias(em(quadrinhos(e(para(Vagabond.(

Antes(de(continuar(precisamos(esclarecer(alguns(conceitos(que(apareceram(em(relação(
ao( ritmo(musical:( andamento,( compasso( e( acento.( Assim( poderemos( verificar( como( o(
princípio( dessas( condições( do( ritmo( musical( também( atravessa( outras( formulações(
sobre(o(ritmo.(

Andamento,( também( conhecido( como( tempo,( é( a( frequência( das( batidas( que( servirão(
como( a( unidade( guia( para( o( desenvolvimento( do( ritmo( através( de( seus(múltiplos( ou(
frações.(Atualmente(o(andamento(possui(a(notação(expressa(em(um(número(de(batidas(
por(minuto,(mas(antes(a(notação(era(feita(em(alusão(a(algum(movimento(reconhecido,(
em(geral(as(modalidades(do(andar,(caminhar(etc.,(como( largo,!andante,!allegro,!adágio,!
presto(etc.(Porém,(tais(indicações(também(apontam(uma(modalidade(emocional(para(a(
execução(e(interpretação(da(peça.(O(andamento(musical(é(por(onde(reconhecemos(uma(
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medida(guia(que(facilmente(pode(ser(compartilhada(e(assumida(por(todos.(No(entanto,(
essa(medida( guia( serve(mais( como( um( starting( da( performance( –( com( o( decurso( do(
texto(musical(nem(o(músico,(nem(os(ouvintes(acompanham(o(andamento(musical(pelo(
tempo( do( relógio( ou( qualquer( andamento( exterior,( a( própria( música( tornaFse( a( sua(
medida.(

Acento(é(a(ênfase(sobre(as(ocorrências(sonoras,(notas(ou(acordes.(O(dicionário(destaca(
que(pode(haver(dois(tipos(de(ênfase:(uma(física,(quando(uma(nota(ou(acorde(soa(mais(
forte,(mais(encorpado(etc.;(a(outra(pode(apenas(ser(percebida(no(ato(de(escuta(de(um(
movimento,( como( uma( nota( ou( acorde( que( fuja( do( campo( harmônico( da( música(
executada.( A( acentuação( segue( um( padrão( em( ritmos( regulares,( como( veremos,( é( a(
própria(acentuação(quem(confere(a(regularidade(ao(ritmo.(

Compasso( ou(metro( é( definido( por( um( conjunto( de( batidas.( Para( ser( um( conjunto( é(
necessário( um( valor( acentual( sobre( uma( batida( que( sirva( como( diferenciador( do(
compasso( seguinte.( Em( geral,( o( acento( recai( sobre( a( primeira( batida( do( compasso,(
embora( as( demais( batidas( possam( ter( uma( segunda( acentuação(menos( intensa( que( a(
primeira.(Por(exemplo,(em(um(compasso(binário(a(acentuação(segue:(1,(1,(1,(1(etc.(É(por(
a(acentuação(variar(conforme(o(designado(que(podemos(assumir(o(desenvolvimento(do(
compasso( da( seguinte( maneira:( 1,( 2,( 1,( 2( etc.( Em( um( ritmo( regular,( a( estrutura( do(
compasso(se(mantém(a(mesma(por(toda(extensão(da(música(ou(em(um(trecho(completo.(
Devemos(ter(em(mente(que(o(compasso,(ao(menos(nos(ritmos(isométricos,(possui(uma(
quantidade(máxima(de(batidas(e(que(também,(ao(ser(definido(um(compasso,( já(há(um(
sistema( de( tempos( fortes( e( fracos( que( vão( acompanhar( todo( o( desenvolvimento( da(
música,( ou( seja,( já( há,( para( o( compositor,(músico( e( ouvinte,( uma( expectativa( sobre( a(
organização(das(ocorrências(sonoras(no(decorrer(do(texto(musical.(A(música(ocidental(
consolidou(três(metros(fundamentais,(o(binário,(o(ternário(e(o(quaternário.(Porém,(estes(
não( são( os( únicos( metros( possíveis( em( ritmos( isométricos( nem( mesmo( nos( ritmos(
multimétricos( e( livres.( De( fato( para( estes( dois( últimos( seria( difícil( formalizar( e(
representáFlos(em(notação.(

Após( essas( breves( noções( sobre( o( ritmo( musical( esperamos( ter( acumulado( alguns(
princípios( para( seguir( em( frente.(Mas( não( pretendemos( fazer( aqui( uma( sobreposição(
dos(conceitos(e(elementos(com(os(quais(o(ritmo(musical(vem(sendo(formalizado(sobre(
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os(quadrinhos(ou(qualquer(outra(expressão(midiática.(É(preciso(ter(em(conta(que(alguns(
elementos(do(ritmo(em(verdade(só(existem(pela(análise,(é(simplesmente(abstração.(Por(
exemplo,(o(andamento,(como(bem(dissemos,(é(só(um(elemento(para(iniciar(e(orientar(a(
execução(musical,( ele(não(está(presente(na(escuta.(Um(andamento(é(em(verdade(uma(
abstração(de(um(movimento(sem(variação,(cada(batida(seria(igual(à(outra,(ou(seja,(não(
há( acento.( E,( como( vimos,( se( não( há( um( reconhecimento( de( uma( intermitência( pelos(
sentidos,(não(poderíamos(considerar(tal(movimento(dotado(de(uma(qualidade(rítmica.((

Esse(problema(do(que(é(considerado(um(movimento(rítmico(ou(um(movimento(puro(e(
homogêneo( é( encontrado( em( certo( campo( de( interesse( das( ciências( sociais( que(
tomaram( como( problema( a( consequência( do( sistema( de( produção( industrial( da(
modernidade( sobre( a(dinâmica(dos( ritos(humanos( e( sociais.( Para(Lefebvre( e(Régulier(
(1985),(o(problema(do(ritmo(também(envolve(uma(intermitência,(que(eles(desenvolvem(
a(partir(do(duplo(aspecto(do(reconhecimento(de(uma(regularidade(e(de(uma(variação(
sobre( o( movimento,( e( essa( competência( estaria( implicada( na( própria( construção( do(
tempo( cotidiano.( Os( autores( enxergam( essa( construção( do( tempo( a( partir( de( uma(
negociação(que(o(homem(faz(com(tudo(aquilo(que(possui(um(movimento(reconhecido(
como(cíclico,(uma(intermitência.(Porém,(o(cíclico(não(envolve(uma(simples(repetição,(já(
que( é( preciso( situar( um( ciclo( em( contato( com(diversos( outros( ciclos( que( formam(um(
sistema.( Assim( a( construção( do( próprio( tempo( deve( ser( antes( precedida( por( uma(
negociação(de(tudo(aquilo(que(o(homem(é(capaz(de(reconhecer(num(movimento(cíclico,(
e(este(varia(desde(seus(pulsos(biológicos(aos(ciclos(cósmicos(e(circadianos,(e(até(mesmo(
ciclos( culturais( e( sociais( que(o(homem(é( capaz(de(produzir.(A( crítica( feita( a( ciclos( do(
sistema(de(produção(da(vida(moderna(é(que,(sobre(o(que(os(autores(identificam(como(o(
tempo( do( relógio,( em( um( dado( momento( os( ciclos( dos( compromissos( e( obrigações(
industriais(são(objetificados(como(o(tempo(em(si,(criando(um(descompasso((ou(a(falta(
de( negociação)( entre( os( demais( ciclos.( Os( autores( apontam( uma( série( de( patologias(
fisiológicas,(psicológicas(e(sociais(que(seriam(atribuídas(ao(ritmo(imposto(pelo(modelo(
industrial,(e(que(se(naturaliza.(

Esse(projeto(de(uma(análise(rítmica(do(próprio(modo(de(vida(traz(alguns(aspectos(que(
não( vinham(ao(primeiro(plano(quando( tratávamos(do( ritmo( apenas(no( texto(musical.(
Embora(o(projeto(de(Lefebvre(e(Régulier( fosse( tecer(críticas(claras(e(contundentes(ao(
modo(de(vida(da(sociedade(industrial,(os(autores(assumiam(que(formular(ferramentas(
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para( a( análise( rítmica( trazia( uma( dificuldade( por( conta( da( própria( natureza( do(
fenômeno.(Para(os(autores,(tudo(o(que(possui(um(ciclo(faz(parte(desse(sistema(complexo(
que(chamamos(de(ritmo(da(vida.(No(limite,(viver(é(estar(em(ritmo,(e(estar(em(ritmo(seria(
negociar(os(diversos(ciclos(que(nos(dizem(respeito.(Os(hábitos(alimentares(com(os(ciclos(
biológicos,( que( por( sua( vez( estão( em( compasso( com( os( ciclos( circadianos,( aos( quais(
também( a( natureza( está( em( sincronia,( assim( como( também( se( compassa( com( o( ciclo(
cósmico(da( translação(da( terra,( que( tocam(nos( ciclos( da( cultura( agrícola,( e( assim(por(
diante.(Podemos(reter(a(ideia(da(necessidade(de(sincronia(para(poder(se(falar(em(ritmo,(
se( algo( possui( ritmo( é( porque( está( em( ritmo,( por( manter( movimentos( e( ciclos( em(
sincronia.( Esse( projeto( dá( uma( dimensão( tão( ampla( ao( problema( rítmico( que(
poderíamos(formular(que(viver(é(estar(em(ritmo.(Essa(necessidade(da(sincronia(também(
já(se(encontra(na(formalização(do(ritmo(na(música,(porém(agora(ela(recebe(um(escopo(
maior,(além(da(execução(musical.(

Um( segundo( aspecto( a( ser( retido( é( a( natureza( complexa(do( sistema( rítmico.( Por( esse(
pensamento,(cada(ser,(cada(objeto,(cada(fenômeno((natural(ou(não)(possui(movimento,(
um( ciclo.( Só( que( o( sistema( rítmico( não( se( expande( apenas( para( o( exterior( de( cada(
elemento(desse(sistema,(ele(também(se(expande(para(o(seu(interior,(ou(seja,(não(há(uma(
regra(objetiva(que(defina(um(elemento(do(ritmo,(o( lugar(onde(podemos(encontrar(um(
ciclo.( Cada( elemento( deve( ser( compreendido( como( um( pacote( rítmico,( e( cada( pacote(
rítmico(é(apenas(estabelecido(pela(necessidade(da(análise.(

O( problema( rítmico( da( vida( cotidiana( formulado( por( Lefebvre( e( Régulier( nos( leva( a(
questão(do(universo(ficcional.(Vejamos:(os(autores(também(assumem(que(a(análise(do(
ritmo(deve(buscar(e(formalizar(os(ciclos(por(meio(da(relação(entre(variação(e(repetição,(
e(está(liga(ao(reconhecimento(dessa(relação(dúplice(pelos(os(sentidos(–(porém,(envolve(
uma(atitude(do(sujeito(em(sincronizar(um(ciclo(reconhecido(com(os(demais,(para(tanto,(
não(há(uma(regra(a(priori(e(absoluta.(Cada(pacote(rítmico(não(sincroniza(com(os(demais,(
assumindo(o(mesmo(padrão;(cada(pacote(rítmico(possui(um(espectro(amplo(de(padrões(
de(sincronia.(Isso(coloca(em(evidência(que(o(próprio(reconhecimento(dos(ciclos(já(é(uma(
forma(de(perceber,(e(como(tal(é(performático.(Para(o(homem(haveria(a(possibilidade(de(
buscar,(reconhecer(nos(pacotes(rítmicos(diversos(padrões(rítmicos(de(acordo(com(a(sua(
necessidade,(e(assim(o(seu(próprio(movimento(cíclico(pode(se(expressar(por(diversos(
padrões.(Para(o(homem(assumir(um(ritmo(não(é(algo(naturalmente(dado,(mas(deriva(de(
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sua( disposição( aos( demais( ciclos.( Lefebvre( e( Régulier( tinham( como( problema( a(
representação( do( tempo,( que( na( sociedade( industrial( tomava( uma( possibilidade( de(
exercer(o(ritmo(da(vida(como(algo(objetivo(e(natural.(Mas(os(autores(exortavam(o(poder(
da(percepção(em(buscar(outros(padrões(e(outras(possibilidades(de(sincronização,(nos(
ciclos(internos(e(externos,(e(assim(projetar(um(nova(possibilidade(de(tempo(e(espaço.((

Vou(allez(saisir(«(synphoniquement»(ou(«polyrythmiquement(»(chaque(être(ou(
chaque( étant,( chaque( corp,( vivant( ou( non( vivant.( Vous( le( saisirez( dans( son(
temoFespace,( dans( son( lieu( et( son( devenir( proche:( jusqu’aux(maisons( et( aux(
edifices,( jusqu’aux( villes( et( aux( paysages.( (LEFEBVRE;( RÉGULIER,( 1985,( p.(
197).(

Embora(os(autores( falem(de(uma(atitude(que(pode(ser(exercida(na(vida(cotidiana,(nós(
podemos(reconhecer(que(é(uma(atitude(solicitada(principalmente(na(ficção.(Em(Ato!de!
Leitura,!Iser(propõe(que(o(leitor(deve(se(irrealizar(em(sua(leitura(ou,(como(já(dissemos,(
deve( formular( o( que( ainda( não( existe( em( sua( experiência( ordinária( para( enfrentar( o(
texto."Assim(sendo,( a( leitura(é(uma(espécie(de( irrealização,( já(que(nos( separa(de(uma(
realidade( dada( e( familiar( para( propor( uma( a( ser( construída( (ISER,( 1999,( p.( 63)( –( o(
termo(irrealizar(nega(e(afirma(uma(realidade(ao(mesmo(tempo.(

Esse( procedimento( é( importante( porque( na( formação( de( representações( se(
elimina(a(cisão(entre(sujeito(e(o(objeto,(cisão(essencial(para(qualquer(atividade(
de( observação( e( de( percepção;( mas( ocorre( que( a( cisão( se( acentua( quando(
despertamos( para( o( mundo( real.( O( realce( da( cisão( nos( permite( ocupar( um(
posição(diante(do(nosso(mundo.((ISER,(1999,(p.(63).(

Podemos( entender( que( entrar( em( ritmo,( por(meio( dos(movimentos( que( um(universo(
ficcional(propõe,(é(sobretudo(familiarizarFse(corporalmente(com(este(universo,(buscar(
os( pontos( e( as( formas( de( sincronização.( Certamente( isso( tem( implicações( na( própria(
temporalidade(vivida(e(até(mesmo(na(representação(do(tempo,(como(alerta(o(projeto(de(
Lefebvre( e( Régulier.( Mas( antes( de( chegarmos( a( esse( ponto,( é( preciso( explorar( as(
possibilidade(rítmicas(do(encontro(entre(o(leitor(e(o(texto,(este(é(o(nosso(objetivo(neste(
trabalho.(Por(enquanto(manteremos(em(suspenso(a(discussão,(que(já(nos(bate(à(porta,(
mais(profunda(sobre(a(temporalidade(e(o(próprio(tempo,(seja(no(mundo(ordinário(ou(na(
ficção.(
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O( grande( escopo( do( problema( rítmico,( dado( por( Lefebvre( e( Régulier,( e( o( esforço( em(
tecer( críticas( à( sociedade( industrial( não( permitiu( a( formulação( de( um( conjunto( de(
conceitos( e( procedimentos( analíticos( sobre( o( ritmo.( É( essa( lacuna( que( Louis( Hebert(
Hébert( (2011)( tenta( enfrentar( –( por( meio( de( uma( abordagem( semiótica,( ele( tenta(
formalizar(os(procedimentos(para(uma(análise(rítmica(em(geral.(Devemos(ter(em(conta(
que( o( projeto( de( Hebert( é( semelhante( à( formalização( que( o( campo( musical( faz( da(
música,(ele(pretende(oferecer(as(chaves(para(descrever(a(estrutura(textual(do(ritmo(de(
alguma(forma(expressiva,(diferente(de(Lefebvre(e(Régulier.(Tal(diferença(é(claramente(
observada(na(definição(que(cada(projeto(tem(de(ritmo.(Enquanto(que,(para(Lefebvre(e(
Régulier,( ritmo( deve( ser( compreendido( como( uma( atividade( de( por( em( sincronia(
diversos( movimentos( e( ciclos,( para( Hebert( “Le( rythme( peut( notamment( être( défini(
comme(la(configuration(particulière(que(constituent(au(moins(deux(unités,(de(«(valeur(»(
identique( ou( différente,( dans( au( moins( deux( positions( se( succédant( dans( le( temps(
(HÉBERT,(2011,(p.(03).(

Para( o( autor,( “Trois( opérations( sont( nécessaires( pour( produire( un( rythme:( la(
segmentation( (ou( l’articulation)( en(unités,( la(disposition( et( la( sériation( de( ces( unités.”(
(HÉBERT,( 2011,( p.( 2).( A( natureza( das( unidades( pode( ser( do( significante,( como( a(
sonoridade(da(rima(que(se(repete(em(uma(poesia;(do(significado,(como(a(construção(de(
uma( isotopia(classemática(no(decorrer(do(discurso;(ou(mesmo(do(signo(por( inteiro.(O(
autor(chama(à(atenção(que(o(próprio(silêncio(semiótico(deve(ser(considerado(como(uma(
unidade(do(ritmo,(assim(como(a(pausa(musical.(

Para(expandir( a( sua(proposta(para(além(do(que(ele( chama(de( semióticas(do( tempo,(o(
autor( propõe( que( a( disposição( das( unidade( sempre( é( acompanhada( de( duas(
componentes,( a( consecução( e( a( duração( dessas( unidades.( Para( ele( a( separação( das(
expressões(temporais(e(espaciais(é(apenas(pela(restrição(ou(liberação(da(consecução(ou(
duração.( Por( exemplo:( na(música( a( consecução( e( a( duração( dos( eventos( sonoros( são(
fixadas( pelo( texto( musical,( assim( como( no( cinema( etc.;( na( leitura( de( um( romance,( a(
duração( pode( ser( livre,( mas( a( consecução( ainda( é( restrita;( na( arquitetura,( tanto( a(
consecução( quanto( a( duração( seriam( livres.( Com( isso,( Hebert( abre( espaço( para(
pensarmos( a( experiência( rítmica( não( como( uma( adesão( à( de( duração( ou( consecução,(
mas,( como( já( insinuado( por( Lefebvre( e( Régulier,( pelo( reconhecimento( de( padrões(
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seriais.( Reconhecer( as( unidades( e( as( suas( possibilidades( de( disposição( é( que( leva( a(
formular(os(padrões(de(seriação.((

Inventariar( as( unidades( seria( a( primeira( tarefa( da( análise( rítmica.( Pode( ser(
relativamente( simples( e( possível,( a( depender( do( sistema( expressivo( analisado,( por(
exemplo:(em(relação(à(sonoridade(da(rima(de(um(poema,(a(variedade(das(unidades(é(o(
limite( dos( fonemas( de( uma( língua.( Porém,( a( mesma( tarefa( já( se( torna( muito( difícil(
quando(se(parte(para(a(disposição(à(seriação(dessas(unidades.(Mas(é( importante,(para(
Hebert,(ressaltar(os(fatores(que(levam(as(unidades,(quando(dispostas(no(discurso,(a(uma(
variedade(de(padrões,(que(em(verdade(implica(na(relação(das(unidades(serem(capazes(
de( acomodar( outras( unidades,( criando( assim( a( sequência( que( é( o( lugar( que( acolhe( as(
unidades( efetivas.( Mas( por( ser( a( sequência( também( uma( unidade,( ela( deve( ter( um(
número( limitado( de( posições( a( serem( ocupadas( (seja( sucessivamente( ou(
simultaneamente).(Isso(se(aproxima(da(ideia(do(próprio(compasso(musical.(Formalizar(a(
sequência(através(do(número(de(suas(posições(simultâneas(e(sucessivas(seria(a(segunda(
tarefa(para(poder(alcançar(os(padrões(rítmicos.(

Entre( os( principais( procedimentos( de( se( estabelecer( padrões( rítmicos( que( Hebert(
reconhece( estão( os( reagrupamentos,( os( entrincheiramentos( e( os( entrelaçamentos.( E(
dessas( operações( elementares( podeFse( ter( um( universo( muito( maior( de( padrões(
complexos.(

• A,(A,(A,(A...(–(Reagrupamento.(
• A,(B,(A(–(Entricheiramento((de(B).(
• A,(B,(C,(A,(B,(C(–(Entrelaçamento((três(valores).(

Mas( da( mesma( forma( que( é( importante( reconhecer( e( formalizar( os( padrões( que( se(
repetem,( é( importante( reconhecer( e( formalizar( as( transformações(desse(padrão.( Para(
definir( a( transformação( é(preciso( estabelecer( o( conjunto(de( elementos(de(origem( (ou(
que(se(toma(como(modelo)(e(conjunto(de(elementos(alvo((o(alvo(da(transformação).(As(
principais(transformações((“>”(separa(o(conjunto(de(origem(do(conjunto(alvo):( 

• Adjunção:(A,(B,(>(A,(B,(C (
• Supressão:(A,(B,(C(>(A,(B,(ø(
• Substituição:(A,(B,(A,(B(>(A,(B,(A,(A,(C(
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• Permutação:(A,(B,(C(>(C,(B,(A(
• Conservação:(A,(B(>(A,(B(

Hebert( ao( adicionar( o( conceito( de( transformação( ao( ritmo,( ainda( mantém( o( jogo( do(
reconhecimento(daquilo(que(se(conserva(e(o(que( transforma.(Para(o(autor,(o( ritmo(se(
apresenta(como(um(jogo(de(enigmas(sobre(aquilo(que(se(repete(na(variação,(cada(vez(
mais( complexo(e(de(níveis( sobrepostos.(A( conservação(não(precisa( ser(a( repetição(do(
objeto,(mas(pode(ser(a(repetição(da(regra(de(transformação,(por(exemplo.(Para(o(nosso(
problema( sobre( os( quadrinhos,( a( relação( entre( transformação( e( repetição( pode( ser(
justamente(sobre(o(que(não(está(presente(no(universo(tópico(da(página,(mas(a(regra(que(
o(leitor(é(capaz(de(formular(para(continuar(presente(no(universo(tópico,(e(em(sincronia.(

Se( resgatarmos( o( espaço( tensivo( para( pensar( a( relação( entre( conservação( e(
transformação,(a(transformação(do(padrão(rítmico(deve(ser(considerada(como(o(evento(
que(move(o(sujeito(ao(universo(não(familiar,(ou(seja,(em(um(momento(no(decorrer(dos(
padrões(rítmicos,(o(sujeito(perde(seu(estado(de(sincronia,(pois(ainda(não(possui(a(regra(
que(mantém( o( padrão( em( conservação.( É( similar( ao( lugar( das( tensões( narrativas( de(
Baroni,(porém(há(aqui(uma(implicação(direta(do(corpo,(e(não(das(paixões(narrativas.(Ou(
melhor,( se( por( acaso(há(um(evento( sobre( o( qual( o( leitor( padece( emocionalmente,( ele(
também(é(acompanhado(de(uma(passividade(do(corpo,(este(perde(o(seu(ritmo.(Embora(a(
dimensão( rítmica( implique( estar( em( sincronia( com( os( movimentos( cíclicos( que( um(
mundo(–(ficcional(ou(não(–(desenvolve,(é(preciso(considerar(que(a(experiência(do(ritmo(
é( justamente(encontrar(e( formular(a(regra(pela(qual(é(possível(sincronizarFse.(Como(a(
intriga,( o( ritmo( estabelece( vazios( e( incoerências( que( retomam( o( caráter( singular( e(
intenso(de(um(evento,(a(dimensão(rítmica(de(uma(narrativa(não(é(apenas(orientada(para(
seguir( sempre( em( sincronia,( o( desenvolvimento( rítmico( também( passa( por( seus(
problemas,( que( devem( ser( resolvidos( pelo( sujeito( na( continuidade( do( discurso(
narrativo.( Enfim,( o( ritmo( textual( também( produz( assimetrias( entre( o( sujeito( e( o(
discurso.(

Faremos(mais(uma(especificação(do(nosso(problema.(Comentamos,(a(partir(de(Iser,(que(
as( assimetrias( poderiam( ser( de( diversos( níveis:( intratextuais,( extratextuais( e( entre( o(
texto(e(o(leitor.(A(nosso(ver,(todas(colocam(o(leitor(diante(do(não(familiar.(Para(explorar(
analiticamente( todas( as( assimetrias( seria( preciso( não( só( um( estudo( da( recepção( que(
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tomasse( como( campo( de( investigação( a( leitura( em( sua( dimensão( fenomenológica( (o(
encontro(do(texto(com(o(leitor),(mas(a(própria(historia(da(recepção,(que(se(sedimenta(na(
tradição(que(o(leitor(possui(e(usa.(E(–(já(que(estamos(a(falar(de(competências(rítmicas(
que(evolvem(uma(capacidade(sensível(de(reconhecer(padrões(e(implicar(o(corpo(nessa(
atividade( –( para( uma( abordagem( histórica( do( ritmo,( teríamos( que( recorrer( a( uma(
história(do(corpo,(daquilo(que(ele(possui(como(familiar(e(que,(ao(mesmo(tempo,(orienta(
seu(encontro(com(o(texto,(o(que(permite(que(o(leitor(se(depare(com(o(não(familiar.(Tal(
projeto( é( incompatível( com( as( pretensões( deste( trabalho.( Por( isso( concentraremos(
esforços( naquilo( que( o( texto( dos( quadrinhos( propõe( como( assimetrias( intratextuais,(
transformações(dos(padrões(os(quais(o(leitor(já(havia(se(familiarizado(a(ponto(de(poder(
estar( em( ritmo( com( o( texto.( Assim( como( na( dança,( assumir( um( ritmo( é( a( tal( ponto(
seguro,(que(confiamos(plenamente(o(nosso(próximo(movimento(a(algo(que(é(suposto,(
que(habita(apenas(a(nossa(expectativa;(verdadeiramente(antecipamos(algo(da(música.(
Caso(o(mesmo(padrão(não(se(encontre(nesse(momento(futuro,(imediatamente(perdemos(
o(ritmo,(a(nossa(performance(não(é(mais(coerente(para(habitar(aquele(mundo(ficcional,(
é(preciso(um(nova(sincronia.(

Acreditamos(que( com( isso(podemos(partir(para( a(nossa( tentativa(de( análise(do( ritmo(
que(as(histórias(em(quadrinhos(propõem(ao(leitor,(e(como(esta(dimensão(está(ligada(às(
paixões(narrativas.(Ainda(teremos(que(fazer(ponderações(dessas(colocações(gerais(para(
especificar( o( problema( rítmico( nas( histórias( em( quadrinhos.( Mas( de( forma( geral(
podemos(orientar(essa(busca(da(estrutura(rítmica(dos(quadrinhos(buscando:(

• O(jogo(da(conservação(e(transformação(
• As(unidades(elementares(desse(jogo(e(a(sua(natureza(
• As(formas(de(acentuação(
• As(unidades!complexas((unidades(de(unidades)(
• As(unidades(que(limitam(a(sobreposição(das(unidades(elementares(e(complexas(

O(jogo(de(reconhecer(e(propor(transformações(e(conservações(nos(padrões(rítmicos(é(a(
própria(dimensão(rítmica(que(o(leitor(experimenta.(Mas(resta(saber(como(ela(se(liga(às(
paixões( narrativas.( Por( isso,( seguindo( o( princípio( do( espaço( tensivo( de( Zilberberg,(
iremos( propor( em( análise( que( um( padrão( rítmico( pode( ser( apaziguado( ao( nos(
aproximarmos( das( subdimensões( da( extensidade,( espacialidade( e( temporalidade.(
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Através(dessas(subdimensões(é(que(vamos(buscar(a(componente(aspectual(das(paixões(
e,(logo,(a(implicação(do(corpo.(

Antes(de(prosseguirmos(para(o(próximo(capítulo(é(preciso(fazer(um(alerta.(É(apenas(por(
coincidência(que(o(próximo(capítulo(trata(do(espaço(da(página(e(o(seguinte(da(leitura(e(
seu( efeito( rítmico( propriamente.( Isso( não( é( nenhuma( insinuação( que( o( ritmo( nos(
quadrinhos(–(já(que(ritmo,(em(geral,(é(comumente(tido(com(um(produto(do(tempo(–(é(
devedor(da(espacialidade(da(página(ou(do(universo(tópico(dos(quadrinhos.(Se(sentimos(
a( necessidade( de( antes( tratar( da( página,( é( porque( primeiro( é( preciso( descrever( o(
universo(tópico(dos(quadrinhos,(e(para(entender( também(a( implicação(de(um(sistema(
utópico(na(exploração(da(página.(É(através(dessa(investigação(que(podemos(formular(as(
unidades( elementares( e( complexas( dos( padrões( rítmicos,( as( suas( conservações(
transformações(e(seus(sistemas(de(acentuação.(Não(estamos(fazendo(nenhuma(hipótese(
sobre(a(experiência(do(tempo(e(do(espaço(na(leitura(dos(quadrinhos,(embora(esperemos(
colher( alguns( subsídios( para( tanto.( É( possível( que( toquemos( no( problema( da(
temporalidade(e(da(espacialidade,(mas(é(a(porta(de(questões(que(se(abrirá(ao(passarmos(
pela(investigação(sobre(o(ritmo,(leitura(e(o(corpo.(

(



4.(O(ESPAÇO(DA(PÁGINA(COMO(AÇÃO(POSSÍVEL(

Neste(capítulo,(a(página(será(o(centro(de(nossas(atenções,(pois(é(nela(que(está(disposta(
toda(sorte(de(figuras(da(linguagem(dos(quadrinhos.(É(a(página(que(oferece(o(primeiro(
limite( ao( quadrinista( para( o( desenvolvimento( de( sua( história( e( também( ao( leitor.( A(
página( é( para( o( leitor( o( lugar( de( sua( irrealização.( Mas( que( tipo( de( valores( estão(
investidos( nessa( vivência( sobre( a( página,( nessa( performance?( Considerando( que( a(
página(é(uma(espécie(de(ficção,(quais(são(as(competências(que(ela(solicita(de(seu(leitor(
para( que( o( mesmo( possa( vivenciar( um( lugar( possível?( Quais( crenças( são( postas( em(
suspenso?( A( página( é( uma( ficção( sobre( o( quê?( E,( o( principal,( como( os( valores( dessa(
vivência( sobre( a( página( se( relacionam( com( os( dramas( encenados( e( com( as( paixões(
sofridos(pelo(leitor?(

Já(comentamos(que(os(lugares(da(intriga(onde(se(criam(tensões(que(colocam(o(leitor(em(
uma(condição(passiva(serão(o(epicentro(de(nossa(análise.(Mas(é(o(fundo(desse(momento,(
o(engajamento(corporal,(que(buscamos(ressaltar.(Para(tanto(é(conveniente(destacarmos(
alguns( tipos( de( sequências( que( mobilizam( paixões( semelhantes.( Nosso( projeto( se(
aproxima( ao( de( Baroni,( e( poderemos( até( tomar( as( suas( paixões( básicas( (suspense,(
curiosidade( e( surpresa)( como( fundamento( da( nossa( discussão,( mas( pretendemos(
verificar( nas( narrativas( gráficas( o( comportamento( do( corpo( quando( ele( responde( às(
tensões(estabelecidas,(não(só(pela(intriga,(mas(também(pela(universo(tópico(da(página.(

No( nosso( universo( de( análise( separaremos( dois( grandes( tipos( de( sequências( que(
pretendem(estabelecer(tensões(narrativas.(Vagabond,(por(ser(um(mangá(de(samurais,(é(
repleto( de( duelos( e( embates.( Estes( não( são( apenas( um( tema( recorrente( na( saga,(mas(
também( são( oferecidos( ao( leitor( por( um( operador( que( não( é( a( moda( para( o( leitor(
ocidental.( Não( trataFse( apenas( de( sua( extensão( que( toma( várias( páginas( e( por( vezes(
preenche( completamente( alguns( capítulos( da( história.( Mas( muitos( dos( embates( são(
caracterizados(pela(falta(ou(escassez(da(ação(física(dos(personagens.(Além(das(cenas(de(
duelos( e( combates,( também( destacaremos( as( cenas( de( perseguição( com( o( mesmo(
propósito.(Ambos(os(tipos(de(sequência(tem(em(seu(horizonte(paixões(muito(próximas,(
paixões(que(colocam(em(suspensão(o(estado(de(expectativas(do(leitor;(algumas(podem(
efetivamente(produzir(o(suspense(próximo(ao(de(Baroni,(como(em(seu(interior(podem(
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ser(gestadas(paixões(que(têm(a(curiosidade(ou(a(surpresa(como(tônica.(A(comparação(
nos(será(interessante(para(avaliar(como(o(empenho(do(corpo(é(aspectualizado(em(cada(
sequência.(Uma(outra(espécie(de(comparação(nos(será(cara:(compararemos(o(mangá!em(
questão(com(outras(tradições(de(quadrinhos((francoFbelga(e(comics(americanos).(Duelos(
e(perseguições(são,(provavelmente,(os(dois(maiores(tipos(de(sequência(nas(histórias(de(
ação(e(aventura,(que(são(os(temas(da(grande(parte(das(histórias(em(quadrinhos(infantoF
juvenis.(

4.1(Da(página((

Iniciaremos( fazendo( uma( revisão( sobre( como( o( problema( da( página( atravessou( a(
literatura(crítica(sobre(histórias(em(quadrinhos.(O(estudo(dos(quadrinhos( também(foi(
alvo(das(investidas(da(semiologia(estrutural(e(seu(início(tem(origem(no(fim(dos(anos(de(
60( com(Bande!Dessinée! et! Figuration!Narrative( (1967),( traduzido( já( em( 1968( para( o(
inglês.( A( publicação( traz( artigos( de( diversos( autores( que( poderíamos( dividir( em( dois(
temas:(a(primeira(parte(é(uma(investigação(sobre(o(sistema(de(produção(e(distribuição(
dos( quadrinhos,( desde( sua( origem,( vinculada( aos( cartoons( e( charges( publicadas( em(
jornais( diários( e( semanários,( até( a( configuração( da( indústria( contemporânea( à(
publicação(do(estudo.(A(segunda,(composta(por(apenas(três(artigos,(coloca(como(desafio(
a(possibilidade(de(poder(se(falar(de(uma(linguagem(narrativa(dos(quadrinhos.(

O( primeiro( artigo( é( de( Claude(Moliterni;( para( o( autor( tratar( os( quadrinhos( como(um(
meio(de(narração(é(preciso(por(em(segundo(plano(o(texto(verbal.(Cabe(a(imagem(ser(o(
veículo(da(narração.(

Like( these( methods( of( communication,( however,( it( is( caught( between( the(
Picture( and( the( text,( and( its( fundamental( problem( is( the( respective(
apportionment( of( these( two( constituent( elements.( In( this( case,( under(
consideration,( the( Picture( becomes( of( primary( importance.( Originally( the(
comic(strip(was(hardly(more(than(a(series(of(ilustrations(for(a(text(regarded(as(
the(basic(element([...](

[...](

This(text(unfolded(without(consideration(for(the(ilustration,(and(only(when(the(
text(was(utilized(for(descrption(of,(and(comment(on,(the(action(of(the(cartoon(
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in( order( to( complemement( and( make( the( later( more( intelligible( did( an(
authentic(comic(strip(como(into(existence.((MOLITERNI,(1968,(p.(179).(

Moliterni,( então,( elenca( os( avanços( da( técnica( narrativa( que( aos( poucos( fizeram( a(
imagem(ter(predominância(na(narração(e(como(passaram(a(incorporar(o(texto.(Entre(os(
principais( avanços( em( relação( ao( texto( escrito( é( o( seu( acolhimento( no( interior( dos(
quadros( e( balões,( ou( philacteres,( para( representar( uma( variedade( de( ocorrências(
sonoras( e( verbais.( Um( segundo( avanço( é( a( própria( composição( das( vinhetas( que(
passaram( a( trazer( perspectivas,( ângulos( de( tomada( e( enquadramentos( diferentes,(
incorporando(os(avanços(que(o(cinema(já(havia(experimentado.(Em(seguida,(viriam(os(
avanços( que( seriam( próprios( às( transições( espaçosFtemporais( entre( os( quadros( e( os(
efeitos( de( aceleração( ou( desaceleração( da( sequência( desenvolvida.( Aqui( vemos( que(
Moliterni(acaba(por(aproximarFse(das(mesmas(preocupações(da(crítica(cinematográfica(
sobre( o( filme( narrativo;( com( certa( cautela,( é( possível( aproximar( o( princípio( da(
montagem(cinematográfica(aos(quadrinhos.(

Porém( o( autor( também( observa( a( importância( do( próprio( quadro,( haja( vista( que( no(
início(dos(anos(1900(os(quadros,(ainda(que(seguissem(o(formato(retangular,(variavam(
de(tamanho(de(acordo(com(o(seu(conteúdo(e(com(o(aspecto(global(da(tira(ou(da(página.(
Moliterni( reconhece( em(Winsor( McCay( (1869F1934),( principalmente( em( Little! Nemo(
(1905F1911),(um(dos(primeiros(usos(desses(aspectos(gráficos.(Vale(ressaltar(que(Little!
Nemo! já( era( um( publicação( que( ocupava( uma( página( inteira( dos( jornais( onde( era(
publicada,( como( também( era( impressa( em( cores.( Mas( para(Moliterni( o( efeito( não( se(
resumia(a(apenas(um(prazer(plástico.(Diz(o(autor:(“We(can(now(readily(understand(how(
the(general(composition(of(the(page(plays(an(active(role(in(the(general(esthetics(and(the(
dramatization(of(the(story”((MOLITERNI,(1968,(p.(183).(

Segundo( Moliterni,( os( efeitos( do( layout( também( seriam( explorados( mais( tarde( por(
Burne(Hogarth( (1911F1996)( e(Milton( Caniff( (1907F1988).( É( a( propósito( do( layout( de(
Caniff(que(Moliterni(deixaFnos(as(mais(interessantes(observações.(

Without(continuing(the(development(of(the(layout,(as(Brune(Horagth(had(done,(
Mil( Caniff(was( one( of( the( first( to( adopt( the( cinematographic( style( by( careful(
attention(to(framing(and(lighting,(and(by(his(realization(that(rhythm(and(layout(
are(closely(linked.(Caniff(stresses(that(the(layout(acts(through(its(appearance(as(
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a( single( unit;( each( cartoon( is( seen( only( from( the( viewpoint( of( dramatic(
significance,( and( acquires( its( full( value( and( meaning( only( in( relation( to( the(
surrounding(cartoons.(((MOLITERNI,(1968,(p.(187).(

Pierre( Couperie,( o( organizador( dessa( primeira( publicação( acadêmica( dedicada( aos(
quadrinhos,(verifica,(em(diversos(desenhistas(de(histórias(em(quadrinhos,(a(atualização(
de(estilos(plásticos(e(pictóricos(na(resolução(de(problemas(da(representação(icônica.(As(
duas(tradições(às(quais(os(desenhos(dos(quadrinhos(se(reportavam(em(cada(aspecto(de(
sua(figuração(seriam(a(clássica(e(a(barroca.(Assim(Couperie(cria(uma(pequena(oposição(
de(estilos(plásticos(sobre:(a(representação(dos(personagens(que(poderia(ser(realista(ou(
esquemática;( a( perspectiva( no( tratamento( de( cenas( de( paisagens,( entre( o( seu(
tratamento(clássico(ou(o(desenvolvimento(esférico;(a(composição(harmônica(e(estática(
contra( o( uso( de( diagonais( sugerindo( a( profundidade( e( movimento;( o( contorno( das(
figuras( representadas,( entre( o( traço( definido( e( nítido( ou( o( contorno( impreciso( e(
borrado.( Mas( Couperie( também( verifica( resoluções( de( influências( mais(
contemporâneas,(próprias(à(arte(moderna,(e(até(mesmo(resoluções(próprias(no(estilo(de(
cartoons( como( em( Schulz( e(Walt( Disney.( O( autor( aponta( dois(modos( de( encarar( essa(
questão:( ou( os( quadrinhos,( ao( seguir( as( normas( da( representação( clássica( ocidental,(
servem(como(meio(de(propagação(desses(valores(plásticos(em(uma(escala(global;(ou,(ao(
contrário,( ao( longo( do( tempo( cunharam( seu( próprio( estilo( de( representação( também(
por( tomar(outras( influências.(O(que( leva(o( autor( a(uma( segunda(ordem(do(problema:(
constatada( a( mudança( e( a( influência( de( outras( formas( de( representação,( é( possível(
admitir(que( isso(se(deu(pela(necessidade(de(popularização(dos(quadrinhos(através(da(
vulgarização(e(do(fetichismo(das(tradições(clássicas(ou(por(uma(necessidade(narrativa(
diferente(da(tradição(pictórica(ocidental.((COUPERIE,(1968,(p.(227).(

It(seems(possible(to(destinguish,(as(a(preliminary(and(very(crude(hypothesis,(a(
kind(of(alternative(between(the(narrativeFtype(arts(and(those(arts( that(depict(
only( the( momentary( or( the( immutable.( The( former( tells( a( story( with( the(
assistence(of(a(series(of(pictures.((COUPERIE,(1968,(p.(227)(

O( último( texto( a( compor( o( livro( editado( por( Couperie( é( um( ensaio( do( crítico( de( arte(
Gérald( GassiotFTalabot.( O( crítico( é( reconhecido( por( ter( cunhado( o( termo( Figuration!
Narrative( que( definiu( o( movimento( artístico( no( início( dos( anos( de( 1960( na( França.(
Embora( tenha( sido(uma( tendência(próxima(e( contemporânea(à(Pop!Art,( o(movimento(
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tinha(como(mote(o(resgate(da(figuração(para(desenvolver(o(problema(da(representação(
do( tempo.( Certamente( tal( movimento( não( inaugurava( o( tema( da( representação( do(
tempo(através(da(figuração(pictórica,(porém(o(movimento(trazia(avanços(da(linguagem(
desenvolvidos( por( outras( formas( da( cultura( de(massa,( principalmente( o( cinema( e( os(
quadrinhos.(Para(o(crítico,(havia(duas(estratégias:(

In( addition( to( internal( itineraries( and( metamorfoses,( a( primary( category( is(
constituted( by( “anecdotal( narration”,( in( continuous( form( or( in( successive(
scenes(of(which(the(development(may(appear(perfectly(explicit((Foldès)(or,(on(
the( contrary,( may( debouch( on( interpretation( (Périlli).( A( second( category(
includes(“narration(by(juxtaposition,(in(a(single(composition,(of(planes(situated(
in( spaceFtime( pairs( that( differ( from( each( other....”( This( is( the( category( most(
prevalent( in( recente( contemporary( painting.( (GASSIOTFTALABOT,( 1968,( p.(
229)(

Podemos(resumir(a(três(os(pontos(fundamentais(que(atravessam(os(primeiros(ensaios(a(
propósito(da(linguagem(dos(quadrinhos.(Os(três(autores(acima(partem(da(capacidade(da(
imagem(ser(veículo(narrativo,(embora(somente(Moliterni( tenha(colocado(no(horizonte(
histórico( as( formas( de( integração( entre( imagem( e( texto.( Os( três( também( tocam( no(
problema(da(narração(que(se(dá(pela(relação(de(imagens(justapostas;(Couperie(insinua(
que(a(forma(da(representação(icônica(só(pode(ser(compreendida(segundo(esse(critério,(
e(não(por(mera(adesão(ou(recusa(de(uma(tradição(pictórica(clássica.(E(por(último,(fica(
bem( explícito( nas( afirmações( de( Moliterni( que( a( relação( entre( imagens( deve( ser(
compreendida(em(seu(sentido(global,(pelo( layout(da(página,(porém(este(não(comunica(
uma( ação( ou( uma( sequência( de( eventos,( etc.,( mas( está( em( afinidade( com( o( drama(
encenado.(É(possível(que(seja(um(exagero(afirmar(que(os(estudos(sobre(a(linguagem(dos(
quadrinhos( que( viriam( a( seguir( atacaram( principalmente( estes( três( tópicos,(mas( fica(
aqui(a(provocação.(

O( Brasil( também( teve( sua( colaboração( no( interesse( nascente( da( academia( sobre( os(
quadrinhos.( Álvaro( de( Moya( e( Moacy( Cirne( foram( os( autores( que( inauguram( as(
publicações( brasileiras( sobre( o( objeto( em( 1970( (Shazam!( e( A( Explosão! Criativa! dos!
Quadrinhos,( repectivamente),( porém( Cirne,( em( 1972,( é( quem( realiza( um( estudo(
semiológico(sobre(a(linguagem(dos(quadrinhos.(Para!Ler!os!Quadrinhos!toca(nos(mesmo(
pontos( que( acabamos( de( abordar,( mas( neste( estudo( a( comparação( com( o( cinema( é(
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assumida(como(guia(da(argumentação(e(interessa(menos(no(que(cinema(e(quadrinhos(se(
aproximam(do(que(se(separam.(Contemporâneo(às(preocupações(da(semiologia(de(sua(
época,(o(autor(buscava(no(método(semiológico(uma(forma(de(desmitificar(as(estruturas(
das( linguagens(diversas(e(as(posições( ideológicas(das(quais(elas(são( frutos(e(atendem.(
Porém(ele(tinha(um(interesse(especial(no(poder(poético(da(linguagem,(no(ele(chamou(de(
linguagem( criativa( ou( forma( processo,( da( qual( os( quadrinhos( também( podem( ser(
veículos.( Para! Ler! os! Quadrinhos( é( muito( menos( uma( exortação( aos( leitores( ou( uma(
condenação( a( um( entretimento( de(massa( que( consolida( em( sua( linguagem( ideologias(
hegemônicas( do( que( um( elogio( ao( potencial( estético( desse( meio.( Porém( se( há( um(
potencial( transformador(na( linguagem(dos(quadrinhos,( é( preciso(definir( qual( o(modo(
hegemônico(das(linguagens(narrativas,(da(qual(o(filme(narrativo(também(faria(parte.(

Para(Cirne,(todo(discurso(narrativo(“implica(uma(realidade(sintagmática(que(constitui(o(
suporte( estruturalizante( de( determinados( modelos( estéticos”( (CIRNE,( 1975,( p.( 17).(
Como( já( vimos,( há( na( narrativa( a( necessidade( de( pôr( enunciados( em( relação.( Mas(
existiria( uma( forma(hegemônica( de( pôr( em( relação( enunciados( narrativos( que( é( bem(
ilustrado(pela( linearidade(do(discurso(filme(narrativo.(A(crítica(de(Cirne(não(é(sobre(a(
linearidade(da(fábula,(ou(de(sua(cronologia,(mas(sobre(a(ordem(da(enunciação.(No(filme(
narrativo(um(plano(deve(ser(necessariamente(precedido(por(um(outro(e(superado(pelo(
próximo.(O(cinema(teria(levado(a(cabo(a(concepção(linear(e(progressiva(das(narrativas.(
No(entanto(Cirne( conclui( que(nos(quadrinhos(não(é(possível(desprezar(o( conjunto(de(
planos;( a( sua( articulação( depende( de( um( todo( e( não( se( realiza( apenas( em( uma(
progressão.(Assim(ele(reconhece(a(página(como(esse(lugar(privilegiado(das(articulações(
dos(planos(nos(quadrinhos,(diferente(do(filme(cinematográfico.(

Por( enquanto,( anotemos( apenas( a( importância( da( página( como( um( todo(
articulado,(capaz(de(diferenciar,(em(última( instancia,(a( leitura(de(uma(estória(
da( leitura( de( um( filme.( Nesta( articulação( –( neste( agenciamento( de( imagens(
estruturadas( na( tira( ou( na( página( –( cristalizaFse( a( narrativa( ( quadrinizada.(
(CIRNE,(1975,(p.(50).(

(É(este(pressuposto(que( leva(o(autor(a(elaborar(os( conceitos(de(bloco!significacional( e(
eixo>significante,(mencionados(anteriormente,(e(que(seriam(articulados(ou(por(relações(
semânticas( (as( ações( desenvolvidas,( temas,( transições( espaçoFtemporais,( etc.)( ou( por(
relações( plásticas( (composição,( forma,( cores,( contraste,( etc.).( Apesar( do( autor( sugerir(
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que(cada(bloco(significacional(possui(um(significado(ou(valor(narrativo,(este(não(poderia(
ser( estabelecido( de( forma( geral( e( assim( interrompe( qualquer( elaboração( mais(
sistemática( sobre( o( seu( conceito;( e( nem(mesmo( o( bloco( significacional( ocupa( algum(
lugar(em(suas(análises(sobre(o(universo(dos(quadrinhos(de(Ziraldo(e(Maurício(de(Sousa.(

Porém( essa( posição( não( parece( ser( a( tônica( do( pensamento( sobre( os( quadrinhos.( O(
segundo( autor( brasileiro( que( também( investiu( em( um( estudo( semiológico( sobre( os(
quadrinhos(segue(ao(contrário(das(considerações(de(Cirne(e(em(favor(da(dominância(do(
sistema(das(ações(nas(narrativas(de(quadrinhos,(que,(como(já(vimos,(é(uma(abordagem(
que(tem(origem(na(primeira(narratologia(estrutural.(Para(Cagnin,(a(posição(e(mesmo(a(
presença(simultânea(dos(quadros(não(interferem(na(relação(que(estes(estabelecem.(

Parece,( portanto,( que( há( uma( pressuposição( de( que( o(movimento( da( leitura(
seja(em(profundidade(e(não(da(esquerda(para(direita,(e(que(os(quadrinhos( já(
lidos( vão( dando( lugar( aos( seguintes,( como( se( os( passados( e( os( futuros( não(
estivessem(presentes(como(realmente(são.((CAGNIN,(1975,(p.(59).(

Assim( seu( estudo( dedicaFse( primeiro( à( possibilidade( dos( quadros( em( relação(
produzirem( funções( semânticas( traduzíveis( em( enunciados,( próximo( às( funções(
narrativas( de( Barthes.( Cagnin( inverte( a( relação( entre( imagem( e( conteúdo( verbal( nas(
narrativas(em(quadrinhos.(Para(o(autor,(se(a(imagem(tem(um(potencial(narrativo(é(por(
ela(ser(fonte(de(enunciados.(

Nossa(época(é(tida(como(predominantemente(visual.(Na(realidade(não(é(assim,(
como( contesta( Roland( Barthes.( Em( tudo( encontramos( ainda( a( palavra,( como(
elemento( precípuo( de( comunicação,( acompanhando( invariavelmente( a(
imagem;(é(ela(em(todos(os(casos,(que(tem(a(última(palavra.((CAGNIN,(1975,(p.(
118).(

Seu(estudo(então(segue(por(fazer(uma(tipologia(não(só(das(sequências(de(ações(a(partir(
das(categorias(proppianas,(mas(também(de(uma(tipologia(das(transições(entre(quadros,(
uma(função(necessária(para(que(seja(possível(a(formulação(de(ações.(

Podemos( verificar( essa( questão( em(Will( Eisner( (2001)( e( Scott( McCloud( (1995),( dois(
grandes(responsáveis(por(popularizarem(temas(da( literatura(crítica(sobre(quadrinhos.(
Ambos( escreveram( sobre( quadrinhos( a( partir( do( seu( ponto( de( vista( de( autores( e(
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desenhistas,( sem( pretender( uma( formulação( sistemática( a( partir( de( pressupostos(
metodológicos.(Comics!and!Sequential!Art,( embora( fosse( uma( espécie( de(manual( para(
produção(de(histórias(em(quadrinhos,(fazia(parte(do(movimento(de(Eisner(em(defender(
os( quadrinhos( como( um( veículo( de( experiência( de( leitura( tão( legítimo( quanto( a(
literatura.(!

Pensando( a( partir( do( sistema( de( produção( de( quadrinhos( americanos,( Eisner(
desenvolve(seu(argumento(em(favor(da(integração(de(duas(atividades:(a(do(roteirista(e(a(
do(desenhista.(Os(quadrinhos(deveriam(ser(compreendidos(por(uma(relação(entre(texto(
e( imagem( e( não( uma( mera( justaposição( dessas( duas( matérias.( De( sua( parte,( Eisner(
explana(principalmente(sobre(o(desenho.(Porém,(ele(elege(uma(unidade(fundamental(da(
narrativa(dos(quadrinhos,(o(quadro(e(seu(conteúdo,(e(lhe(dedica(um(estudo(minucioso(
sobre(sua(composição(e(enquadramento,(a(representação(dramática(dos(personagens,(a(
representação( dramática( do( texto( verbal,( o( corte( temporal( que( cada( quadro( faz( da(
sequência( que( pretende( representar,( a( perspectiva,( o( formato( do( quadro( como(
estratégia( de( conotação,( etc.( Porém( há( um( pequeno( trecho( de( seu( livro( no( qual( ele(
defende(a(página(como(um(meta>quadro( (meta>panel(em( inglês);(para(o(quadrinista,(a(
página(teria(um(potencial(dramático(sobre(o(leitor,(através(do(qual(o(desenhista(deveria(
orientarFse(ao(espalhar(uma(sequência(por(diversos(quadros(e(páginas.(

One(importante(facet(of(the(fullFpage(frame(is(that(planning(the(breakdown(of(
the( plot( and( action( into( page( segments( becomes( the( first( order( of( business.(
Pages(are(the(constant(in(the(comic(book(narration.(They(have(to(be(dealt(with(
immediately(after( the( story( is( solidified.(Because( the(groupings(of(action(and(
other( events( do( not( necessarily( break( up( evenly,( some( pages( must( contain(
more(individual(scenes(than(others.(Keep(in(mind(that(when(the(reader(turns(
the( page( a( pause( occurs.( This( permits( a( chenge( of( time,( a( shift( of( scene,( an(
opportunity(to(control(the(reader’s(focus.(Here(one(deals(with(retention(as(well(
as(attention.(The(page(as(well(as( the(panes(must( therefore(be(addressed(as(a(
unit(of(containment(although(it(too(is(merely(a(parto(f(the(whole(comprised(by(
the(story(itself.((EISNER,(2001,(p.(63)(

Aqui( a( página( possui( um(potencial( diferente( do( que(Moliterni( e( Cirne( destacaram:( se(
para( estes( cada( quadro( só( possui( um( valor( em( sua( relação( com( todo( o( conjunto( ou(
subconjuntos(presentes(na(página,(para(Eisner,(a(página(já(implica(necessariamente(um(
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tipo(de(corte(no(desenvolvimento(da(sequência;(a(página,(embora(destacada,(continua(
sendo(um(elemento(sequencial,(assim(como(um(quadro.(

McCloud,( mesmo( partindo( das( considerações( de( Eisner,( nem( chega( a( formular( tal(
questão(sobre(a(página(em(seu(primeiro( livro(Desvendando!Quadrinhos.!Seu(problema(
central(é(sobre(como(imagens(justapostas(criam(sequências(narrativas.(Aqui(a(ênfase(cai(
sobre(a(produção(da(sequência(do(que(sobre(os(demais(efeitos(da( justaposição.(Mas(a(
sequência(só(pode(ser(produzida(por(uma(capacidade(do(leitor(de(concluir(o(sentido(que(
supera(as(duas( imagens,(e(este(sentido( tende(sempre(a(conciliar(o( tempo(e(espaço(de(
cada(quadro( separado.(E(assim(ele(estabelece( seis(modelos(gerais(da( conclusão(que(é(
estabelecida( pelo( tipo( de( transição( entre( quadros;( já( comentados( anteriormente.(Mas(
para(que(a(conclusão(sirva(ao(propósito(narrativo,(o(autor(deve(orientar(a(justaposição(
dos( quadros( segundo( a( disposição( que( o( leitor( tem( para( encadeáFlos,( normalmente(
seguindo(o(seu(hábito(de(leitura.((

Como( leitores,( nós( presumimos( saber( que( ordem( seguir( na( leitura,( mas( o(
trabalho(é(bastante(complexo.(Tanto(que(até(os(profissionais(mais(experientes(
às(vezes(se(atrapalham.((MCCLOUD,(1995,(p.(86).(

A( valorização( da( conclusão( da( sequencia( é( tanta( que( McCloud( propõe( considerar( a(
sarjeta(como(o(espaço(metafórico(da(conclusão,(já(que(é(um(espaço(vazio.(O(subtítulo(da(
edição( em( inglês( de( seu( livro( já( traz( essa( interpretação:( Understanding! Comics:! The!
Invisible!Art.( A( narrativa( acontece( justamente( pelo( preenchimento( desses( espaços( em(
branco( por( algo( que( o( leitor( conclui.( McCloud( está(muito( próximo( de( Cagnin:( aqui( a(
conclusão(seria(o(produto(dos(enunciados(dos(quadros( justapostos,(e(assim,(um(outro(
enunciado(de(nível(superior.(

O(encadeamento(sequencial(e(o(poder(do( leitor(em(inferir(os(enunciados(narrativos(é,(
sem( dúvida,( o( problema( da( linguagem( dos( quadrinhos( mais( visitado( pelos( críticos( e(
autores,(às(vezes(apenas(como(uma(simples(referência(ou(por(vezes(uma(retomada(de(
sua( teorização.( Eco( acrescenta( que( a( montagem( dos( quadrinhos( constrói( uma(
continuidade( apenas( ideal( a( partir( do( que( é( imóvel( e( descontínuo,( diferente( da( do(
cinema(que(de(fato(monta(um(fluxo(contínuo(de(imagens(em(movimento:(“A(estória(em(
quadrinhos(quebra(o(continuum(em(poucos(elementos(essenciais.(O(leitor,(a(seguir(solda(
esses( elementos( na( imaginação( e( os( vê( como( continuum”! (ECO,( 2010,( p.!147).( David(
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Carrier((2001)(oferece(um(refinamento(do(modelo(de(inferência(que(conclui(o(sentido(
dos(quadros( justapostos(a(partir(da(relação(de(causalidade,(com(a(qual(o( leitor( já(está(
habituado(a(compreender(os(eventos(no(mundo(real(e(mesmo(as(pinturas(narrativas.(A(
justaposição(seria(apenas(um(dos(princípios(mais(elementares(de(solicitar(ao(leitor(que(
ponha(as(imagens(em(uma(relação(de(causalidade.(Assim,(o(leitor(antes(de(inferir(uma(
sequência(narrativa(precisa(reconhecer(uma(sequência(de(imagens.((

Isso(abre(espaço(para(considerar(que(há(um(regime(de(sentido(plástico(na( leitura(das(
histórias( em(quadrinhos( sobre( o( qual( a( própria( construção( da( sequência( de( ações( se(
apoia.( Tal( problema( já( fora( tratado( por( FresnaultFDerruele( em( 1976( em( um( artigo(
exemplar( intitulado( Du! Linèaire! au! Tabulaire.! FresnaultFDerruele( faz( um( exercício(
crítico( sobre( as( transformações( ocorridas( quando( as( historias( em( quadrinhos(
começaram(a( se(organizar(em(páginas(e(não(apenas(em( tiras(publicadas(em( jornais( e(
periódicos.(O(autor(verifica(que(a(organização(dos(quadros(através(do(sentido(linear(da(
leitura(já(não(é(mais(condição(necessária(para(a(elaboração(de(narrativas(nas(histórias(
em(quadrinhos.(

RésumonsFnous.( Le( passage( du( strip( à( la( planche( occasionne( un(
bouleversement( dans( l’économie( du( récit:( en( tant( que( système( fleche,( la(
diégèse( connaît( une( remise( en( cause( dès( lors( que( le( cartoonist,( jouant( des(
variables( visuelles,( brise( l'ordonnance( uniforme( des( vignettes.( (FRESNAULTF
DERUELLE,(1976,(p.(20)(.(

A( oposição( que( FresnaultFDerruelle( faz( entre( linear( e( tabular( revela,( contra( um(
imperialismo(da(linguagem(verbal(nos(estudos(da(narrativa,(um(princípio(que(é(plástico;(
antes( de( cada( quadro( estabelecer( um( relação( semântica( com(os( seus( adjacentes,( eles(
estão(em(um(relação(plástica(ou( icônica.( FresnaultFDuerruelle( sugere(que(a( economia(
geral(da(página(possa( ser( linear,( quando(os(quadros( se( relacionam(de( forma(unívoca,(
fundando( assim( uma( sequência( de( imagens;( ou( tabular,( na( qual( os( quadros( se(
relacionam(pela(ubiquidade,(na(qual(não(seria(possível(afirmar(qual(quadro(sucede(ou(
antecede( o( outro.( Voltamos( à( tese( anunciada( por( Cirne( contra( a( linearidade( do(
significante(nos(discursos(narrativos,(mas(aqui(evidenciamos(um(atitude(do(leitor,(pois(
a( linearidade( ou( a( tabularidade!da(página( é( a( contraparte( textual( da( exploração( ativa(
que(o(leitor(faz(sobre(a(página.(FresnaultFDerruelle(também(não(deixa(escapar(a(função(
que(a(página(tem(sobre(a(construção(da(sequência(de(ações,(já(apontada(aqui(através(de(
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Eisner.(A(própria(página(tanto(possui(um(potencial(dramático(por(ser(o(lugar(visível(de(
um(segmento(da(ação((e(para(isso(esse(potencial(deve(ser(conduzido(por(um(valor(linear(
da(exploração(entre(quadros(e(entre(páginas)(como(pode(ser(o(lugar(onde(a(ubiquidade(
espacial( pode( ser(desenvolvida.( Se( é(possível( admitir( essas(duas(potências(da(página,(
como( poderemos( superar( a( aparente( oposição( dos( termos( linear( e( tabular?( Embora(
FresnaulFDerruele( tenha( apontado( duas( tendências( da( construção( da( leitura( nos(
quadrinhos,(não(podemos(assumir(que(ou(a(página(é(linear(ou(é(tabular,(esta(oposição(
nem(fora(sua(intenção.(

Benoît(Peeters(foi(um(dos(primeiros(a(enfrentar(essa(questão(de(como(a(economia(geral(
da( página( contribui( para( economia( da( história( contada.( Embora( Peeters( também(
ressalte(que(haja(na(leitura(de(quadrinhos(um(atividade(que(se(dê(de(quadro(em(quadro,(
a(linguagem(dos(quadrinhos(seria(mais(caracterizada(pela(negociação(entre(as(potências(
do(espaço(tabular(da(página(e(a(construção(das(ações(inferidas(de(quadro(a(quadro.(

L’une( des( spécificités( dum( édia( est( donc( de( mettre( en( jeu( deux( dimensions(
quasi( contradictoires,( la( première( appartenant( plutôt( à( l’ordre( du( temps,( la(
second(à(celui(de(l’espace.([...](je(dirai(que(la(bande(dessinnée(repose,(à(chaque(
instant,(sur(une(tension(entre(le(récit(et(le(tableau.((PEETERS,(2010,(p.(50).(

Esta( tensão(não(é(nada(mais(que(a(economia(global(da(página(entre(a( linearidade(e(a(
tabularidade,(sendo(que(o(que(Petters(reconhece(como(narrativa((récit),(que(é(a(relação(
causal( das( ações( desenvolvidas( em( cada( quadro,( se( apropria( mais( da( linearidade( da(
página.( Posto( estas( considerações,( Peteers( propõe( um(nome( para( este( procedimento,(
que( não( é( mera( decupage! da( ação( tomada( como( objeto( de( representação,( mas(
verdadeiramente(uma(mise!en!page.(

Para(o(crítico,(haveria(quatro(possibilidades(de(mise!en!page,(ou(seja,!de(relação(entre!
tableau!e!récit.(As(modalidades(seriam(fundadas(pela(relação(de(dominância(ora(do(récit(
ora(do(tableau!e!da!relação(de(dependência(ou(autonomia.(Vejamos(o(quadro:(

( Autonomia( Dependência(
Dominância(récit( Convencional( Retórica(
Dominância(tableau( Decorativa( Produtora(
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Supostamente( a( mise! en! page( convencional,( reconhecida( pelo( aspecto( regular( e(
ortogonal( de( sua( grade,( seria( neutra( em( relação( à( história;( esta( não( passaria( de( um(
mero( desfile( de( quadros( e( seria( originária( da( tira( diária.( A( decorativa( também( não(
mantém(relação(com(a(história(justamente(pelo(motivo(de(que(a(história(é(quem(fica(em(
suspenso,(o( leitor(mantém,(sobretudo,(uma(relação(de(prazer(plástico(com(a(página.(A(
mise!en!page(decorativa(é(reconhecida(pela( irregularidade(de(sua(diagramação(ou(por(
alguma(estratégia(que(exija(a( integração(dos(quadros(na(página(em(detrimento(de(sua(
leitura(individual.(Peeters(caracteriza(o(uso(retórico(quando(o(aspecto(dos(quadros(está(
estreitamente( ligado( à( função( narrativa( que( ele( carrega( a( partir( de( seus( elementos(
internos.((O(exemplo(que(o(autor(usa(são(os(quadros(de(Hergé(que(alteram(seu(tamanho(
de(acordo(com(a(necessidade(da(ação(desenvolvida,(ou(o(tamanho(de(seus(personagens(
ou( algum( aspecto( a( ser( destacado,( ou( o( tamanho( e( formato( do( ambiente( a( ser(
representado( sendo(mais( ou(menos( panorâmico,( etc.( Um( segundo( exemplo( é( de( uma(
página(de(Eisner(na(qual(o(contorno(dos(quadros(são(suprimidos(enfatizando(que(em(
um(mesmo(cenário(se(desenvolvem(diversas(ações(e(eventos(ao(mesmo(tempo,(embora(
a( leitura( ainda( siga( quadros( virtuais,( apenas( insinuados( por( estratégias( figurativas.(
Nesse(modelo,(a(página(expressa(algo(da(história(contada.(Por( fim,(a(produtora(é(a(de(
mais(difícil(sistematização:(nela(a(história(é(apenas(uma(consequência(ou(um(pretexto(
de(uma(experimentação(da(possibilidade(da(página.(Os(exemplos( trazidos(por(Peeters(
têm( em( comum(a( possibilidade( do( leitor( estabelecer( algumas( sequências( de( leitura( e(
que(possuam(alguma(função(para(a(compreensão(da(história.(

Thierry(Groensteen(propõe(uma(revisão(das(modalidades(de(mise!en!page(de(Peeters.(O(
autor(de(Système!de!la!Bande!Dessinnée(acusa(Peeters(de(fazer(uma(confusão(sobre(dois(
aspectos( da( diagramação14:( sua( aparência( visual( com( o( efeito( que( produz( sobre( a(
história.(Groensteen(elenca(vários(exemplos(de(mise!en!page(que(se(apresentam(como(
convencionais(mas( no( entanto( possuem( funções( retóricas.( Para( tanto,( Groensteen( faz(
uma( série( de( considerações( sobre( a( relação( de( contrastes( que( os( quadros( podem(
possuir,(as(cores(apresentadas,(as(figuras(representadas(em(seu(interior(em(relação(com(
as( representadas( no( outros( quadros,( etc.( O( sistema( de( Peeters( só( levaria( em(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
14(Traduzimos( como(diagramação( o( que(Petters( e(Groensteen( referem( como(gaufrier,!que( é( o( aparelho(
com( o( qual( se( produz( waffle! (gaufre( em( francês);( logo( refereFse( ao( aspecto( gradeado( da( página.(
Diagramação(então(é(usado(no(sentido(do(resultado(final(de(dispor(diagramas(sobre(um(espaço,(ou(seja,(
contempla(apenas(o(aspecto(tabular(da(mise!en!page.(
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consideração(o( formato(e( tamanho(do(quadro.(Groensteen(propõe(que(um(sistema(de(
modalidades(de(mise!en!page!deveria(levar(em(conta(sua(aparência,(podendo(ser(regular(
ou(irregular,(o(seu(efeito(sobre(o(leitor,(podendo(ser(discreto(ou(ostentativo,(e(por(último(
a(relação(desse(efeito(produzido(com(os(conteúdos(narrados.(

De( façon( plus( precise,( l’analyse( proposée( ici(mobilise( tour( à( tour:( un( critère(
rigoureusement( objectif:( la( régularité( ou( l’irrégularité( des( cadres;( un( critère(
partiellement(dépendant(de(l’appréciation(subjective(du(récepteur:(le(caractère(
ostentatoire( ou( non( de( la( mise( en( page;( enfin( un( troisième( critère( que,(
symétriquement,( fait( intervenir( l’intentionnalité( de( l’auteur,( et( que( est( la(
motivation(susceptible(de(justifier( l’option(retenue(par(sa(corrélation(avec(les(
contenus(iconiques(et(narratifs.((GROENSTEEN,(1999,(p.(118).(

Groensteen(deixa(claro(que(diagramação(provoca(o(leitor(por(seus(valores(plásticos(que(
seriam( os( mesmo( pelos( quais( o( leitor( poderia( estabelecer( uma( correlação( da(
diagramação(com(os(conteúdos(narrativos.(Mas(em(Groensteen,(assim(como(em(Petters,(
não( há( nenhuma( insinuação( desses( valores.( Essa( formulação( de( Groensteen( tornaFse(
mais( forte( quando,( ao( investigar( os( limites( do( que( chamamos( de( história( em(
quadrinhos,(ele(admite(no(interior(desse(rótulo(os(quadrinhos(abstratos.(Para(o(autor,(
os( quadrinhos( abstratos( também( põem( em( movimento( sistemas( simbólicos( que( os(
quadrinhos(de(histórias(possuem,(exceto(a(trama.(

En(premier(lieu,(des(contenus(plastiques:(couleurs,(traits,(formes(organisés(en(
vignettes.( Ces( “images”( abstraites( sont( en( interaction:( il( s’établit( entre( elles(
rapports(de(position,(de(contiguïté,(d’intensité,(de(répétition,(de(différenciation(
ou(de(contraste,(et(des(rapports(dynamiques(de(métamorphose(progressive,(de(
rythme,( d’enchevêtrement,( etc.( A( priori( il( n’y( a( rien( lá( qui( ressortisse( à( la(
narration,(et(c’est(pourquoi( j’ai(parle(plus(haut(de(série(de(dessins(plutôt(que(
de(séquence.(

[…](

Ce( qu’une( planche( abstraite( montre( en( second( lieu,( c’est( l’appareil( spatioF
topique( de( la( bande( dessinée( (que( j’appellerai( simplement( ciFaprès( le(
dispositif):( un( espace(délimitée( et( compartimenté,( au( sein(duquel( des( cadres(
entretiennent( des( rapports( topologiques( et( dessinent( une( totalité( organisée.(
Les( images( configurent( parce( que( ce( multicadre( les( soumet( à( double(
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mouvement( de( jonction( e( de( disjonction,( c’estFàFdire( les( désigne( au( regard(
comme(solidaires(quoique(séparées.((GROENSTEEN,(2011,(p.(10F11).(

Podemos(ver(que(Groensteen(estabelece(um(sistema(plástico(mais(geral,(compartilhado(
com( as( expressões( plásticas( e( visuais( e( um( sistema( espaçoFtópico( que( teira( nos(
quadrinhos(a( sua(mais(ampla(expressão.(Não(vamos(descrever(aqui(os(elementos(que(
compõem( o( sistema( espaçoFtópico( conforme( Groensteeen( desenvolve,( nos( interessa(
mais(a(mecânica(que(põe(esses(elementos(em(relação.(Podemos(resumir(esta(mecânica(
em( dois( aspectos:( primeiro,( o( da( solidariedade! icônica;( o( segundo,( a( estrutura( em(
multiquadros.(

Groensteen(refina(uma(ideia(que(já(atravessa(diversos(escritos(sobre(quadrinhos,(como(
acabamos( de( ver.( A( solidariedade( icônica( primeiro( implica( uma( relação( de( imagens(
proposta(por(valores(plásticos(e(não(linguísticos,(logo(implica(a(existência(de(ao(menos(
duas(imagens(reconhecidamente(separadas.(Segundo,(implica(também(uma(coopresença(
de( imagens.(Para(Groensteen,(o(conceito(de(solidariedade( icônica(seria(suficiente(para(
abarcar( tudo( aquilo( que( é( reconhecido( como( quadrinhos,( até( mesmo( quadrinhos(
abstratos.(No(entanto,(o(conceito(não(se(mostra(suficiente(para(isolar(as(manifestações(
que( normalmente( são( reconhecidas( como( quadrinhos;( para( o( autor( a( solidariedade(
icônica( também( seria( aplicada( a( fotolivros,( livros( ilustrados,( exposições,( e( qualquer(
coleção(de(imagens(que(tivesse(um(valor(narrativo.(O(valor(narrativo(não(exige(que(tal(
coleção( solidária(de( imagens(desenvolva(uma(sequência(propriamente(que( contemple(
ações(e(seus(atores,(mas,(como(vimos,(a(implicação(do(leitor(em(buscar(a(coerência(de(
sua(presença(quando( inserido(em(uma(situação( ficcional.(O(autor(chama(de( sequência(
apenas( essa( primeira( possibilidade( da( solidariedade( icônica,( porém( prevê( outras(
possibilidades( as( quais( chama( de( infraFnarrativas,( como( a( suíte( e( a( série.( Tal( quadro(
categórico(pode(ser(visto(como(uma(simplificação(mais(abrangente(das(relações(entre(
quadros(propostas(por(McCloud.(

Groensteen( propõe( também( modalidades( sobre( as( quais( a( solidariedade( icônica( se(
realiza:( Complementariedade,! Perpetuação,! Ritmo! e! Configuração.( Se( avaliarmos( a(
descrição(dessas(modalidades,(veremos(que(nelas(está(implicado(um(regime(sensível(do(
sentido.(
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• Complementariedade(do(espaço.(Do(ponto(de(vista(sincrônico,(as(imagens(
possuem(a(função(de(preencher(o(hiperquadro.(

• Perpetuação.( Sobre( o( ponto( de( vista( diacrônico,( as( imagens( criam( uma(
relação(de(continuidade((que(instaura(no(leitor(uma(expectativa(e(a(busca(
de(sua(resolução.(Isso(pelo(motivo(das(imagens(possibilitarem(uma(leitura(
vetorializada(ou(plurivetorializada.(

• Ritmo.(Sobre(um(ponto(de(vista(musical,(a(relação(essa(vetorialização(que(
funda(uma(busca(pode(darFse(por(um(andamento.(

• Configuração.(De(um(ponto(de(vista(plástico,(as(imagens(possibilitam(uma(
configuração(global(em(relação(à(página(ou(dupla(página.(

Possivelmente,( todos(esses(valores(sensíveis(poderiam(ser(atribuídos(à(página,(alguns(
mais(ou(menos(a(depender(da(página(analisada.(O(importante(é(que(se(uma(história(em(
quadrinhos( solicita( que( o( seu( leitor( encadeie( os( quadros,( isso( acontece( por( um(
investimento( sensível.( Podemos( assumir( uma( posição( mais( simples( sobre( as(
modalidades( da( solidariedade( icônica,( como( proposta( por( FresnaultFDerruelle,( e(
assumir(que(a(solidariedade(sempre(funda(um(modo(de(exploração(da(página,(que(não(é(
só(orientada(pela(potência(vetorial(de(cada(elemento,(mas(também(pela(globalidade(da(
página(e(que(se(dá(por(um(certo(ritmo,(como(todo(movimento.(

Mas(é(com(o(conceito(de(multiquadro!que(Groensteen(se(aproxima(do(desfio(de(buscar(
aquilo(que(é(específico(da(linguagem(dos(quadrinhos.(Devemos(alertar(que(em(princípio(
o(multiquadro(aparece(em(Groensteen(apenas(como(mais(um(dos(elementos(do(sistema(
espaçoFtópico,( mas( ao( longo( de( seus( dois( livros( sobre( o( sistema( dos( quadrinhos(
podemos( compreender( o( multiquadro( como( um( princípio,( uma( mecânica( geral( do(
sistema.( Para( Groensteen,( o( que( define( o(multiquadro( é( a( sua( mecânica( gigognes.( O(
termo(gigognes( é( relativo( a( estrutura( que( possui( um( acoplamento( sucessivo( como( as(
matrioshka,( as( bonecas( russas( que( são( encaixadas( uma( dentro( da( outra.( O( sistema(
espaçoFtópico(possui( então(essa(mecânica(geral(na(qual(o(quadro(está( situado(na( tira(
que( por( sua( vez( está( situada( no( conjunto( de( quadros( da( página( (ou( hiperFquadro( no(
vocabulário(de(Groensteen)(que(por(sua(vez(se(situa(no(álbum(que(é(uma(estrutura(em(
folhas.(Assim(o(autor(dá(uma(amplitude(a(essa(mecânica(do(acoplamento(que(poderia(
ser(até(investigada(no(horizonte(do(álbum(e(não(apenas(de(uma(página(específica.(

Porém,(o(sistemaFespaço(tópico(de(Groensteen(privilegia(o(quadro.(Para(Groensteen,(o(
quadro(é(a(unidade(que(inicia(solidariedade(icônica;(mesmo(que(seja(levado(em(conta(o(
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seu( interior,( é( a( sua(moldura( (marcada( ou( não)( que( limita( o( que( deve( ser( posto( em(
relação( com( outra( imagem.( É( claro( que( podemos( dizer( que( há( uma( relação( entre( os(
elementos( internos(do(quadro,(mas(no(entanto(essa(relação( ficaria(restrita(ao(próprio(
quadro(e(a(sua(imagem.(De(outra(parte,(é(o(quadro(que(também(seria(a(menor(unidade(
da(mecânica(de(acoplamento(do(multiquadro,(o(que(há(dentro(do(quadro(parece(gozar(
de( uma( autonomia( por( já( fazer( parte( da( diegese( da( historia( contada.( Em( resumo,( o(
quadro( tem(uma( primazia( no( sistema( espaçoFtópico( e( é( através( dele,( ou( pela( relação(
entre( eles,( que( os( valores( sensíveis( da( exploração( vetorial( da( página,( do( ritmo( dessa(
exploração,(das(unidades(intermediários((tiras(e(outro(blocos(significacionais,(de(acordo(
com(Cirne)(entre(o(quadro,(e(até(a(relação(global(do(leitor(com(a(página(são(construídos.(

Como( o( próprio( nome( sugere,( o( sistema( espaçoFtópico( é( fundado( por( toda( sorte( de(
figuras(da(linguagem(dos(quadrinhos(quando(dispostos(sobre(a(página,(sendo(o(quadro(
a(fundamental.(Porém(se(quisermos(compreender(o(valor(narrativo(que(a(exploração(da(
página( feita(pelo( leitor( lega(para(ele(enfrentar(a(história(contada(é(preciso( ir(além(do(
que( já( há(na(página.( Se( o( leitor( se( põe( a( explorar( a( página(não( é( apenas(por( atender(
mecanicamente(a(solicitação(do(quadro,(é(preciso(assumir(que(o(sistema(espaçoFtópico(
negocia(com(disposições(anteriores(do(próprio(leitor(sobre(a(página,(ou(seja,(é(preciso(
admitir,(junto(com(Greimas,(um(sistema(utópico.(Vimos(que(alguns(autores(apontaram(o(
hábito(da( leitura(cursiva(como(guia(para(o(encadeamento(sequencial(do(quadros;(este(
hábito(certamente(deve(ser(levado(em(conta(na(relação(que(o(leitor(tem(sobre(a(página,(
mas(ao(mesmo(tempo(precisamos(admitir(que(elementos(gráficos(e(plásticos(irão(entrar(
em(disputa( com(esse(hábito( forjado(na( leitura( cursiva.( Podemos( até(mesmo(expandir(
essa( interpretação(para(além(da( leitura(cursiva,( todo(espaço(é(vivenciado(por(nele(ser(
reconhecido( valores( com(potenciais( diferentes,( a( nosso(própria( relação( com(o( espaço(
ordinário(é(orientada(pelo(o(que(há(à(nossa(esquerda(ou(direta,(o(que(há(em(cima(ou(
embaixo.( A( leitura( cursiva( atualiza( essa( condição( de( modo( próprio,( por( exemplo,(
levando(em(conta(necessidade(de(se(criar(linhas((espaços(intermediários(em(relação(ao(
espaço(global)(devido(ao(limite(horizontal(de(seu(suporte.(

Voltemos( ao( espaço( tensivo( de( Zilberberg( para( compreender( como( a( própria(
espacialidade( da( página( é( a( atitude( do( leitor( em( resolver( sua( presença( nesse(mundo(
possível.( Lembremos(que( as(dimensões( intensas( regem(as(dimensões( extensas.(Nesse(
caso( podemos( conceber( ora( a( tonicidade( regendo( a( espacialidade( ora( o( andamento(
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regendo(a(espacialidade.(Para(que(a(tonicidade(prevaleça(sobre(o(andamento(é(preciso(
que( o( sujeito( reconheça( uma( diferença( acentual( e( assim( no( campo( de( sua( ação( a(
possibilidade(do(movimento!vs.!repouso;!o(espaço(assim(adquire(uma(profundidade,(não(
a( profundidade( geométrica,(mas( uma( profundidade( de( valores.( Quando( o( andamento(
prevalece,(já(não(há(mais(a(diferença(de(acento(reconhecida,(o(espaço(se(torna(ubíquo.(
Todas( as( ações( são( possíveis( ao( mesmo( tempo,( o( que( leva,( segundo( Zilberberg,( a(
vivência(do( sujeito(de(estar(em( todos(os( lugares(e( logo(conceber(um(espaço( imediato(
(ZILBERBERG,(2010).(Devemos(ter(em(conta(que(a(ubiquidade(e(a(profundidade(são(dois(
extremos( do( intervalo( da( presença( possível( de( um( sujeito,( que( podemos( reconhecer(
como(espacialidade,(e(a(espacialidade(é(o(produto(das(dimensões(intensas(da(tonicidade(
e(andamento,(no(qual(uma(das(dimensões(prevalece(sobre(a(outra.(Assim,(espacialidade(
da(página(não(é(algo( imediatamente(dado,(mais(a(ação(possível(dentro(dos( limites(de(
suas(valências(da(tonicidade(e(andamento.((

É( preciso( admitir( que,( por( algum( motivo,( que( cabe( aos( interesses( da( psicologia( do(
comportamento( e( da( aprendizagem,( há( uma( valoração( fundamental( em( toda(
espacialidade(vivida(por(alguém(entre(o(alto/baixo,(esquerda/direita,( como(acabamos(
de( dizer.( Bem( sabem( disso( os( designers,( fotógrafos,( artistas( plásticas( etc.( que(
compreendem(que,(por(exemplo,(na(cultura(ocidental(a(profundidade(tensiva(do(espaço(
foi(consolidada(no(sentido(de(cima(para(baixo(e(da(esquerda(para(direita;(em(algumas(
culturas( orientais,( a( horizontalidade( dáFse( ao( contrário,( mas( semelhante( na(
verticalidade.(Precisamos( ter(em(mente(que(a(exploração(da(página(possibilitada(pelo(
espaço(que(se(abre(é(a(própria(tentativa(de(resolução(da(presença(do(leitor(sobre(uma(
página.( Esta( resolução( pode( adquirir( sentidos( e( direções( diversas( e,( além( disso,( se(
apresentar(em(uma(multiplicidade(de(resoluções(em(uma(mesma(página.(Dessa(forma,(
podemos( endereçar( a( linearidade( e( tabularidade( de( FresnaultFDerruelle( (ou(
vetorialidade( vs.( plurivetorialidade( de( Groensteen)( próxima( à( profundidade( e( a(
ubiquidade,( respectivamente.(Mas( dificilmente( uma( dimensão( anula( completamente( a(
outra.(Podemos(até(admitir(que(haja(uma(primazia(da(profundidade,(haja(vista(que(é(a(
condição(necessária(para(que(o( leitor(percorra(as(diversas(páginas(para(chegar(ao(fim(
de(uma(história(em(quadrinhos.(

Mas(de(fato(não(são(só(as(condições(utópicas(do(espaço(que(constroem(a(espacialidade(
da( página.( Devemos( admitir( com( Groensteen( que( todas( as( figuras( da( linguagem( dos(
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quadrinhos(participam(desse(jogo(entre(tonicidade(e(andamento(sobre(o(qual(se(abre(a(
possibilidade( de( exploração( do( espaço.( Todo( o( universo( tópico( pode( fundar( uma(
profundidade(possível(na(página(de(uma(história(em(quadrinhos,(desde(do(interior(de(
cada(quadro(até(a(página(ainda(vazia.(Assim,(é(melhor(admitir(que(a(espacialidade(da(
página(se(dá(por(profundidades(em(disputa:(a(da(página,(a(dos(blocos(significacionais,(a(
da(tira,(a(do(quadro(e(seu(interior.(Cada(unidade(dessa(se(estabelece(como(um(espaço(
relativamente(autônomo(pois(possui(um(programa(espacial(a(ser(efetivado(pelo(leitor.(

Porém,(podemos(assumir,(incialmente,(que(haja(uma(maior(importância(do(programa(de(
profundidade(da(página:(primeiro(por(não(ser(possível(prescindir(da(página,(ao(menos(
nos( formatos( impressos( em( álbuns;( segundo( por( ser( esse( o( programa( que( orienta( o(
desenvolvimento( da( história,( por( mais( que( obstáculos( e( perturbações( geradas( por(
outros(programas(de(profundidade(aconteçam.(Ou(seja,(a(profundidade(que(estabelece(
um( vetor( da( esquerda( para( direita( e( de( cima( para( baixo( (nos( quadrinhos( ocidentais)(
goza(de(uma(hegemonia(perante(os(demais(programas(topicamente(estabelecidos.(

Assim,(estabelecemos(que(a(página( já(possui(um(acento(em(ao(menos(duas(regiões(de(
seu( espaço:( o( canto( superior( esquerdo,( no( qual( o( leitor( assume( posição( e( o( canto(
inferior(direito,(que(lhe(é(exterior(e(só(pode(ser(alcançado(por(um(movimento.(Assim(já(
há,(como(há(no(compasso(musical,(uma(fôrma(acentual(para(a(disposição(dos(quadros(e(
desenhos(dada(pela(página.(Os(quadros(que(ocuparem(tais(posições(terão(um(potencial(
tônico(maior,( embora( seja(necessário( considerar( outros( aspectos.(Da(mesma( forma,( é(
preciso(considerar(que(o(próprio(formato(ou(proporção(da(página(pode(alterar(o(lugar(
preciso( dessa( região.( Ao( longo( do( tempo( artistas,( designers( e( fotógrafos(
convencionaram(fórmulas(para(determinar(as(regiões(fortes(e(fracas(do(requadro(para(
elaborarem( as( suas( composições:( a( proporção( áurea,( triângulo( dourado,( regra( dos(
terços,( encurtamento( do( retângulo( etc.;( cada( uma( a( seu(modo( propunha( um(modelo(
para( alcançar( tal( tento( seja( qual( for( o( formato( e( proporção( do( suporte,( e( em( geral(
ofereciam(resultados(muito(próximos.((

Mas( quando( consideramos( a( condição( de( leitura( de( uma( revista( a( própria( ideia( da(
página(precisa(ser(revista.(Quando(o( leitor(abre(a(revista,(abremFse(em(sua(vista(duas(
páginas(a(serem(exploradas,(dois(espaços(que(também(estão(em(disputa.(Também(não(
há( como( o( leitor( prescindir( desses( dois( espaços,( já( que( a( revista( é( um( publicação(
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dobrada,(geralmente(em(duas(partes.(Então(podemos(admitir(que(a(revista(que(se(abre(à(
visualização(do(leitor(apresente(dois(espaços(que(gozam(de(uma(grande(autonomia,(e(se(
apresentem(como(que(praticamente( independentes.(Porém,( a( espacialidade(da(página(
não( se( encerra( na( superfície( da( página,( como( Groensteen( destacou,( ela( se( estende(
através( da( estrutura( folheada( do( álbum,( e( esta( tem( o( seu( próprio( programa( de(
profundidade.( Vemos( que( a( ideia( do(multiquadro( de( Groensteen( é( a( possibilidade( do(
leitor(reconhecer(diversas(profundidades(encadeadas(e(sobrepostas(na(revistas(que(tem(
em(mãos.(Em(outra(palavras,(o(princípio(do(multiquadro(é(própria(espacialidade(que(o(
leitor( é( convidado( a( experimentar( como( ficção( na( leitura( de( revistas( em( quadrinhos.(
Esta,(embora(também(seja(organizada(por(profundidades,(é(diferente(da(espacialidade(
ordinária(que(é(geralmente(explicada(pelo(espaço(geométrico.(No(espaço(geométrico,(as(
profundidades( possíveis( se( dispõem( lado( a( lado( para( serem( assimiladas( como( altura,(
largura(e(profundidade(propriamente(dita.(O(multiquadro(é(o(princípio(de(simular(uma(
quarta( dimensão15,( estranha( à( nossa( vida( comum,( que( é( geralmente( organizada( pela(
tridimensionalidade.(

Reconhecido( que( a( espacialidade( das( quadrinhos( possui( uma( quarta( dimensão,( por(
assim( dizer,( é( preciso( reconhecer( que( cada( página( da( dupla( página( ocupa( um( lugar(
diferente( dessa( dimensão.( Logo( cada( página( possui( um( potencial( tônico( diferente.( A(
página(mais(próxima(do(lugar(para(onde(se(projeta(o(movimento(nessa(quarta(dimensão(
do(multiquadro(geralmente(traz(um(valor(mais(forte;(na(leitura(ocidental(será(a(página(
da(direita,(na(leitura(oriental,(a(da(esquerda.(Assim(podemos(propor(um(esquema(geral(
dos(lugares(fortes(e(fracos(da(dupla(página.(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
15(Além(da(bidimensionalidade(óbvia(que(o(sistema(espaçoFtópico(propõe(através(de(vetores(que(possuem(
direção( a( partir( dos( eixos( horizontal( e( vertical,( Groensteen( já( observava( que( o( encrustamento( e( a(
sobreposição( forjavam( uma( terceira( dimensão( nos( quadrinhos,( já( que( era( avaliada( a( partir( do( que( se(
encontrava( mais( a( frente( ou( atrás.( Devemos( observar( que( estas( dimensões( da( espacialidade( dos(
quadrinhos( são( relativas(a( leitura(que(o( leitor( faz;(no( interior(de( cada(vinheta,( a( representação( icônica(
também(irá(simular(as(dimensões(de(um(universo(diegético(no(qual(habitam(os(personagens.(
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A(região(1(possui(um(valor(tônico(devido(a(leitura(em(profundidade(através(do(espaço(
folheado(da(revista,(mas(quando(atravessado(pelo(programa(próprio(da(página(tende(a(
ter( um( acento(menor( que( a( região( 2.( O( princípio( segue( o(mesmo(na( próxima( página.(
Devemos(lembrar(que(isto(é(apenas(um(esquema(para(melhor(visualização.(Na(página,(
diferente(do(compasso(musical,(a(região(acentuada(não(ocupa(uma(unidade(de(tamanho(
fixo(como(a(batida(do(tempo(musical.(

Apesar(do( formato(álbum(colocar( essa( condição(da(dupla(página(e( seus(valores,(nada(
impede( que( o( quadrinista( tente( estabelecer( apenas( um( espaço( autônomo( através( das(
duas(páginas,(como(se(fosse(apenas(uma(página(que,(se(comparada(as(páginas(que(lhe(
deram(origem,(seria(horizontalmente(estendida.(Para(facilitar,(vamos(nos(referir(a(esta(
página( com(página( estendida.(Nesta(página( já(não(podemos( supor(dois(programas(de(
profundidade,( mas( apenas( um( que( atravessa( as( duas( páginas.( Em( verdade,( esse(
programa(já(existe(mesmo(na(dupla(página.(Podemos(inverter(a(relação,(a(dupla(página(
é(fundada(por(uma(intervenção(no(programa(da(página(estendida(ao(apresentar(outras(
regiões(com(acentos(significantes.(

Qualquer( tentativa( de( estabelecer( a( disputa( entre( programas( vetoriais( que( se(
consolidam( na( página( deve( iniciar( por( estas( considerações( sobre( a( página( e( ir(
complexificando(a(análise(a(partir(dos(demais(elementos(do(sistema(espaçoFtópico.(Uma(
estratégia( seria( investigar( de( fora( para( dentro,( da( página( até( o( interior( do( quadro(
passando( por( todos( os( espaços( relativamente( autônomos( que( estabelecem( um(
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programa( vetorial.( E( assim( a( exploração( que( o( leitor( estabelece( sobre( a( página( faz(
sentido( pelo( o( que( ele( vivencia( no( percurso( de( estar( lançado( nessa( espacialidade(
possível,( a( todo(momento( sendo( solicitado( a( rever( a( sua( posição( e( expectativa( sobre(
esse( percurso,( ou( seja,( performandoFse.( Tentaremos( descrever( essa( atitude( do( leitor(
ainda(inspirado(no(espaço(tensivo(de(Zilberberg.(

4.2(Do(sensível(às(paixões(sobre(a(página(

Embora( tenhamos( relacionado(o(problema(da(página( à( espacialidade(que( as(histórias(
em(quadrinhos(possibilitam(ao( seu( leitor(e(que(a(própria(espacialidade(é(atravessada(
pela(estrutura(folheada(da(revista,(restringiremos(as(análises(que(aqui(seguirão(sobre(a(
página,(dupla(página(ou(página(estendida.(Por(enquanto,(não(“viraremos(a(folha”.(Este(
seção( será( dividida( por( trecho( ou( página( analisada,( tendo( como( problema( a(
espacialidade(vivenciada(pelo(leitor(e(as(paixões(endereçadas(pela(narrativa.(

4.2.1!Perseguição!

Segundo(o(Houaiss( ( ),(perseguir(admite(tais(acepções:(1.( ir(ao(encalço(de;(correr(atrás(
de;( 2.( importunar( muitas( vezes( com( pedidos,( súplicas,( reivindicações( etc.( 3.( causar(
incômodo;( transtornar;(4.( impor(castigo,(punição;(castigar;(5.( submeter(com(violência,(
impor(tormentos;(flagelar;(6.(lutar(para(obter(conquistas,(para(empreender(realizações;(
7.(esforçarFse(por(encontrar.((

Sendo(um(verbo(transitivo,(perseguir(é(sempre(ter(alguém(ou(algum(objeto(no(horizonte(
final(da(ação.(Também(envolve(pedidos,(súplicas,!conquistas!,!etc.,(logo(perseguir(algo(ou(
alguém(não(tem(um(fim(em(si(mesmo,(ou(melhor,(o(querer(não(se(realiza(nele(mesmo.(
Perseguir(um(objeto(implica(querer(para(um(dado(propósito.(Um(apaixonado(persegue(
sua(paixão(para(possuirFlhe,(um(detetive(persegue(um(suspeito(para(descobrir(seus(atos(
ilícitos,(um(superFherói(persegue(um(vilão(pois(assim( lhe( foi(destinado,(etc.(Avaliando(
dessa( forma,( nem( sempre( uma( perseguição( envolve( alguém( correndo( atrás( de( outro(
alguém,( apenas( implica(querer( ter( acesso( a( algo( (do( ser( ou(do( fazer)( que( somente( tal(
objeto(permite.(Ou(seja,( se(perseguir(é(uma(relação(entre(sujeito(e(objeto,(e( logo(uma(
predicação,(está(ação(é(modalizada(pelo(querer.(
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Se( perseguir( envolve( alguma( paixão,( esta( faz( parte( de( um( horizonte( possível( na(
expectativa( do( sujeito,( já( que( perseguir( coloca( no( desenvolvimento( da( ação( uma(
situação(disjuntiva:( se( o( sujeito( alcançará( o( objeto(de( sua(perseguição;( sobre( o( que( a(
posse( do( objeto( dará( acesso;( quando( terá( termino( a( situação,( etc.( Isso( nos( leva( a(
aproximar(às(paixões(derivadas(do(suspense((pela( forma(como(Baroni(desenvolve)(as(
cenas( de( perseguição( já( que( implica( um( vetor( temporal( para( a( frente( do( discurso(
narrativo.((

Mas( perseguir( envolve( algumas( qualidade( ques( a( difere( do( buscar,( procurar,( seguir,(
acompanhar,( etc.( Perseguir( envolve( uma( intensidade( que( está( no( correr! atrás! de,( no(
importunar!muitas!vezes,!na!violência!e!na!luta.(A(perseguição,(como(situação(discursiva,(
deve(investir(valores(aspectuais(nessa(relação(entre(o(sujeito(e(o(objeto(já(modalizada(
pelo(querer(para(ser(reconhecida(como(tal.(A(definição(que(o(próprio(dicionário(faz(do(
que( é( perseguir( só( obtém( êxito( por( ser( um(discurso( que( investe( valores( sobre( o( que(
tenta(definir.(Vejamos(quais(soluções(Hergé(encontrou(para(fazer(tal( investimento(nas(
cenas(de(perseguição(nas(aventuras(de(Tintin.(Tenhamos(em(mente(que(Hergé(publicara(
cada( aventura( de( Tintin( de( forma( serializada;( e( a( unidade( dessa( serialização( era( a(
página( contendo,( normalmente( quatro( tiras( formadas( por( três( quadros.( Por( isso,( o(
modelo(de(publicação(já(colocava(ao(autor(a(necessidade(de(desenvolver(em(uma(página(
uma(tensão(narrativa.(

Na( pequena( cena( abaixo,( Tintin( encontra( um( pequeno( pergaminho( embaixo( de( sua(
cômoda.( Ainda( estamos( no( início( da( aventura( de( The! Secret! of! the! Unicorn,! quando(
finalmente( Tintin( encontra( o( objeto( ao( qual( desde( o( início( da( narrativa( estava( sendo(
destinado,( mesmo( sem( saber( ao( certo( ao( que.( Façamos( um( breve( percurso( até( este(
ponto.(
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(
Figura(26(H(Tintin,(The(Secret(of(the(Unicorn.(Hergé.(

• No(início(da(aventura,(Tintin(compra(um(modelo(de(navio(e(é(abordado(por(duas(
pessoas(querendo(comprar(–(a(qualquer(custo(–(a(antiguidade.(O(navio(tornaFse(
um( objeto( de( valor( pela( ação( dos( personagens,( mesmo( sem( o( leitor( e( Tintin(
saberem(o(motivo(para(tanto.(

• Ao(chegar(em(casa(e(colocar(o(modelo(no(móvel,(Milou(o(derruba(e(o(mastro(se(
quebra.(A(cena(aparentemente(é(insignificante,(pois(não(possui(nenhuma(relação(
causal(com(eventos(imediatos.(Porém(a(falta(de(coerência(cria(um(primeiro(vazio(
no( horizonte( do( leitor,( já( que( tal( fato( se( dá( sobre( o( objeto( que( já( havia( sido(
valorado.(

• Tintin( encontra( Haddock( que( lhe( conta( a( história,( ainda( bem( incompleta,( do(
navio(e(do(seu(ancestral.(Agora(Tintin(e(o(leitor(sabem(que(o(objeto(possui(uma(
historialidade( própria( e( é( esta( que( desperta( o( interesse( dos( dois( homens(
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anteriores.( O( objeto( vai( ganhando( contornos(mais( concretos,( embora( ainda( se(
mantenha(como(segredo.(

• Ao( voltar( para( casa,( Tintin( constata( o( roubo( de( seu( modelo( e( parte(
imediatamente( para( conferir( se( Sakharine( (um( dos( que( tentara( comprarFlhe( o(
navio)(fora(o(agente(do(furto.(No(encontro,(descobre(que(Sakharine(não(é(o(autor(
do( furto( e( que( já( possui( um(modelo( irmão( do( navio.( O( navio( já( não( é(mais( o(
objeto(que(todos(buscam(mas(sim(o(que(é(velado(por(ele(–(novamente(o(objeto(se(
torna(menos(concreto.(

• Voltando(mais(uma(vez(para(casa,(descobre(que(esta(fora(revistada.(Ao(arrumar(a(
desordem,(Milou(verifica(algo(estranho(embaixo(do(móvel(e(Tintin(adere(também(
à(sua(busca.((

Desde(o(início(da(narrativa,(Tintin(está(em(uma(busca.(Porém(o(verdadeiro(objeto(dessa(
busca( se( mantém( oculto( para( o( leitor( e( para( Tintin,( fazendo( um( jogo( contínuo( de(
desvelamento(e(velamento.(Inicialmente,(é(o(próprio(navio(que(é(dotado(de(valor,(valor(
que(Tintin(imagina(possuir(mas(sem(saber(ao(certo,(haja(vista(que(não(compreende(ao(
certo(os(motivos(que(despertaram(tanto(interesse(de(outras(pessoas(sobre(o(artefato.(O(
que(leva(a(uma(curiosa(constatação:(Tintin(possui(o(navio,(mas(não(o(seu(valor.(Porém,(a(
sorte( já( está( lançada,( Tintin( e( o( leitor( já( possuem( o( interesse( de( trazer( à( tona( esse(
segredo,(pelo(simples(fato(deste(se(apresentar(como(oculto.(

A(cena(em(que(o(navio(cai(e(quebra(seu(mastro(se(torna(significante(na(expectativa(do(
leitor(apenas(pelo(fato(ter(ocorrido(com(o(objeto(que(os(atores(da(narrativa(perseguem.(
Embora( a( sequência( se( resolva,( esta( só( irá( adquirir( uma( função( quando( se( especular(
sobre(o(próprio(navio,(sobre(o(valor(que(ele(oculta.(Notemos(que(esse(evento(não(é(dado(
para( Tintin,( apenas( para( o( leitor,( criando( o( primeiro( horizonte( de( expectativas( que(
ainda( deverá( ser( preenchido,( mas( que( no( momento( goza( de( um( certo( vazio( de(
representações.(Digamos(que(o(leitor(é(convocado(mais(intensamente(a(aderir(à(busca(
do( que( o( próprio( Tintin,( até( esse( momento.( Porém( essas( solicitações( vão( crescendo(
tanto(para(o(leitor(quanto(para(o(herói.(No(encontro(com(Haddcok(o(valor(que(o(navio(
possui(revela(mais(uma(de(suas(camadas,(o(segredo(vai(ganhando(contornos,(mas(ainda(
não(é(o(suficiente(para(fazer(com(que(Tintin(reconheça(a(si(mesmo(como(agente(dessa(
busca,(embora(já(estivesse(apreendido(por(ela.(Apenas(quando(o(navio(lhe(é(roubado(é(
que(Tintin(adere(de(vez(à(busca,(primeiro(a(busca(por(um(navio,(já(que(não(sabe(ao(certo(
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os( segredos( que( ele( contém.( Quando( se( descobre( que( Sakharine( possui( um( modelo(
irmão(do(mesmo(navio(adquirido(por(Tintin(é(que(o(valor(que(o(navio(possuía(se(revela(
ao(herói(como(um(segredo.(

Agora,(ambos,(Tintin(e(o(leitor,(empreendem(uma(relação(sobre(um(objeto(modalizada(
não(só(por(um(querer(mas(por(um(querer( saber.(Antes(mesmo(de(que(o( segredo(seja(
revelado,(o(modo(da(relação(de(um(sujeito(com(um(objeto(na(qual(podemos(reconhecer(
um(segredo(também(precisa(ser(construído.(O(segredo(a(respeito(do(navio(é(construído(
por(tal(objeto(estar(no(centro(de(diversas(funções(narrativas(que(não(possuem(nenhuma(
resolução.(

Para(Baroni,(tais(eventos(são(mais(que(suficientes(para(instaurar(um(suspense.(Como(ele(
mesmo(diz,(um(suspense(possui(seu(correlato(na(estrutura( textual(quando(um(evento(
abre( um( campo( de( disjunções( de( interpretação( para( resolução( desse( evento.( Para(
Tintin,(isso(ocorre(propriamente(quando(descobre(que(Sakharine(possuía(um(modelo(de(
navio(igual(ao(que(seu;(para(o( leitor,(se(estabelece(um(pouco(antes,(pois(este(especula(
sobre( o( que( pode( advir( como( consequência( da( queda( e( quebra( do( mastro( do( navio(
anteriormente.(Nenhum(dos(dois(pode(resolver(seu(estado(de(suspense,(mas(os(dois(já(
possuem(o(suficiente(para(poder(especular,(ou(como(diz(Baroni,(elaborar(prognósticos(
sobre(a(resolução(dos(eventos.(

Porém(é(precisamente(nesta(página(que(Tintin(engaja(seu(corpo(em(uma(perseguição,(
embora(parado(ele(tenta(alcançar(algum(objeto(embaixo(da(cômoda,(sobre(o(qual(Milou(
alertara.(O( leitor( já(pode(relacionar(esse(momento(com(o(momento(que(se(encontrava(
aberto(em(sua(expectativa.(Para(o(leitor,(o(segredo(pode(estar(prestes(a(se(revelar(por(
completo,(o(que(certamente(não(deixa(de(causar(um(estranhamento.(O(leitor(de(Tintin(já(
é( bem( treinado( em( suas( histórias( de( aventura( e( suspense,( sabe( que( os( segredos( que(
envolvem( as( tramas( do( herói( não( se( revelam( sem( Tintin( empreender( uma( busca(
consciente(sobre(eles,(o(que(também(leva(um(tempo(maior.(Aqui,(Tintin(novamente(não(
é(o( agente(da(busca,( já(que(nesse(momento(não( faz( a( relação(que(o( leitor( faz( entre(o(
segredo( que( já( se( estabelecera( e( o( que( pode( haver( embaixo( da( cômoda.( É( um( outro(
agente,(Milou(no(caso,(que(deve(despertar(o(interesse(de(Tintin(em(buscar(algo(que(se(
oculta.(
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Mais(uma(vez(leitor(e(Tintin(não(estão(sobre(o(mesma(modalização.(O(leitor(já(sabe(que(
a(busca(dessa(página(revela(uma(pouco(mais(sobre(o(segredo(do(navio,(enquanto(para(
Tintin( apenas( em( descobrir( o( que( há( embaixo( da( cômoda,( uma( necessidade( que( foi(
construída(somente(nesta(página.(Ora,(o(leitor(pode(vivenciar(tal(série(de(quadros(sobre(
um(suspense(ao(qual(Tintin(não(pode(aderir,(ao(menos(não(desde(o(primeiro(quadro.(

Vimos(que(para(o(leitor(esta(busca,(que(na(página(em(questão(toma(a(dimensão(de(uma(
perseguição( física( (já( que( Tintin( tenta( alcançar( o( que( está( embaixo( da( cômoda)( já( é(
modalizada(por(um(quererFsaber,(que(vem(sendo(construído(desde(o(início.(Nesse(caso,(
o(querer(saber(se(projeta(para(os(desdobramentos( futuros(da(narrativa,(a( respeito(de(
qual(espécie(de(segredos(o(objeto(que(se(esconde(embaixo(da(cômoda(traz.(

Mas( é( justamente( a( modulação( que( essa( paixão( adquire( na( extensão( da( página( que(
solicita( que( levemos( em( conta( as( transformações( que( próprio( corpo( do( leitor(
experimenta.(Isso(é(uma(condição(que(é(dada(pela(exploração(da(página.(Mas(quais(são(
os(valores(que(a(página(concede(ao(leitor(e(como(eles(são(construídos?(

Comecemos(por(assumir(que(o(leitor(já(esta(disposto(a(avançar(sobre(a(página(conforme(
seu(hábito(de(leitura(cursiva,(com(o(qual(já(enfrentava(a(leitura(do(seu(jornal.(A(página(
de(Hergé(relaciona(os(quadros(tirando(proveito(dessa(orientação(habitual(do(leitor.(Este(
hábito(é(quem(em(parte(sugere(a(extensão(do(espaço(da(primeira(tira,(onde(cada(quadro(
apresenta(um(fragmento(da(sala(de(Tintin.(Também(é(este(hábito(que(valida(a(pequena(
caminhada(de(Tintin(da(porta(até(a(cômoda.(Mas(é(não(só(o(hábito(de(leitura(que(segue(
nessa(direção,(reconhecer(a(série(de(quatro(tiras(em(uma(página(só(é(possível(porque(
cada( tira( também( funda( um( vetor( próprio,( cada( tira( cria( um( espaço( relativamente(
autônomo(e( tende(a(desenvolver(um(certo( trecho(da(sequência(da(página.(O(primeiro(
quadro(da(primeira(tira(retoma(a(página(da(semana(anterior(no(pensamento(em(voz(alta(
sobre( o( senhor( Thomson( que( acabara( de( interromper( Tintin( em( sua( arrumação( da(
bagunça(deixada(pelos( ladrões.(O(segundo(quadro(devolve(Tintin(à(atividade(que( fora(
interrompida.( O( terceiro( cria( o( problema( que( remeterá( à( continuidade( da( leitura( na(
linha(abaixo((sobre(o(que(Milou(encontrou(embaixo(da(cômoda).(O(primeiro(quadro(da(
segunda(linha(também(está(mais(vinculado(ao(problema(que(o(quadro(anterior(lhe(legou(
do(que(ao(proseguimento:(é(nele(que(Tintin(descobre(que(há(algo(debaixo(da(cômoda,(
ainda( que( sua( conclusão( seja( errada.( O( segundo( quadro( desta( linha( também( é( um(
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quadro( do( intermédio( da( ação:( nele( Tintin( empreende( esforço( para( pegar( o( suposto(
cigarro.(E(novamente(no(terceiro,(agora(na(segunda(linha,(temos(mais(um(problema(que(
vai(manter(a(seguimento(da(sequencia.(O(herói(descobre(que(não(é(um(cigarro(mas(um(
pequeno(pergaminho.(O(primeiro(quadro(da(quarta(linha(refereFse(novamente(ao(que(se(
acabou(de(descobrir(no(pensamento( em(voz( alta(de(Tintin(quando(afirma(que( aquele(
pedaço(de(papel(não(é(dele.(Mas,(diferente(dos(primeiros(quadros,(ele(abre(a(sequência(
para( sua( resolução( emergente.( O( segundo( quadro( novamente( é( um( quadro(
intermediário,(que(serve(apenas(para(prolongar(a(situação(do(quadro(anterior(e(a(sua(
possível( resolução( do( quadro( seguinte,( tal( quadro( até( poderia( ser( descartado( sem(
prejudicar(o(entendimento(da( sequência.(No(entanto,( sem( tal(quadro( intermediário,( o(
último( quadro( de( cada( tira,( que( normalmente( sempre( abre( uma( situação( para( o(
seguimento(da(sequência,(não(ficaria(no(lugar(privilegiado,(onde(o(acento(é(mais( forte(
justamente( por( ser( o( último.( O( terceiro( quadro( dessa( tira( ainda( sustenta( o( mesmo(
problema(lançado(desde(o(primeiro(quadro(dessa(tira.(Assim,(mesmo(que(normalmente(
seja(o(último(quadro(da(tira(que(coloque(a(situação(problemática,(uma(tira(desenvolve(
um(segmento(dessa( sequência,( que( contém(diversos(acontecimentos(estruturado(pelo(
esquema:(retomada(e(resolução(parcial(do(problema(F(sustentação(F(transformação(em(
novo( problema.( Toda( essa( quarta( tira( mantémFse( em( suspensão( e( assim( traz( a(
transformação( do( novo( problema( já( no( primeiro( quadro.( Semelhante( acontece( com( a(
quarta(e(última(tira,(o(problema(permanece(em(suspenso(apesar(de(ganhar(contornos(
mais( concretos(até( terminar( revelando(o(grande(mistério(que(dará( início(da(busca(de(
Tintin(pelo( segredo(que(o(navio( contém.(Cada( tira(é( responsável(por( conter(um(certo(
segmento( da( sequência( narrativa,( ( assim( possui( função( para( a( mecânica( dessa( cena(
disposta(sobre(a(página.(Cada(tira(ao(seu(modo(é(responsável(por(aproximar(Tintin(e(o(
leitor(desse(problema,(mas(essa(aproximação(se(dá(por(um(esquema(repetido;(a( cada(
tira(o(valor(de(segredo(que(é(associado(ao(navio(cresce,(revelando(assim(um(esquema(
insistente( como( todo( suspense( propõe.( Embora( no( suspense( algum( segredo( deva( ser(
guardado( ,deve( haver( os( índices( textuais( que( apontem( para( esse( segredo,( é( através(
desses( índices( que( o( leitor( mobiliza( seus( afetos( para( formular( prognósticos( sobre( a(
resolução( do( segredo.( Um( suspense( é( bem( formulado( quando( consegue( realizar( bem(
esse( jogo( de( manter( em( segredo( o( que( já( começa( a( aparecer( e( se( formular( como(
representações( concretas( no( horizonte( de( expectativa( do( leitor.( Não( há( suspense(
quando(o( texto(não( consegue(manter(o( segredo(guardado.(No( suspense,( o( texto( é(um(
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guardião(perverso(do(segredo,(perverso(porque(embora(escondaFo,(sempre(exibe(o(seu(
contorno(insistentemente(para(leitor.(

Esta( mecânica( insistente( é( possível( graças( à( criação( de( espaços( relativamente(
autônomos( como( a( tira,( no( caso( de( Hergé( e( da( tradição( francoFbelga,( mas( poderia(
adquirir(outras(formatos.(Hergé(não(conta(apenas(com(a(condição(tensiva(da(página(e(o(
lapso(que(existe(entre(as(edições(para(criar(o(suspense(dessa(pequena(perseguição(que(
Tintin( realiza( em(busca(do( segredo(do(navio:( nessa(página( o( suspense( é( estabelecido(
desde(o(início.(

Mas(devemos(voltar(nossa(atenção(para(o( interior(dos(quadros,(e(à(primeira(vista(nos(
deparamos(com(a(mesma(impressão(cromática(e(de(composição(em(quase(toda(página.(
Agora( a( pouco( concebemos( que( a( página( das( histórias( em( quadrinhos( deveria( ser(
compreendida(como(um(lugar(de(disputa;(a(sua(espacialidade(é(o(produto(das(diversas(
profundidades( de( valores( de( tonicidade( que( fundam( o( valor(movimento( vs.( repouso.(
Vejamos(quais(outros(vetores(se(consolidam(além(da(espacialidade(geral(da(página(e(das(
próprias(tiras(que(acabamos(de(comentar.(

Embora(quase(não(haja(contraste(tonal(e(cromático(entre(os(quadros(há(um(quadro(que(
se(destaca(pelo(branco(excessivo,(a(composição(diferente(dos(demais(e(o(formato(maior(
e( mais( horizontal.( Embora( tal( quadro( não( se( localize( exatamente( no( canto( inferior(
direito,(ele(potencializa(o(vetor(descendente(da(disposição(habitual(de(um(leitor(sobre(
uma(página((sua(leitura(sempre(tende(para(baixo).(Há(um(efeito(retórico(nessa(relação(
quando( vemos( que( o( lugar( na( página( que( funda( uma( possibilidade( intensa( de(
movimento( do( leitor( é( o( próprio( objeto( do( segredo( que( a( história( de( Tintin( vem(
construindo( desde( o( começo.( Aqui( a( busca( de( uma( região( tônica( da( página( ,e( logo( a(
busca(da(resolução(espacial(da(presença(do( leitor(sobre(ela,(é(revestida(pela(busca(do(
drama(encenado(por(Tintin(e(leitor(pelo(segredo.(Tal(criação(de(profundidade(também(
possui( uma( função( narrativa,( assim( como( na( espacialidade( própria( das( tiras,( embora(
seja( uma( função( diferente.( Nessa( página( as( tiras( ofereciam( um( esquema( de(
desenvolvimento( dos( segmentos( da( sequências( através( das( sucessivas( retomadas( e(
renovações(do(problema(de(velamento(e(desvelamento(do(segredo.(Aqui( já(não(há(um(
esquema( sucessivo,(mas( quando( o( relacionamos( ao(modelo( geral( da( página( é( preciso(
considerar( que( o( leitor( entra( em( uma( disputa( de( uma( solicitação( intensa( e( imediata(
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proposta(pela( força(desse(quadro(e(as(solicitações(das(tiras.(Este(quadro(não(deixa(de(
participar(da(estratégia(da(insistência,(já(que(é(ele(quem(anuncia(desde(o(início(algo(de(
valor( que( se( encontra( no( quadro( de( maior( potencial.( Ao( explorar( cada( tira(
horizontalmente,(o(leitor(é(convocado(para(o(fim(da(página,(não(só(pelo(sua(disposição(
habitual,(mas(por(uma(solicitação(do(texto(gráfico(e(plástico.(

Mas(não(é(só(esse(quadro(que(funda(uma(profundidade(possível,(ou(melhor,(intensifica(a(
profundidade( descendente( já( habitual( na( leitura.( Todos( os( demais( quadros( possuem(
uma(composição(vetorializada(para(a(direita(devido(a(disposição(das(linhas(que(forma(a(
cômoda( e( principalmente( pela( posição( de( Tintin( sempre( de( frente( para( a( direita( da(
página.(Esse(movimento(intensifica(a(mesma(profundidade(horizontal(que(a(tira(funda(e(
a( própria( disposição( do( leitor( em( sua( leitura( cursiva.( Tal( posição( também(possui( um(
valor(retórico(sobre(o(drama(encenado(já(que(o(objeto(que(Tintin(persegue(nessa(página(
sempre(está( à( sua(direita.( Se( viver(uma(aventura( é( resolver(problemas(para( atingir( o(
objetivo(final,(essa(relação(entre(o(sujeito(e(objeto(possui(uma(direção,(que(na(cultura(
ocidental( é( da( esquerda( para( direita.( A( direita( é( o( lugar( para( onde( se( projetam( as(
histórias( em( quadrinhos,( não( por( convenção,(mas( por( já( ser( o( lugar( habitual( onde( o(
leitor(busca(sua(espacialidade(quando(imerso(em(um(requadro.(Da(mesma(forma(como(
Tintin( a( cada( quadro( é( projetado( para( encontrar( e( resolver( o( segredo,( o( leitor( é(
projetado(sobre(a(página.(

Em(resumo,(nesta(página,(o(leitor(é(projetado(a(todo(momento(para(a(região(onde(a(sua(
espacialidade(se(resolve,(que(é(revisitada(pelo(prosseguimento(do(drama(encenado(e(as(
resoluções(apontadas(nas(hipóteses(formuladas(pelo(leitor.(Desde(a(disposição(habitual(
sobre(a(página(até(a(composição(interna(dos(quadros,(o(leitor(é(projetado(da(esquerda(
para( direita( e( de( cima(baixo.(Assim( como( se( anuncia( o( segredo( a( cada( tira(da( página(
como( estratégia( insistente( que( constrói( o( suspense( sobre( o( leitor,( a( própria( página(
também( possui( seu( desenvolvimento( a( partir( da( insistência( de( uma( espacialidade(
possível,( que( coloca( a( condição( de( urgência( sobre( o( leitor.( Ora,( insistir( em( saber( do(
segredo(é(ter(urgência(sobre(esse(percurso(–(o(suspense(aqui(é(construído(pelo(o(que(
urge(em(saber.(A(espacialidade(da(página(está(ligada(à(angústia(do(suspense(vivido(pelo(
leitor(através(da(urgência.(O(que(urge,(antes(de(colocar(a(necessidade(da(ação(imediata,(
persuade(insistentemente(o(sujeito(em(tal(propósito.(A(necessidade(da(ação(imediata(é(
uma( consequência( desse( apelo( insistente( e( não( a( temporalidade( mesma( dos( afetos(
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urgentes.( Podemos( aproximar( a( urgência( às( formas( do( recrudescimento( aspectual( de(
Zilberberg,(vejamos.(

Vimos(que(Zilberberg(compreende(a(tensividade(pela(relação(das(dimensões(intensas(da(
tonicidade( e( andamento( com( as( dimensões( extensas( da( temporalidade( e( da(
espacialidade.( Nesse( espaço,( há( uma( direção( aspectual( em( resolver( o( caráter(
problemático(assomático(da( intensidade(através(da(espacialidade(e(da( temporalidade.(
Assim,( se( há( uma( direção( tensiva,( podemos( assumir( que( há( uma( relação( entre( dois(
estados( contrários( de( presença( de( um( sujeito,( o( lugar( de( origem( do( assomo( e( o( de(
chegada( da( resolução.( Porém( essa( relação( pode( ser( complexificada( em( discurso( e(
apontar(um(lugar(mais(além(ou(aquém(da(direção(aspectual( inicial.(Consideremos(que(
no(estilo(tensivo(da(descendência((assomoFresolução)(o(sujeito(faça(o(seu(percurso(de(
V1(a(V2;(a(este(intervalo(Zilberberg(dá(o(nome(de(atenuação,(já(que(dáFse(no(propósito(
de( apaziguar( os( valores( intensos.( Porém( seria( possível( que( o( discurso( desdobre( um(
segundo( intervalo( (V1( a( V3)( assumindo( uma( posição( final( ainda( mais( radicalmente(
extensiva;(este(o(semioticista(nomeia(de(minimização.(Para(que(isso(aconteça(é(preciso(
que( o( discurso( torne( acessível( o( primeiro( intervalo( mas( projete( o( sujeito( para( uma(
relação(mais( radical(do(que(a(anunciada.(O(mesmo(ocorre(na(ascendência( (resoluçãoF
assomo),( nesse( caso( o( intervalo( ( de( V2( a( V1( pode( ser( identificado( como(
restabelecimento,!pois(visa( retomar(o( suposto(estado( intenso(de(partida;(e(o( intervalo(
V2(a(V0(como(recrudescimento,(sendo(a(exacerbação(desse(estado.(

(

V0(

V1(

V2(
V3(

Intensidad
ede(

Extensidade(
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A( urgência,( enquanto( solicitação( insistente( do( mesmo( propósito,( que( os( diversos(
vetores(que(a(página,(a(tira,(os(quadros(e(a(composição,(é(o(problema(elaborado(através(
de(uma(economia(de(tonicidades(que(deve(ser(resolvido(na(própria(espacialidade(que(o(
leitor(vivencia.(Mas(tal(problema(não(é(comum(ou(habitual,(que(já(inicia(na(solicitação(
que( qualquer( requadro( em( branco( coloca( para( seu( leitor( confiando( em( seus( hábitos(
espaciais.(O(problema(é(sobrestimado;(não(é(apenas(um,(mais(vários(e(todos(apontam(
para(o(mesma(lugar,(a(mesma(resolução(como(espacialidade(possível.(Logo,(se(antes(a(
profundidade(de(valores(propostos(pela( tonicidade(abriam(o(espaço(da(página(para(a(
ação(possível(do(movimento,(agora(este(movimento(adquire(o(caráter(de(golpe!(o(que(é(
pontualmente(intenso),(o(mesmo(caráter(partilhado(pela(violência(de(uma(perseguição.(
A(tonicidade(concentrada(da(página(é(tão(intensa(que(o(leitor(é(quem(sofre(a(ação(ao(ser(
projetado( pelo(movimento( violento( do( texto,( ou( seja,( é( o( leitor( quem(padece( de( seus(
sentidos(pelo(confronto(com(a(espacialidade(possível(da(página.(O(espaço(urgente(é(algo(
que( nos( escapa( pela( sua( intensidade.( Assim( acontece( com( todas( as( paixões( urgentes:(
sobre(estas(estamos(na( condição(de( sujeitos(apassivados;( é(o(objeto(que( sobrevém.(O(
leitor( é( quem( é( apreendido( pela( página( e( projetado( intensamente( na( direção( onde( o(
segredo(se(esconde,(porém(sempre(escapa.(

É(claro(que(todas(as(paixões(urgentes(duram,(e(em(geral(esperamos(que(durem(pouco,(
para( o( nosso( próprio( bem.( As( paixões( urgentes( que( duram( em( demasia( tornamFse(
obsessões(e(muitas(são(consideradas(patológicas.(Aquele(que(cultiva(um(amor(obsessivo(
senteFse( intensamente( atraído( pelo( alvo( de( sua( paixão.( Tal( paixão( é( tão( intensa( que(
precisa( ser( resolvida( de( todas( as( formas( não( importando( as( condições( ou(
consequências.(O(obsessivo(se( torna(perigoso(pela(violência(de(sua(paixão(que(se( fará(
presente(em(sua(ação,(perigoso(para(si(e(para(o(outro.(As(obsessões(não(possuem(prazo,(
duram( enquanto( forem( alimentadas.( Assim,( o( suspense( implicado( nas( cenas( de(
perseguição( guarda( a( afinidade( da( urgência( com( outras( paixões( obsessivas( que(
raramente(cultivamos;(porém,(aqui(possui(um(propósito(narrativo.(Embora(o(leitor(não(
saiba(quanto(durará(a(urgência(de(seu(estado,(confia(no(contrato(de(que(a(ficção(é(um(
lugar( seguro( de( sua( experiência.( Reteremos( aqui( essa( discussão( sobre( a( duração(
enquanto( mais( uma( dimensão( aspectual( das( paixões,( já( que( será( um( dos( temas( do(
próximo(capítulo.(Aqui(queremos(dar(ênfase(no(caráter(de(urgência(da(página(que(tem(
como(desdobramento(o(golpe.(
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É(claro(que,(ao(menos(nessa(página(de(Hergé,(o(golpe(e(sua(violência(não(são(encenados(
pelos(atores(envolvidos,(Tintin(e(o(pergaminho.(O(pequeno(acidente(que(o(herói(sofre(ao(
bater(com(a(cabeça(na(gaveta(aberta(da(cômoda(é(apenas(anedótico,(talvez(uma(pequena(
brincadeira(de(Hergé(com(o(seu(leitor.(Mas(quando(a(própria(violência(é(tematizada,(a(
espacialidade(da(página(se(organiza(de(maneira(semelhante.(

Na(página(abaixo,(Tintin(persegue(um(bandido(que(roubara(a(motocicleta(do(policial.(As(
tiras,( a( composição( interna( e( o( pouco( contraste( cromático( ajudam( a( construir( o(
esquema(insistente(da(espacialidade(da(página.(Porém(antes(mesmo(do(leitor(chegar(ao(
lugar(ao(qual(é(projetado,(ocorre(um(acidente,(tanto(no(percurso(de(Tintin(quanto(no(do(
leitor.( A( ruptura( que( o( sexto( quadro( propõe( não( é( só( sobre( a( perseguição,( mas( a(
disposição( de( leitura( com( a( qual( o( leitor( percorria( a( página.( Não( se( trata( apenas( da(
interrupção( da( perseguição( por( um( acidente,( mas( da( interrupção( da( espacialidade(
insistente( que( algumas( composições( de( páginas( podem( tomar,( e( logo( a( sua( urgência.(
Podemos(dizer(que,( para(Hergé,( romper( com(a(urgência(da(página( é(um( impacto(que(
equivale( ao( choque.( Não( se( trata( apenas( de( uma( analogia;( até( mesmo( se(
desconsiderarmos( o( caráter( figurativo( da( imagens,( a( exploração( do( espaço( da( página(
conduzida(pela(vetorialização( insistente(é( interrompida(bruscamente;(este( impacto(se(
faz(presente(na(economia(sensível(da(página.(Ora,(o(choque(só(ocorre(quando(o(sujeito(
se( projeta( intensamente( contra( algo( e( não( em( seu( andamento( normal,( caso( contrário(
seria(apenas(um(encontro.(Até(mesmo(o(contraste(do(vermelho(com(o(restante(da(paleta(
média( de( cor( da( página( contribui( para( dar( força( suficiente( ao( vetor( que( se( opõe( ao(
percurso(do( leitor(da(página.(Em(ambas(perseguições,(Tintin(e(o( leitor(são(projetados(
para(algo(que(lhe(escapa,(mas(é(apenas(nesta(página(que(ambos(são(projetados(contra(
um( obstáculo( que( impede( sua( ação.( Aqui( a( interrupção( também( serve( para( manter(
distante(o(alvo(da(perseguição(e(o(que(a(aventura(esconde.(
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(
Figura(27(H(Tintin(In(America.(Hergé.(

Agora(passemos(à(aspectualização(da(perseguição(através(das(páginas(de(Vagabond.(Por(
enquanto,( ainda( estamos( considerando( apenas( o( empenho( que( o( leitor( faz( sobre( a(
página( ou( a( duplaFpágina.( Evidentemente,( há( um( aspecto( fundamental( que( separa(
Vagabond( e( Tintin( que( é( justamente( o( formato( encadernado,( ou( como( Groensteen(
chama,( a( estrutura( folheada.( Inoue( conta( com(cerca(de(200(páginas(para(desenvolver(
um(volume(de(sua(história.(Assim,(o(leitor(de(Vagabond(não(só(explora(uma(página(mas(
também(explora(diversas(folhas(sobrepostas.(Mas(por(enquanto(teremos(que(manter(em(
suspenso( essa( questão,( já( que( traz( implicações( sobre( a( condição( rítmica( da( leitura(
através(dos(padrões(que(a(revista(de(história(em(quadrinhos(apresenta.(Mas(podemos(
adiantar(que( retomaremos(esta( sequência(por( inteiro(no( capítulo( seguinte.(É(possível(
que( as( observações( que( aqui( faremos( deixem( a( impressão( de( terem( se( interrompido(
bruscamente( ou( que( diversos( problemas( foram( levantados(mas( não( explorados.( Mas(
por(enquanto(nos(interessam(a(página(e(as(suas(profundidades,(a(relação(da(tonicidade(
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com( a( condição( espacial( do( leitor( em( sua( leitura.( Um( segundo( aspecto( que( cumpre(
observar(em(Vagabond(e(que(não(traixera(implicações(em(Tintin(é(a(condição(da(dupla(
página,( própria( as( formatos( encadernados.( Tenhamos( em(mente( a( discussão( final( da(
seção( anterior( sobre( a( dupla( página,( a( página( estendida( e( a( construção( de( espaços(
relativamente(autônomos(pela(construção(de(uma(profundidade(através(da(tonalização(
de(certas(regiões(da(página.(

(
Figura(28(–(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(

Anteriormente(a(essa(sequência,(Musashi(e(Takehiko(estão(na(casa(de(Okoo(quando(um(
bando(de(ladrões(invademFna(com(a(finalidade(de(roubar(o(que(Okoo(e(sua(filha(haviam(
coletado(dos(mortos(durante(a(guerra.(Musashi(e(Takehiko(armam(uma(emboscada(para(
o( líder( do( grupo,( porém( são( descobertos.( Musashi( decide( enfretáFlo( caraFaFcara.( O(
capítulo( anterior( termina( com(Musashi( comparando(o( líder(dos( ladrões( a(um(general(
(que(Musashi(não(teve(a(oportunidade(de(enfrentar(durante(a(guerra).(

No( início( do( novo( capítulo,( no( qual( essa( página( está( inserida,( é( retomado( o( mesmo(
estado(de(promessa(que(o( capítulo( anterior( terminára,( porém(agora(Musashi( anuncia(
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enfaticamente(seu(objetivo:(“vou(cortar(sua(cabeça”.(Para(Musashi(não(há(segredos.(Ele(
tem( muito( claro( o( horizonte( de( suas( ações( como( uma( crença( quase( cega.( Porém,(
diferente(é(para(o(leitor,(este(não(sabe(o(que(irá(de(fato(acontecer(e(tampouco(pode(crer.(
Mesmo( que( ele( tenha( a( esperança( que( Musashi( acabe( facilmente( com( seu( oponente,(
ainda( sim( é( uma( esperança,( uma( das( possibilidades( das( disjunções( possíveis.( Mas( o(
leitor( não( só( quer( saber( quem( sairá( vencedor( do( embate,( mas( como( ele( termina,( se(
envolve(morte,(quando(o(combate(termina,(etc.(A(partir(de(então(a(sequência(se(divide(
entre(o(embate(de(Musashi( contra(Tenma(e(o(de(Matahashi( com(o( restante(do(grupo.(
Tenma( começa( a( fugir( algumas( páginas( antes( da( que( apresentamos( agora,( mas( esta(
página( é( particularmente( interessante( pois( nos( possibilita( comparáFla( com( a(
aspectualização( desenvolvida( em( Tintin.( Nesse( propósito,( a( primeiro( observação( é( a(
ausência(de( tiras,( logo(os(segmentos(da(ação(não(se(orientam(por(esse(espaço,(porém(
observamos( outros( espaços( relativamente( autônomos,( que( poderíamos( chamar( de(
blocos( significacionais,( juntamente( com( o( Cirne,( se( admitirmos( que( sua( significância(
pode(estar(além(ou(aquém(de(enunciados(regidos(pela( linguagem(verbal.(A(percepção(
desses(espaços(é(sobretudo(provida(pela(diagramação(que(marca(a(moldura(base(de(um(
bloco( e( no( interior( dessa( moldura( sucessivas( divisões.( Assim( podemos( contar( três(
blocos( principais,( o( superior( que( toma( toda( a( parte( superior( da( dupla( página,( e( dois(
inferiores( de( tamanho( e( formato( semelhantes.( Devemos( esclarecer( que( a( reprodução(
que( aqui( fazemos( não( condiz( plenamente( com( a( condição( da( leitura.( Se( dermos( o(
desconto(da(brochura,(a(parte(do(espaço(do(papel(em(branco(que(divide(os(dois(blocos(
inferiores(é(bem(menor,(dando(a(impressão(de(serem(justapostos(como(todos(os(demais(
quadros.(

Mas,(diferente(de(Tintin,(os(blocos(parecem(apresentar(o(mesmo(motivo,(a(perseguição(
de( Musashi.( Em( princípio,( os( blocos( não( servem( como( esquema( do( desvelamento( e(
velamento( do( segredo,( ou( ao(menos( daquilo( que( está( em( suspenso.( Porém( os( blocos(
servem( para( acomodar( pontos( de( vista( sobre( a( ação( que( se( desenvolve.( O( primeiro(
bloco,(que(coincide(com(o(primeiro(quadro,(revela(os(dois(personagens(em(plano(geral.(
O( segundo( bloco( propõe( uma( aproximação( do( ponto( de( vista( sobre( a( cena,( um(
movimento(que(pode(ser(restituído(a(uma(pessoalidade(da(enunciação(do(discurso,(se(
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não( propriamente( um( narrador,( um( mostrador( ou( um( gaufrier16.! O( movimento( da(
impessoalidade(à(pessoalidade(se( intensifica(no(último(bloco(quando(o(ponto(de(vista(
assume(o(ponto(de(vista(do(próprio(Musashi;(este(já(não(aparece(mais(nos(quadros(e(os(
últimos(três(quadros(revelam(a(aproximação(contínua(do(protagonista(em(relação(à(sua(
vítima;( sendo( que( o( último( quadro( revela( a( tentativa( da( própria( vítima( em( avaliar( a(
distância(que(ainda(guarda(de(seu(perseguidor(ao(olhar(para(trás,(dirigindo(o(seu(olhar(
ao(próprio(leitor.(Aqui(os(blocos(também(oferecem(um(esquema(ao(desenvolvimento(da(
sequência:(não(à(ação(dos(atores(que(participam(da(diegese(da(cena,(mas(ao(ponto(de(
vista( da( instância( da( enunciação.( O( modelo( de( tiras( atende(mais( satisfatoriamente( à(
necessidade( da( cronologia( entre( quadros( no( desenvolvimento( das( ações,( mas( a(
causalidade(entre(quadros(já(não(possui(tantos(poderes(quando(o(interesse(é(organizar(
uma(mudança(do(ponto(de(vista(sobre(a(cena.(A(maioria(dos(quadros(sobre(a(página(não(
exige(que(seja(estabelecido(o(seu(quadro(predecessor(ou(sucessor,(a(não(ser(nos(últimos(
três(quadros,(que(voltam(a(se(organizar(por(tira.(Porém(esta(solicitação(cronológica(está(
mais(presente(entre(os(blocos,(haja(vista(que(eles(apresentam(uma(lógica(do(ponto(de(
vista,(da(distância(impessoal(ao(olhar(subjetivo(de(Musashi.(

Já(havíamos(comentado(esta(característica(a(propósito(dos(mangás.(Aqui(acrescentamos(
que( embora( os( quadros( não( se( organizem( em( tiras( e( por( isso( nem( sempre( possuam(
implicações( cronológicas,( esta( implicação( cronológica( pode( ser( assumida( pela(
organização(de( outros( espaços( relativamente( autônomos,( dado(o( desenvolvimento(da(
história(em(quadrinhos(através(da(mecânica(do(multiquadro.(Lembrando(que(relação(de(
consequencialidade(entre(os(quadros,(blocos,(etc.(pode(ser(sobre(a(ação(dos(personagens(
ou,( como( vimos,( no( movimento( de( subjetivação( da( enunciação,( ou( qualquer( outra(
função(narrativa.(O(que(Vagabond(e(muitos(outros(mangás(fazem(é(variar(intensamente(
o(nível(do(multiquadro(responsável(por(manter(a(cronologia(em(andamento;(por(vezes(
uma( página( inteira( assume( essa( função( ou( mesmo( uma( dupla( página,( ambas(
preenchidas(por(vários(quadros.(É(esta(uma(das( formas(que(o(mangá( encontrou(para(
desenvolver(sua(morosidade(em(seu(relato.(

((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((((
16 (Groensteen( propõe( três( níveis( da( instancia( enunciativa( da( história( em( quadrinhos:( o( recitante(
implicado( na( linguagem( verbal( das( legendas( e( recitativos;( o( mostrador,( similar( ao( desenvolvido( por(
André(Gaudreault(e(François(Jost,(implicado(na(apresentação(icônica(dos(elementos(figurativos(e(todos(os(
papéis( actorializados;( e( um( narrador( fundamental( (o( gráfico( ou( o( diagramador)( implicado( da(mise! en!
page,!ele(é(o(responsável(por(dispor(sobre(a(página(todos(os(demais(níveis(da(narração.(
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Mas(passemos(a(investigar(as(profundidades(desenvolvidas(na(página.(Lembremos(que(
o(leitor(chega(a(esta(página(por(virar(a(página(anterior,(avançando(sua(exploração(pela(
profundidade( do( álbum( orientada( para( a( esquerda,( já( que( se( trata( de( um(mangá.( É(
preciso( dizer( que( esta( página( também( difere( da( anterior( (à( qual( retornaremos( no(
próximo( capítulo)( por( não( ser( uma( dupla( página( comum,( mas( sim( uma( espécie( de(
página(estendida,(ao(menos(em(sua(metade(superior.(Por(esse(quadro,(o(leitor(é(forçado(
a(romper(com(o( limite(médio(da(página,( incentiva(pela(perspectiva(do(plano(de( fundo(
hachurado.(Mas(este(mesmo(quadro(como(um(espaço(relativamente(autônomo(guarda(
uma(contraFprofundidade(em(sua(composição.(O(mesmo( leitor(que(segue(a( tonicidade(
inicial(de(sua(leitura(folheada(para(esquerda,(do(formato(horizontalmente(alongado(do(
quadro( e( da( simulação( de( perspectiva( que( só( se( faz( coerente( em( um(movimento( na(
mesma(direção,(deparaFse(com(os(atores(apontando(em(direção(oposta.(O(leitor(que(já(
vinha(na(página(anterior(acompanhando(a(perseguição(da(esquerda(para(direita(vêFse(
obrigado( a( inverter( sua( direção,( ou( seja,( assumir( que( na( espacialidade( de( sua(
performance( sobre( o( quadro( h;a( outras( possibilidades( de( valores( de( tonicidade.( Tal(
quadro,( considerado( isoladamente,( seria( ambíguo.( Porém( se( considerarmos( a( sua(
relação( com( os( demais( blocos( e( quadros( da( página( veremos( que( é( esta( contraF
profundidade(que(devolve(o(leitor(ao(ponto(do(qual(se(iniciará(a(exploração(do(espaço(
inferior(à(página.(

Mais( uma( vez,( já( na( metade( inferior( da( página,( o( leitor( é( obrigado( a( rever( a( sua(
exploração.(A(profundidade(que(antes(tomava(as(duas(páginas((criando(a(página(que(se(
estende)(recua,(obrigando(o(leitor(a(assumir(de(volta(duas(páginas,(cada(uma(com(a(sua(
profundidade( própria( e( como( espaços( relativamente( autônomos.( No( segundo( bloco(
novamente( temos( um( conflito( entre( as( profundidades( sugeridas( pela( composição( das(
vinhetas,( formato( e( posição( dos( quadros.( O( primeiro( quadro( desse( bloco,( estendido(
verticalmente,(traz(em(perspectiva(os(dois(personagens(envolvidos(na(perseguição.(Por(
o(leitor(já(estar(inserido(na(espacialidade(geral(da(página(e(do(álbum,(tende(a(formular(
um(vetor(que(vai(de(Musashi(a(Tenma,(semelhante(ao(programa(da(página.(Porém,(para(
efetuar( a(mudança(para(o(próximo(quadro( é(preciso( replicar( esse(programa( sobre(os(
três( próximos( quadros( que( juntos( reproduzem( a( mesma( forma( e( dimensão( do( seu(
anterior.(Há(aqui(a(mesma(retomada(que(a(linha(ou(a(tira(propõem(a(respeito(da(leitura(
cursiva( ocidental;( certamente( é( preciso( considerar( que( a( escrita( cursiva( oriental( se(
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organiza(primeiro(de(cima(para(baixo,(em(colunas,(que(também(poderíamos(considerar(
como(espaços( relativamente( autônomos.(Mas( se( voltarmos( à( composição(do(primeiro(
quadro(da(segunda(coluna(do(segundo(bloco,(este(tenta(remeter(o(leitor(ao(quadro(que(
na( encadernação( está( imediatamente( à( sua( esquerda,( na( outra( página;( porém( tal(
programa(não(se(faz(coerente(para(criar(um(outro(espaço(autônomo(já(que(os(quadros(
em(questão(possuem(alturas(diferentes,(quebrando(a(base(pela(qual(uma(possível(tira(se(
estenderia.(Se(faz(mais(coerente(explorar(estes(quadros(e(blocos(separadamente,(logo(o(
leitor(admite(os(dois(quadros(abaixo( como(participantes(desta( coluna(e( cada(um(com(
uma(profundidade(espacial(própria,(que(também(é(uma(redução(da(espacialidade(geral(
da( página.( O( último( bloco(mais( uma( vez( pede( uma( reorientação( da( atuação( do( leitor(
sobre( a( página,( este( já( não( se( organiza( em( colunas,(mas( sim( por( tiras( ou( linhas,( que(
projetam(o(leitor(à(continuidade(do(espaço(folheado(do(álbum.(

Esta(sequência(de(perseguição(se(desenvolve(de(modo(bem(diferente(das(de(Tintin,(nela(
o( leitor(é(obrigado(a(todo(instante(a(rever(a(sua(orientação(no(espaço(da(página.(Aqui(
também(há(diversas(profundidades(e(vetores,(mas(nem(todas(possuem(o(mesmo(sentido(
e( direção.( Podemos( admitir,( seguindo( o( modelo( de( Zilberberg,( que( a( tonicidade( da(
página,(por(não(ser(mais(concentrada(em(um(único(ponto,(tende(a(propor(ao(leitor(um(
espaço( ubíquo.( Ainda( que( o( leitor( avance( sua( leitura,( a( ele( é( permitido( vaguear( ou(
perambular(pela(página.(Destarte,(o(caráter(urgente(e(violento(da(página(se(esvazia.(O(
leitor( já( não( é( apreendido(pela( região(para(onde( tende(o( seu(movimento,( ele( negocia(
com( as( demais( solicitações.(Nesta( página,( a( tonicidade( não( possui(mais( a( prevalência(
sobre( andamento.( Mas,( através( da( descrição( que( fizemos( da( página,( parece( que( é( o(
andamento( que( vai( assumindo( a( presença( do( leitor( na( multiplicação( sucessiva( de(
quadros.(Podemos(adiantar(que(é(o(andamento(que(vai(se( intensificando(e(é(notória(a(
agilidade(crescente(que(a(exploração(da(página(vai(adquirindo.(

Se( voltarmos( ao( espaço( tensivo( de( Zilberberg( e( suas( propostas,( agora( tendo( o(
andamento( como( a( dimensão( intensa( analisada,( constatamos( que( o( intervalo(
reconhecido(como(restabelecimento(possui(como(valor(a(rapidez.(Cabe(observar(que,(ao(
menos(nessa(página,(não(podemos(falar(de(um(recrudescimento(do(andamento,(de(sua(
exacerbação.(O(andamento(se(intensifica(regularmente(e(até(mesmo(previsivelmente.(O(
excesso( só( advém( quando( está( além( das( expectativas( do( leitor.( Assim,( o( que( a(
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exploração(dessa(página(lega(ao(seu(leitor(é(uma(orientação(de(sua(performance,(que(vai(
intensificando(a(prevalência(do(andamento(sobre(a(tonicidade.(

O( valor( aspectual( que( a( página( lega( à( perseguição( e( à( sua( resolução( em( suspenso( é(
diferente(do(leitor(apreendido(e(violentamente(projetado(das(páginas(de(Hergé.(Aqui(o(
leitor( ainda( é( senhor( de( seu( movimento,( pois( nada( lhe( urge.( Isso( pode( soar( como(
contraditório:(como(perseguir(algo(não(é(uma(ação(urgente?(Mas,(se(a(urgência(implicar(
uma( ação( desmedida,( a( própria( urgência( pode( levar( o( sujeito( ao( desgosto( da( sua(
perseguição,(como(é(frequente(acontecer(com(os(que(sofrem(de(obsessões.(Se(perseguir(
também( implica( querer( algo( para( um( propósito,( a( ação( desmedida( pode( ser( um(
empecilho.( Um( predador,( por( mais( que( queira( possuir( sua( presa,( não( deve( atender(
apenas( às( suas( volições,( antecipar( seus(movimentos( e( seguir( afoito( para( apreendêFla.(
Deve( reter( sua( disposição( até( o( momento( certo,( a( distância( ideal,( um( momento( de(
descuido( da( vítima( etc.( Se( o( leitor( é( capaz( de( administrar( seu( estado( de( suspense,(
querer(saber(no(momento(certo,(é(porque(ele(administra(seu(corpo(sobre(a(exploração(
da( página.( Mas( esta( reflexão( só( poderá( encontrar( uma( formulação( final( quando(
considerarmos( os( próprios( efeitos( do( andamento( e( da( tonicidade( sobre( a( dimensão(
extensa(da(temporalidade(e(a(continuidade(dessa(sequência(através(de(suas(páginas.(Já(
não(há(como(prosseguirmos(sem(entrar(nestes(tópicos.(

Talvez(aqui(não(reconheçamos(a(perseguição(de(Vagabond(através(do(suspense(ao(qual(
estamos( habituados,( formado( pelo( esquema( da( construção( do( segredo( que( deve( ser(
insistentemente(anunciado(sem(ser(revelado,(ou(seja(pela,(urgência(conferida(pela(forte(
tonicidade(que(se(oculta.(Este(é(o(típico(suspense(desenvolvido(pelo(gênero(fílmico(de(
mesmo(nome.(Mas(até(mesmo(tal(perseguição(em(Vagabond(configura(textualmente(as(
condições(da( tensão(narrativa( reconhecida(por(Baroni( como(suspense,( a(disjunção(de(
probabilidade,( e( a(manutenção( dessa( disjunção( em( suspensão.( Não( queremos( propor(
que( tal( diferença( esteja( radicada(no(próprio(modo(de( vida(oriental,( apenas( apontar( a(
diferença( no( tratamento( aspectual( de( um( mesmo( tema,( que( envolve( paixões( em(
suspenso.(A(caracterização(que(Baroni(faz(dos(suspenses(narrativos(é(insuficiente(para(
estabelecer( a( diferença( do( pequeno( suspense( que( é( gestado( em( vários( tipos( de(
sequência(de(perseguição.(É(preciso(considerar,(conforme(a(orientação(de(Fabri,(que(as(
paixões(possuem(uma(dimensão(sensória(e(uma(série(de(transformações(aspectuais.(
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4.2.2!Duelo!

Diferente( da( perseguição,( o( dicionário( não( nos( ajuda( a( saber( quais( valores( estão(
investidos(nesta(ação.(Duelo(e( combate(são(definidos(muito(próximos,( como(uma( luta(
entre(duas(partes(a(respeito(de(um(mesmo(ponto.(Porém,(no(duelo(há(regras(mais(ou(
menos( explícitas( e( acordadas,( e( o( objeto( ou( valor( em( disputa( deve( ser( moralmente(
legítimo(para(que(o(próprio(duelo(seja(aceito(e(seu(resultado(legítimo.(Não(vamos(dar(
continuidade( sobre( o( motivo( de( assumir( tais( cenas( como( duelos( ou( embates,( etc.(
Preferiremos( tratar(por(duelos,(pois(em(geral( tais( cenas( implicam(um(certa( igualdade(
entre(as(partes,(principalmente(nas(histórias(de(superFheróis(e(samurais.(A(luta,(nessas(
histórias,(deve(ser(justa(para(que(possa(ser(atribuído(ao(vencedor(da(contenda(o(mérito(
e( o( valor( disputado.( Tal( condição( é( fundamental( para( as( aventuras( nas( quais( estão(
inseridas(as(sequências(que(iremos(analisar.(Comecemos(pelos(comics.!

Aqui( temos( uma( página( das( aventuras( do( HomemFAranha( em( conjunto( com( o(
Demolidor.( Originalmente( este( arco( fora( publicado( em( três( títulos( da( Marvel:( The!
Amazing!Spider,(Peter!Parker,!The!Spectacular!Spider>Man(e(Daredevil.(Sabemos(que(os(
dois( heróis( dividem( o( mesmo( cenário,( a( cidade( de( Nova( York,( e,( apesar( de( ambos(
lutarem(contra(o(crime,(divergem(quanto(aos(métodos.(HomemFAranha(segue(o(código(
implícito(de(quase( todos(os(heróis( de(que( a( justiça(deve(proceder(por(meios( justos( e(
moralmente(aceitos;(já(o(Demolidor((conhecedor(dos(meandros(da(justiça(legal(através(
de( sua(persona( social,( o( advogado(Matt(Murdock)( adota(métodos(nada(ortodoxos( em(
sua( luta( contra( o( crime,( o( que( o( leva( a( entrar( em( conflito( com( outros( superFheróis,(
principalmente(HomemFAranha.(O(confronto(entre(os(dois(acontece,(neste(caso,(devidos(
as(intervenções(do(HomemFAranha(na(ação(de(Demolidor(em(relação(ao((Rei(do(Crime,(
já(que(este(último(é(reconhecido(como(o(maior(inimigo(do(Demolidor,(logo(sendo(de(sua(
competência.(
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(
Figura(29(–(The(Amazing(Spider(Man(#287.(Jim(Osley(e(Eric(Larsen.(1987.(

Inicialmente(percebemos(que(a(página(se(organiza(em(tiras,(e(na(última(tira(um(desvio(
do(padrão(de( três(quadros(para(quatro.(Os(cinco(primeiros(quadros(exibem(os(golpes(
aplicados(na( luta( corporal,( fazendo( coincidir( cada(quadro( com(um(golpe,( além(de(dar(
acesso(aos(pensamentos(de(um(dos(personagens.(Tais(quadros(parecem( inserir(a( luta(
em(um(ambiente(neutro,( todo(o(cenário(de( fundo(é(neutralizado(pelo(uso(de(uma(cor(
sólida(e(hachuras.(Na(primeira(tira(temos(a(transição(do(domínio(que(o(Demolidor(vinha(
tendo(do( confronto,( que( começara( na( página( anterior,( ao(mesmo( tempo(que( insere( o(
leitor( nesse( espaço( fictício,( em( relação( à( própria( diegese( da( história,( no( qual( a( luta(
ocorre.(Essa(é(uma(característica(presente(em(diversas(cenas(de(lutas(físicas,(não(só(nos(
comics( como( também( em( mangás.( O( que( primeiro( podemos( observar( sobre( tal(
característica(é(que(o(fundo(neutralizado(ajuda(a(destacar(os(atores(envolvidos(e(a(dar(a(
visão(mais(clara(sobre(os(movimentos(executados.(Mas,(neste( sequência,(o( fundo(só(é(
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neutro( dentro( da( própria( vinheta;( quando( considerados( em( relação( com( os( demais(
quadros,( eles( se( destacam( pelo( seu( contraste( tonal,( e( criam( padrões( intermediários.(
Vejamos:(o(primeiro(quadro(mantém(uma(afinidade(tonal((dos(tons(médios(aos(escuros)(
com(o( sexto(quadro;( o( segundo(quadro(mantém(uma(afinidade( cromática( com(quinto(
quadro(que(está(imediatamente(abaixo;(o(terceiro(com(o(quarto(quadro,(o(primeiro(da(
segunda( linha.( Esse( padrão( cria( um( cruzamento( de( eixos( que( fortalece( a( autonomia(
dessas(duas(primeiras( linhas,( assim(nos(arriscamos(a( tratáFlas( como(um(bloco.(A( luta(
entre(os(dois(heróis(não(avança(para(além(desse(bloco;(na(última( tira(o(Demolidor( já(
fora( derrotado( pelo( HomemFAranha,( assim( como( se( volta( ao( espaço( diegético( inicial.(
Está( última( linha( não( participa( mais( do( duelo,( mas( desenvolve( o( problema( que( fora(
anunciado( no( último( quadro( da( segunda( linha( através( da( visão( por( uma( mira.(
Observemos(que(não(é(luta(propriamente(que(insere(a(tensão(típica(do(fim(de(página,(ou(
seja,(não(é(sobre(a(disjunção(das(possibilidades(de(resolução(da(luta(que(a(mise!en!page(
é( elaborada,( mas( sim( sobre( o( terceiro( elemento( oculto( e( observador( de( toda( essa(
sequência.(O(leitor(já(sabe(quem(se(esconde(no(telhado(e(aponta(a(arma(para(o(HomemF
Aranha:(trataFse(de(um(outro(grupo(de(heróis(menores(que(mantém(o(mesmo(incomodo(
com(o(HomemFAranha(nesta(história(específica.(Quando(o(primeiro(quadro(através(da(
mira(é(inserido,(o(leitor(questionaFse(se(os(envolvidos(serão(capazes(de(executar(o(plano(
até(o( fim(haja(vista(que(também(são(heróis.(Mas(é(no(último(quadro(da(página(que(se(
estabelece(outra(possibilidade,(já(que(este(apresenta(a(iminência(do(tiro:(será(o(homem(
aranha( capaz( de( escapar( do( disparo,( haja( vista( que( o( seu( sentido>aranha( (que( lhe(
confere( quase( um( poder( premonitório( de( antecipar( uma( ação( hostil)( não( está(
funcionando(plenamente?(

FazFse( interessante( notar( que( os( quadros( que( assumem( essa( função( de( concentrar( a(
tensão( de( suspense( da( ação( no( formato( álbum( apresentam( um( enquadramento( bem(
mais( fechado( e( restrito( que( os( demais,( como( o( que( é( apresentado( no( último( quadro(
dessa(página(que(traz(apenas(o(detalhe(do(dedo(do(atirador(apertando(o(gatilho(de(sua(
arma.( Semelhante(ocorre(na( sequência( anterior(de(Vagabond,( onde( a( aproximação(de(
Musashi(era(traduzida(por(um(enquadramento(mais(próximo(até(fechar(no(rosto(de(seu(
perseguidor.( Em( ambos( casos,( o( plano( em( detalhe( permite( o( leitor( ver( algo( que( não(
poderia(ser(tematizado(em(um(enquadramento(mais(aberto:(a(expressão(temerária(no(
caso(da(página(de(Musashi(e(a(hesitação(do(dedo(no(gatilho.(
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Mas( como( podemos( descrever( a( performance( do( leitor( sobre( tal( página( seguindo( o(
enquadramento( no( espaço( tensivo( com( o( qual( estamos( lidando?( Já( são( reconhecidos(
dois(blocos(relativamente(autônomos,(em(verdade,(os(blocos(possuem(uma(autonomia(
plástica(mais( forte(do(que( se( compararmos(às(páginas(de(Vagabond.( Cada(um(solicita(
uma(exploração(própria:(o(primeiro(permite(exploração(mais(livre(através(de(seus(eixos(
cruzados;( os( balões( de( pensamento( são( os( elementos( fundamentas( para( o(
estabelecimento(de(uma(cronologia( linear,(por( isso(a(espacialidade(vivenciada(mesmo(
nesses(quadros(não(chega(a(ser(tão(ubíqua.(Essa(é(uma(segunda(característica(quando(
comparamos(as(demais(tradições(de(quadrinhos(aos(mangás.(O(verbal,(em(geral,(coloca(
ao( leitor( a( necessidade( de( relacionar( os( quadros( segundo( uma( lógica( única,( forjando(
assim(a(mesma(cronologia(da(sequência.(O(segundo(bloco(também(solicita(de(seu(leitor(
a(mesma(disposição(linear,(favorecida(não(só(pelas(falas,(que(conduzem(a(cronologia(da(
sequência,(mas(pela(disposição(horizontal(da(tira.(Já(no(interior(de(cada(quadro(temos(a(
valorização( da( profundidade( perpendicular( em( relação( a( página,( ou( a( profundidade(
comum.(Essa(profundidade(é(reforçada(através(das(hachuras(nos(quadros(da(luta(entre(
o( HomemFAranha( e( o( Demolidor,( mesmo( que( tais( quadros( coloquem( em( suspenso( o(
espaço(diegetico(da(história.(Tais(composições(não(solicitam(do(leitor(que(prossiga(a(sua(
exploração(pela(horizontalidade(ou(verticalidade(da(página,(criando(uma(relação(com(os(
demais(quadros.(Aqui,( cada(quadro( tem(um(solicitação(exclusiva(para(si,(ou(seja,( cada(
quadro(da(sequência(de(luta(possui(um(forte(acento(que(cria(uma(profundidade(sobre(si(
mesmo,(e(esta(força(acentual(coincide(com(o(socos(e(chutes(dos(atores(em(cena.(

Nesta( página,( temos( um( modelo( diferente( de( construção( da( espacialidade( tanto( da(
página(anterior(de(Tintin(quanto(de(Vagabond.(Em(Tintin(toda(a(página(era(cronstruída(
pela(urgência(do(espaço(através(de(diversas(solicitações(ao(leitor(que(intensificavam(a(
força(de(uma(mesma(região(da(página.(Em(Vagabond(as(diversos(solicitações(tornavam(
o( espaço( ubíquo,( solicitando( que( o( leitor( reformula( as( suas( regras( a( cada( bloco(
percorrido.(Aqui,(cada(quadro(solicita(ao(leitor(não(só(a(sua(própria(tonicidade(como(o(
seu( próprio( andamento,( já( que( se( um( percurso( é( previsto( este( deve( assumir( um(
andamento.(Assim,(não(é(apenas(o(espaço(diegetico(que(é(suspenso(através(do(plano(da(
neutralidade(do( fundo(sólido(mas(também(a(suposta(duração(do(golpe.(Essa(operação(
que(coloca(em(suspenso(o( tempo(e(espaço( figurado( tem(origem(na( relação( tensiva(da(
exploração(da(página,(como(cada(quadro(desta(sequência(tenta(dar(mais(autonomia(às(
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suas( valências( do( andamento( e( da( tonicidade.( Porém(não( é( uma( autonomia( absoluta,(
apenas(o(suficiente(para(estabelecer(a(disputa(entre(o(programa(geral(da(página(e(um(
programa(próprio(do(quadro.(

Antes(de(prosseguir(a( investigação(até(as(páginas(de(Vagabond(devemos(ressaltar(que(
tal(modelo(de(construção(de(cena(de(luta(não(é(o(único(padrão(dos(comics(americanos.(
Tal(tradição(tem(um(história(rica(em(transformações(de(estilos(e(assimilações(de(outras(
influências(rica(o(bastante(a(ponto(de(cada(título(ter(a(sua(própria(historiografia.(Assim(
acontece(com(Homem>Aranha(e(alguns(títulos(do(mesmo(universo(Marvel.(Este(primeiro(
exemplo(é(um(pouco(anterior(às(ousadas(diagramações(de(Tod(McFarlane(no( (próprio(
Homem>Aranha(e(de(David(Mazzucchelli(em(títulos(menores,(e(às(experimentações(que(
Frank(Miller(já(vinha(fazendo(em(histórias(que(não(participavam(do(universo(da(editora(
Marvel(e(nem(com(os(seus(heróis.(

(
Figura(30(–(Daredevil,(Born(Again((1986).(Frank(Miller(e(David(Mazzucchelli.(

Acima( temos( uma( página( na( qual( o( Demolidor( enfrenta( o( Rei( do( Crime.( A( página(
pertence(a(série(especial(escrita(por(Frank(Miller(e(desenhada(por(David(Mazzucchelli(
Daredevil!Born!Again,(no(Brasil(traduzida(como(A!queda!de!Murdock.(Esta(foi(a(historia(
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que(reunia(pela(primeira(vez(o(autor(consagrado(e(criador(do(personagem(Demolidor(
com(um(promissor(desenhista.(A(história(conta(como(Rei(do(Crime(leva(o(Demolidor(à(
sua(ruina(física(e(psicológica(ao(ter(acesso(à(identidade(secreta(do(herói(através(de(uma(
exFnamorada( e( assistente,( atualmente( viciada( em( drogas;( e( em( seguida( como( o(
Demolidor( consegue( recuperar(a( confiança(em(si( e(voltar(a( combater(o( crime(e(o( seu(
principal( inimigo.( A( página( nos(mostra( a( página( na( qual( Murdock( enfrenta( o( Rei( do(
Crime( após( este( já( ter( destruído( sua( carreira( profissional,( sua( casa( e(muitas( de( suas(
relações(de(amizade.(

A(primeira(impressão(sobre(a(página(é(que(ela(parece(não(se(organizar(por(tiras(ou(por(
blocos.(Isso(pelo(motivo(das(molduras(terem(sido(suprimidas,(as(poucas(sobreposições(
que( os( personagens( possuem( sobre( outros( quadros( e( o( tamanho( e( formato( irregular(
entre(os(quadros.(Mas(na(página(da(esquerda(há(um(bloco(que(se(destaca(por(ser(o(único(
formado( por( dois( painéis( e( principalmente( por( possuir( um( forte( tom( saturado( em(
vermelho( que( o( faz( contrastar( com( todo( resta( da( página( ao( mesmo( tempo( que( se(
relaciona( com(um(painel(na(página(à(direita.(Este( é(o(bloco(que(apresenta(uma(outra(
situação(em(desenvolvimento(paralelo,(a(angústia(e(o(sofrimento(de(Karen(Page((a(exF
namorada( e( assistente( de( Murdock)( por( causa( das( drogas( e( por( ter( revelado( a(
identidade(do(Demolidor.(Um(segundo(aspecto(é(a(ausência(de(texto(verbal(nos(quadros(
ou( supostos( quadros,( a( não( ser( nos( quadros( que( não( fazem( parte( da( luta( entre( o(
protagonista(e(o(antagonista(da(história.( Isso(a( faz(se(aproximar(bastante(das(páginas(
que( costumamos( encontrar( em(mangás,( que( trazem( uma( ação( mais( dinâmica( sendo(
desenvolvida.( Notemos( também( que( o( fundo( tende( a( ser( neutralizado( assim( que( a(
disputa(tem(início.(

Mas(diferente(da(luta(anterior,(os(quadros(que(apresentam(os(dois(atores(não(tendem(a(
concentrar(uma(intensidade(sobre(si;(pelo(contrário,(a(tendência(é(projetar(o(olhar(do(
leitor.((A(página(da(esquerda(tende(estabelecer(uma(descendência(até(o(início(da(luta.(A(
composição(ao(fim(dessa(página(tende(a(se(relacionar(diretamente(com(a(que(está(à(sua(
direita;(isso(é(possibilitado(pela(própria(tendência(do(movimento(dos(corpo(envolvidos,(
da( composição,( com( o( reforço( da( onomatopeia,( e( pelo( branco( que( se( estende( sem(
interrupção(para(a(página(da(direita.(Parece(ser(plenamente(possível(tal(percurso(já(que(
entre(os(quadros(não(nenhuma(relação(cronologicamente(necessária,(a(não(ser(por(um(
pequeno(detalhe:(o(rosto(do(Rei(do(Crime(já(manchado(de(sangue.(O(leitor(retomando(o(
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percurso( habitual( da( página( poderá( reconhecer( que( os( quadros( da( sequência( de( luta(
possuem( uma( cronologia( haja( vista( que( é( possível( reconhecer( a( mecânica( de( golpeF
esquiva( entre( os( quadros,( algo( que( não( existia( na( luta( entre( Demolidor( e( HomemF
Aranha.( Nessa( sequência( a( própria( luta( já( começa( a( ser( desenvolvida( a( partir( de( um(
esquema(de(anunciar(problemas,( sustentar(e( resolvêFlos.(Porém(aqui(ainda( temos(um(
modesto( uso( do( recurso.( O( fim( da( página( que( deveria( trazer( uma( tensão( sobre( a(
resolução( da( sequência( não( ganha( o( destaque( com( um( plano( em( detalhe;( o( caráter(
problemático( desse( quadro( é( não( é( tão( forte,( ainda( que( a( onomatopeia( assuma( um(
pouco(essa(função.(Falta(nesse(quadro(os(recursos(plásticos(que(justamente(anunciem(a(
abertura(de(disjunções.(Mas,(em(resumo,(o(próprio(duelo(pode(ser(desenvolvido(através(
do(estabelecimento(de(tensões,(algo(que(podermos(explorar(melhor(através(dos(duelos(
em(Vagabond.!

A(próxima(página,(ou(dupla(página,(traz(um(duelo(entre(Musashi(e(um(monge(do(templo(
Hozoin.(O(samurai((errante(vai(até(o(templo(para(enfrentar(o(mestre(com(a(lança,(Hozoin(
In’ei;( porém( é( surpreendido( logo( na( entrada( do( templo( por( um( dos( monges( que( ali(
treinava( alguns( movimentos.( Neste( momento,( já( estamos( na( segunda( página( do(
confronto(na(qual(Musashi(se(vê(acuado(por(não(ter(tido(uma(rápida(reação(ao(primeiro(
movimento(do(monge.(Esta(página( exibe(quase( todas( as( estratégias(usadas(por( Inoue(
nos( combates( físicos( em(Vagabond.( Primeiro,( cada( golpe( não( é( um( golpe( isolado,( ele(
participa(de(uma( lógica(do(desenvolvimento(da( luta(no( esquema(problemaFresolução,(
sendo(que(cada(resolução(é(uma(situação(problemática(nova,(assim(como(era(o(esquema(
do(velamento(e(desvelamento(do(segredo(em(Tintin.(Tentar(estabelecer(a(lógica(entre(os(
quadros( é( buscar( a( mecânica( possível( dos( corpos( encenados( nos( golpes( deferidos( e(
sofridos.( O( leitor( afeito( a( artes( marciais( e( à( própria( corporeidade( em( movimento(
certamente(poderá(reivindicar(esse(nível(de( interpretação(em(sua( leitura.(No(entanto,(
cada(movimento(da(luta(não(é(organizado(apenas(por(sua(mecânica,(mas(sim(tendo(em(
vista(um(programa(narrativo(e(logo(a(sua(capacidade(de(produzir(afetos(sobre(o(leitor.(É(
por(isso(que(cada(golpe(ou(movimento,(para(ser(um(elemento(que(participe(do(esquema(
problemaFresolução,( deve( atingir( diretamente( os( atores( que( disputam( a(mesma( coisa(
em( um( duelo,( neste( caso( a( própria( sobrevivência.( Um(movimento( ou( golpe( que( não(
implique(na(sobrevivência(de(um(ou(outro(não(tem(motivo(de(ser(representado.(O(que(o(
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esquema(problemaFresolução(colocará(em(crise,(ou(abrirá(probabilidades(disjuntas,(é(a(
sobrevivência(de(um(outro(ator(da(cena.(

(
Figura(31(–(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(

Porém(os(quadros(não(resolvem(de(imediato(o(golpe(desferido(no(anterior;(o(esquema(
admite(em(seu(interior(quadros(de(suspensão(ou(sustentação(do(problema.(Na(primeira(
página,(à(direita,( inferimos(que(logo(após(Musashi(cair(no(primeiro(golpe(um(segundo(
golpe( se( segue.( Porém(no( quadro( imediato,( abaixo( do( quadro( no( qual( só( vemos( uma(
hachura(como(um(índice(da(lança(em(movimento(do(monge,(ainda(não(temos(o(desfecho(
desse(golpe,(apenas(o(estado(apreensivo(de(Musashi.(No(topo(da(página(seguinte(é(que(
vemos(o(desfecho:(Musashi(abandona(sua(espada(de(madeira(e(intercepta(o(golpe(fatal(
antes(que(atinja(sua(cabeça.(Mas(o(protagonista(ainda(está(em(desvantagem,(o(monge(
então(arremessaFo(usando(a(própria(lança(como(alavanca(para(ganhar(distância(para(o(
próximo(golpe(anunciado(pelo(olhar(apreensivo(de(Musashi.(Um(quadro(vertical(agora(
exibe( o( golpe( e( antes( que( a( página( termine( o( olhar( apreensivo( de( Musashi( é(
representado(em(detalhe.(Ao(fim(da(página,(Inoue(tira(proveito(da(condição(tensiva(do(
formato(álbum:(o(impasse(da(ação(também(se(localiza(no(impasse(da(revista.(
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Uma( segunda( característica,( já( anunciada,( é( a( variação( dos( planos.( Vimos( que( estes(
servem( como( lugar( onde( se( sustenta( o( caráter( problemático( de( cada( seguimento( da(
ação,( ou( seja,( de( cada( golpe.( Mas( em( relação( aos( planos,( também( devemos( notar( a(
mudança(de(ponto(de(vista,(reproduzindo(uma(mecânica(que(no(cinema(chamaríamos(
de(campo(e(contraFcampo.(Do(primeiro(quadro(para(o(segundo(vemos(que(o(ponto(de(
vista( se( desloca( de( trás( do(monge( para( de( trás( de(Musashi,( como( também( sai( de( um(
ponto(mais(alto(para(um(mais(baixo(da(ação.(Esse(jogo(é(reproduzido(quadro(a(quadro,(
diferente(da(luta(entre(Murdock(e(o(Rei(do(Crime(na(qual(esse(jogo(de(ponto(de(vista(é(
muito(discreto.(

Aqui(também(temos,(como(na(luta(entre(HomemFAranha(e(Demolidor,(as(hachuras(que(
sempre(acompanham(a(tendência(do(movimento(dos(corpos(e(golpes.(Nesse(caso,(elas(
contribuem(para(criar(vetores(que(criam(relações(com(os(demais(quadros(ao( invés(de(
concentrar(a(profundidade(sobre(o(mesmo(quadro.(Mas(o(aspecto(presente(em(todas(as(
sequencias(de(luta,(na(qual(os(atores(empreendem(movimentos(e(golpes,(é(a(quebra(da(
ortogonalidade(dos(quadros.(A(página(abaixo(ilustra(a(transição(entre((a(imaginação(de(
Matahashi(–(socorrendo((seu(amigo(de(infância(–(e(o(duelo(de(fato(de(Musahi(com(o(filho(
mais(novo(da(casa(Yoshioka.(

(
Figura(32(–(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(



(

(

166(

Enquanto( a( página( da( esquerda( mantém( a( sua( ortogonalidade( e( permanece( fora( do(
verdadeiro( duelo,( a( página( da( direita( introduz( o( leitor( na( dinâmica( da( luta( desde( os(
primeiro(quadros,(antecipando(o(golpe(que(se(expande(no(último(quadro.(Tais(cenas(de(
luta(se(organizam(por(um(princípio(semelhante(ao(da(cena(de(perseguição(de(Musashi(a(
Tenma;(há(um(convite(à(perambulação(da(página.(Porém,(enquanto(o(próprio(motivo(da(
cena(de(perseguição,(na(qual(os(dois(atores(se(movimentam(em(uma(mesma(direção,(é(
favorável(à(criação(de(profundidades(e(vetores(sobre(a(página(que(façam(o(leitor(criar(
diversas( relações( entre( quadros,( nas( cenas( de( duelos( o( motivo( tende( a( criar( uma(
concentração(desse(vetor,(já(que(os(atores(se(dirigem(um(contra(o(outro.(As(hachuras,(a(
quebra(da(ortogonalidade(do(quadro(e,(em(alguns(casos,(a(angulação(da(cena(em(relação(
ao(horizonte(servem(a(tal(propósito.(

Aqui,( a( dimensão( do( andamento( ainda( conduz( o(modo( de( presença( do( leitor( sobre( a(
página;(as(profundidades(diversas(criadas(ao(invés(de(construirem(uma(região(onde(se(
concentra(a(força(tônica(da(página(continuam(convidando(o(leitor(a(vaguear(pela(página.(
A(falta(de(diálogos(e(de(qualquer(marca(verbal(também(favorece(o(andamento(dinâmico(
que(se(estabelece.((

(
Figura(33(–(Vagabond((1998).(Takehiko(Inoue.(
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O(único(texto(verbal(que(tais(sequências(apresentam(são(onomatopeias,(mas(aqui(temos(
que( reconhecer( a( nossa( dificuldade( de( análise,( haja( vista( que( originalmente( as(
onomatopeias( foram(escritas(em(kanji!ou(hiragana.(É(próprio(da(escrita(simbólica(ser(
econômica,(em(geral,(não(extensa.(E(quando(a(onomatopeia(possui(mais(de(um(caractere(
ela(adquire(a(disposição(em(colunas.(A(tradução(da(sonoridade(das(onomatopeias(para(o(
alfabeto( latino( perde( muito( do( seu( valor( plástico,( inclusive( por( ser( feita( através( de(
fontes(tipográficas(e(não(com(pincel,(como(são(escritas(por(Inoue.(Porém(a(manutenção(
do( original( tira( força( sonora( da( ocorrência( da( onomatopéia( para( o( leitor( ocidental( e(
principalmente(a(demanda(de(leitura(que(tal(ocorrência(exige.(Apenas(podemos(apontar(
seu(valor(plástico(a(partir(do( tamanho(que(elas(possuem(ni(quadro(ou(os(vetores(que(
elas( criam,( como( na( página( acima,( que( é( por( onde( se( incia( todo( o( movimento(
descendente( da( direita( para( esquerda( da( página,( acompanhando( o( movimento( da(
espada,(a(coluna(de(tiras(à(esquerda(e(o(olhar(de(Musashi(ao(final.(

Para(fechar(esta(seção,(precisamos(retomar(dois(aspectos(que(poderemos(desenvolver(
já( na( discussão( propriamente( sobre( o( ritmo,( considerando( também( a( leitura( que(
atravessa(o(álbum.(O(primeiro,(já(anunciado,(é(que(embora(tenhamos(apontado(que(as(
páginas(de(Vagabond(das(sequências(em(questão(mantiveram(o(valor(ubíquo(da(página,(
e( assim( as( diversas( apostas( que( o( leitor( faz( sobre( seu( própria( espacialidade,( o(
andamento( também( é( uma( dimensão( que( se( transforma( na( leitura( e( também( lega(
valores(aspectuais(aos(estados(afetivos(do( leitor(em(sua( leitura.(Ao(comentarmos(que,(
na( perseguição( de( Musashi( a( Tenma,( o( andamento( se( intensificava( e( adquiria(
prevalência( sobre( a( tonicidade( na( leitura,( nos( interrompemos( por( ser( necessário(
considerar(o(andamento(que(atravessa(as(páginas,(que(como(vimos,(servem(ao(esquema(
de( configuração( de( tensões( narrativas.( Mas( ao( falarmos( que( o( andamento( adquire(
prevalência(sobre(a(própria(tonicidade,( isso(não( implica(ter(que(admitir(que(a(mise!en!
page( se( estabeleça( por( uma( neutralidade( lisa,( sem(marcaçõe( ( e( ênfases,( sem( lugares(
tônicos( e( átonos.( Pelo( contrário,( a( negociação( entre( andamento( e( tonicidade( é( que(
sugere(a(própria(escansão(da(leitura(e(disposição(de(seus(problemas(e(paixões.(

A( segunda(questão( é( sobre( a(ocorrência(de(um( tipo( especial( de(duelos( em(Vagabond.(
Agora(a(pouco(dissemos(que(o(duelo(em(Vagabond(não(é(apenas(a(organização(mecânica(
dos( gestos( da( luta,(mas( envolve( um( propósito( narrativo( de( transformar( os( afetos( do(
leitor.( Mas( há( um( desafio( que( as( páginas( de( Vagabond( colocam( a( esta( análise:( os(
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principais(duelos(são(desenvolvidos(de(forma(estática;(o( leitor(atravessa(páginas(e(até(
capítulos( sem(que( um(único( golpe( tenha( sido( desferido.( Podemos( admitir( que( nessas(
páginas( também( haja( um( esquema( de( desenvolvimento( da( sequência( que( constrói,(
resolve( e( intensifica( pequenos( problemas,( e( assim( não( são( apenas( os( golpes( e(
movimentos( marciais( que( movem( os( atores( em( conflito( em( relação( àquilo( que(
disputam?(Ou(simplesmente(nada(acontece(também(para(o(leitor(em(sua(leitura,(e(este(
sofre(do(tédio(de(não(sofrer,(nem(mesmo(pela(ansiedade(daquilo(que(esta(por(vir,(já(que(
não(há(nenhum(movimento(ou(golpe(que(anuncie(resoluções(possíveis?(
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5.(DO(PULSO(À(EXPERIÊNCIA(RÍTMICA(

Seguiremos( nesta( seção( final( o( mesmo( percurso( do( capítulo( anterior.( Antes( de(
entrarmos(propriamente(nas(análises(da(sequências(de(Vagabond,!colheremos(algumas(
pistas,( através( da( literatura( crítica( sobre( quadrinhos,( para( desenvolvermos( nossa(
análise( sobre(o( ritmo(e( leitura(das(histórias(em(quadrinhos.(Devemos( logo(de(partida(
alertar(o(leitor(que(tal(questão,(embora(muito(comentada,(pouco(foi(explorada(de(forma(
sistemática.(No(percurso,(nos(afastaremos(na(noção(comum(de(ritmo((este(como(a(razão(
entre(tempo(da(história(e(o(tempo(do(discurso)(para(propor(uma(abordagem(que(guarde(
a(relativa(independência(que(todo(o(universo(não(figurativo(de(uma(narrativa(mantém(
em(relação(aos(efeitos(que(podem(promover.(Nossa(intenção(será(dar(um(escopo(mais(
amplo( às( propostas( de(Thierry(Groensteen( sobre( o( ritmo( e( a( leitura(de( quadrinhos( e(
partir( das( considerações( do( espaço( tensivo.( E( da( mesma( forma( que( o( crítico( belga,(
teremos(no(horizonte(o(modo(pelo(qual(é(abordado(o(ritmo(na(música.(

Em( seguida( testaremos( o( poder( heurístico( de( nossa( discussão( em( duas( análises( de(
sequências( distintas( de( Vagabond.( Como( já( anunciado( no( capítulo( anterior,( nos(
interessará(não( só( o(horizonte(da( leitura(da( espacialidade(da(página(mas( também(do(
álbum.( Em( virtude( disso,( teremos( que( explorar( por( inteiro( alguns( capítulos( de(
Vagabond,!haja( vista( que(nos( interessa(não( apenas( evidenciar( a( adesão( rítmica( que( o(
leitor(tem(em(aventura(pela(espacialidade(diversa(proposta(pela(história(em(quadrinhos(
mas(também(como(essa(adesão(está(ligada(à(escansão(das(paixões(e(dramas(narrativos.(
Por( isso,( as( páginas( de( Vagabond! aqui( reproduzidas! tomarão( um( bom( espaço( deste(
trecho( final.( As( sequências( eleitas( trarão( os( mesmo( temas( (perseguição( e( duelos):( a(
primeira( sequência( analisada( trará( a( totalidade( da( perseguição( de(Musashi( a( Tenma,(
como( prometido;( depois,( exploraremos( o( início( do( duelo( entre( Musashi( e( o( monge(
Inshun,( que( se( destaca( por( ser( um( duelo( no( qual( a( ação( se( retém( durante( alguns(
capítulos.(

5.1(Rítmo(e(quadrinhos(

Ritmo,(embora(sempre(comentado(em(críticas(e(análises(sobre(quadrinhos,(não(recebeu(
praticamente( nenhuma( formulação( teórica.( Com( frequência,( a( palavra( ritmo( aparece(
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semelhante( à( concepção( genettiana( da( razão( entre( o( tempo( do( relato( e( o( tempo( do(
discurso.((

Logo( o( ritmo( seria( o( tempo( que( as( ações( representadas( na( narrativa( levam( para( se(
desenvolver,(tendo(como(referência(o(tempo(em(que(o(leitor(está(situado.(Assim(o(ritmo(
é,( em( verdade,( um( resultado( de( procedimentos( de( aceleração( ou( desaceleração( das(
ações(representadas(e(o( tempo(que(elas(contém;(como(se(o(autor(de(uma(história(em(
quadrinhos( dispusesse( as( ações( como( alguém( que( segura( o( controle( de( um( vídeo(
cassete,( acelerando( as( cenas( que( não( lhe( interessam( e( desacelerando( as( de( maior(
importância.(Rapidez(e(lentidão(são(as(duas(qualidades(atribuídas(ao(ritmo,(até(mesmo(
pelo( senso( comum.(Porém(é(preciso( tomar( cuidado(para(não( cair( na( armadilha(de( se(
objetificar( as( ações( e( o( próprio( tempo,( cabendo( à( narrativa( apenas( manipular( essas(
matérias( já( existentes(na( realidade( empírica.( Isso(nos( impediria(de( trazer( tal( questão(
para(qualquer(forma(expressiva(que(não(representasse(ações(ou(que(não(pressupusesse((
o(tempo(em(si.(

Em( inglês,( é( comum( referirFse( a( esse( procedimento( como( timing;( rhythm! estaria(
associado( mais( à( música( e( à( dança.( Assim,( a( linguagem( dos( quadrinhos( possui( seus(
próprios(procedimentos(e(estratégias(para(construir(o(timing(da(história(contada.(Will(
Eisner(e(Scott(McCloud(mais(uma(vez(elencam(alguns(procedimentos(que(poderíamos(
chamar(de(indexadores(da(duração(e(da(ordem(do(tempo(no(interior(de(um(quadro(ou(
entre( os( quadros.( No( interior( do( ( quadro,( os( balões( e( o( texto( verbal( seriam( os(mais(
fortes( indexadores( tanto( da( duração( quanto( da( ordem( das( ações( representadas;( a(
própria( extensão( do( quadro( também( poderia( ser( um( dos( indexadores( de( tempo( no(
interior(de(um(quadro(assim(como(as( linhas( indiciais(de(movimento.(Enfim,(o(quanto(
tempo(cada(quadro(dura(deve(ser(inferido(pelo(leitor(a(partir(de(algumas(pistas(gráficas.((
O(mesmo(ocorre(entre(quadros;(os(seis( tipos(de( transição(entre(os(quadros(elencados(
por(McCloud( trazem(principalmente(um( lapso(de( tempo:(de(uma(duração( curta( como(
um( movimento( que( se( desdobra( em( diversos( quadros;( uma( duração( longa( como(
quadros( que( representam(as(mudanças( de( estação( ou( a( jornada(do( Sol;( uma(duração(
nula( como( semelhante( à( uma(montagem( em( paralelo( e( até(mesmo( uma( duração( não(
determinada(nas(transições(aleatórias.(
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Eisner,(mais(uma(vez,(nos(deixa(um(problema( interessante(em(relação(à( função(que(o(
timing(ocupa(na(experiência(do(leitor.(Não(se(trata(apenas(de(contar(uma(história(ou(um(
trecho(desta(ora(mais(rápido(ou(mais(devagar,(mas(de(uma(adequação(do(timing(com(o(
horizonte(emocional(pretendido(pela(sequência.(

Critical( to( success(of( a(visual(narrative( is( the(ability( to( convey( time.( It( is( this(
dimension( of( human( understanding( that( enables( us( to( recognize( and( be(
empathetic( to( surprise,( humor,( terror( and( the( whole( range( of( human(
experience.(In(this(theater(of(our(comprehension,(the(graphic(story(teller(plies(
his( art.( At( the( heart( of( the( sequential( deployment( of( images( intending( to(
convey( is( the(commonality(of( its(perception.(But( to(convey(“timing”,(which( is(
the(manipulation(of(the(elements(of(the(time(to(achieve(a(specific(message(or(
emotion,(panels(become(a(critical(element.((EISNER,(2001,(p.(26)(

Posto( desse( modo,( podemos( abandonar( a( construção( do( timing( de( uma( história( em(
relação( à( temporalidade( que( é( exterior( a( ela( própria,( a( temporalidade( ordinária( do(
próprio(leitor.(O(timing(de(uma(história(não(tem(o(propósito(de(acelerar(ou(retardar(as(
ações( em( relação( à( suposta( duração( das( ações( empíricas( que( a( diegese( representa;( o(
timing( possui( um( propósito( narrativo,( próprio( ao( seu( universo( ficcional,( que( visa(
mobilizar( afetos( em( seu( leitor.( Ou( seja,( cada( paixão( tem( o( seu( próprio( tempo,( sua(
própria(duração,(que(deve(ser( construída(e(gestada(no( interior(do(discurso(narrativo.(
Porém(ainda(fica(uma(questão:( já(que(recusamos(que(o(timing!deva(ser(compreendido(
como(mera(representação(das(ações(e(de(sua(duração(da(realidade(empírica,( como(as(
paixões( possuem( sua( própria( duração?( A( resposta( de( Genette( foi( a( de( se( tomar( por(
empréstimo( o( tempo( da( leitura.( No( entanto( se( o( tempo( tomado( de( empréstimo( da(
leitura(é(a(duração(do(discurso(medida(por(um(relógio((o(tempo(de(leitura,(o(tempo(de(
projeção(de(um(filme,(etc.)(voltamos(admitir(a(incidência(do(tempo(e(da(duração(da(vida(
cotidiana( como( a( insistente( e( necessária( referência.( Podemos( dar( uma( outra(
interpretação(à( resposta(de(Genette( e(pensar(que,( assim(como(a(música,( a( leitura( é(o(
conjunto( de( ações( que,( ao(mesmo( tempo( em(que(pode( ser(medido,( alcançando( assim(
uma(duração,(oferece(a(referência(para(tal(engenho.(Ou(seja,(estamos(apostando(que(o(
timing,(em(seu(propósito(narrativo,(só(pode(ser(elaborado(por(haver(uma(organização(
de( duração( que( lhe( é( anterior:( uma( organização( propriamente( rítmica,( como( há( na(
música.(
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Não( precisamos( de( um( relógio( para( saber( que( nossa( leitura( dura,( ela( simplesmente(
dura.( Assim( como( o( músico( não( está( preso( ao( metrônomo( para( executar( uma( peça;(
como(mágica,(na(mesma(medida(em(que(o(músico(acompanha(um(andamento(para(tocar(
uma(música,( é( a(música( que( oferece( esse( andamento.( Talvez( seja( esse( assombro( que(
tenha( levado( Groensteen( a( afirmar( que( “tudo( o( que( dura( contém( música”(
(GROENSTEEN,( 2011,( p.( 147)( em! Bande! Dessinée! et! Narration.! Fica( claro( nessa(
afirmação(a(defesa(das(histórias(em(quadrinhos(como(forma(poética(que(toma(o(próprio(
tempo((ou(alguma(de(suas(dimensões)(como(matéria(plástica,(passível(de(manipulação(
pelas(mãos(do(quadrinista.(Mas(para(o(autor,(os(quadrinhos,(diferente(da(música,(não(
ocorrem(no( tempo( e( nem( o( possuem(para( poder(moldáFlo;( nos( quadrinhos( é( preciso(
forjar(o(tempo(a(partir(do(próprio(espaço.(Poderíamos(questionar(a(própria(natureza(da(
duração( que( Groensteen( atribui( à(música( e( a( natureza( do( espaço( que( ele( atribui( aos(
quadrinhos,(mas(devemos(admitir( que,( de( alguma( forma,( os(quadrinhos(possuem(sua(
própria( duração( por( organizarFse( ritmicamente,( assim( como( a( música,( e( de( alguma(
forma( isso(está(associado(aos(arranjos(gráficos(e(plásticos(que(o( leitor(de(quadrinhos(
vence( em( sua( leitura.( O( ritmo( não( é( a( consequência( das( coisa( que( duram,( mas( o(
contrário:(o(que(dura,(dura(por(se(organizar(por(ritmo.(O(que(dura(contém(ritmo.(

Então,( a( nossa( investigação( é( sobre( os( modos( de( duração( que( o( ritmo( constrói( na(
leitura,( e( antes,( como( o( próprio( ritmo( de( se( organiza( nos( quadrinhos.( Aqui( já(
abandonamos(a(ideia(de(ritmo(como(aceleração(ou(desaceleração(das(ações;(estamos(no(
patamar( anunciado( como( problema( dessa( dissertação,( o( ritmo( que( convoca( a( adesão(
sensível( de( seu( leitor,( que( nos( quadrinhos( está( associado( à( sua( aventura( pela(
solidariedade( icônica( e( a( mecânica( do( multiquadro.( Já( antecipamos( que( para( se(
reconhecer( um( movimento( como( ritmo( é( preciso( haver( um( jogo( entre( repetição(
conservadora( e( transformação(das(unidades( implicadas,( e( este( jogo( é( construído(pela(
negociação(entre(andamento(e(acentuação.(

Cools((2011)(tenta(desenvolver(um(modo(pelo(qual(seja(possível(afirmar(o(que(são(os(
mangás(apostando(em(uma(fenomenologia(própria(de(leitura.(Sobre(esta(fenomenologia(
própria,( ela( destaca( três( aspectos.( O( primeiro,( que( nos( interessa( aqui,( é( o( que( ela(
considera( como( ritmo! de! leitura! acelerado.( Em( seu( artigo( ela( destaca( três( fatores( da(
aceleração(da(leitura(nos(mangás:(
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• Quantidade(de(informação.(O(termo(informação,(embora(não(seja(definido(pela(
autora,(soa(como(todo(e(qualquer(conteúdo(que(retenha(a(atenção(do(leitor.(Em(
geral,( os(mangás(possuem(muitas(páginas,( porém(menos( informações( em(cada(
uma,( e( em( diferentes( níveis.( Como( já( destacamos( em( análise,( o( texto( teria( um(
peso(muito(importante(para(a(desaceleração(da(leitura.(Até(mesmo(quando(há(a(
necessidade(de(introduzir(um(diálogo(mais(extenso,(no(mangá(optaFse(por(isolar(
o(texto(verbal(da(informação(visual(em(quadros(vazios(e(em(branco,(facilitando(a(
leitura.( Para( Cools,( esse( modo( de( favorecer( uma( rápida( leitura( também( está(
associado(ao(modo(como(se(desenvolve(a(diegese(da(narrativa(em(cada(quadro.(
Nos(mangás,(se(observa(um(grande(número(de(quadros(e(páginas(para(se(contar(
pouca(historia.(A(autora(aponta,(assim(como(Eisner,(que(retardar(ou(acelerar(as(
ações( possui( um( valor( emocional( para( o( leitor;( no( entanto,( ela( recusa( tal(
investigação( por( destacar( que( os( efeitos( de( dramatização( de( uma( cena( fazem(
parte(do(fenômeno(da(leitura(de(uma(história.(

• Simplicidade(gráfica.(Funciona(similar(ao(primeiro,(porém(aqui(são(apontados(
aspectos( gráficos( e( plásticos( como( o( uso( somente( do( preto( e( branco.( A( autora(
observa(que(mesmo(o(uso(do(preto( e( branco( apenas(pode( sugerir( o( contrário:(
tornar(densa(a(informação(visual,(e(assim(complexa.(Então,(podemos(desconfiar(
que(não(é(o(uso(do(preto(e(branco(que(deixa(a( imagem(mais(complexa(ou(não,(
mas(algo(que(pode(ser(convocado(através(dele.(Nos(mangás,(por(exemplo,(o(preto(
e( branco( serve( principalmente( para( delinear( os( personagens( e( cenários,(
marcando(fortemente(as(formas(dentro(de(um(quadro.(O(preto(e(branco(usado(ao(
modo(de(Sin!City,(por(Frank(Miller,(faz(o(contrário:(valoriza(o(volume(através(do(
jogo( de( sombra.( Logo( o( contorno( tende( a( ficar( enfraquecido( pois( a( forma( se(
confunde(entre(as(sombras(

• Rupturas( Estilísticas.( Como( já( comentamos,( são( reconhecidos( dois(modos( de(
representação( dos( personagens,( o( normal( e( o( alterado,( que( traduzem(
metaforicamente(as(emoções(e(o(humor(dos(personagens.(Essa(espécie(de(código(
facilita( a( compreensão(do( significado(do(que(é(pretendido(em(cada(quadro(em(
que(a(alteração(acontece.(

Devemos(tecer(alguns(comentários(a(propósito(das(ideias(de(Cools.(Primeiro,(o(que(ela(
afirma( ser( o( ritmo( não( passa( do( andamento,( já( que( os( únicos( valores( por( ela(
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estabelecidos(são(a(rapidez(ou(lentidão(da(leitura.(E(mesmo(assim(não(podemos(saber,(
pelo( conjunto( de( estratégias( elencadas( por( Cools,( se( esses( valores( só( surgem(quando(
avaliados( em( comparação( com(as( demais( tradições( de( histórias( em(quadrinhos( ou( se(
construídos( no( próprio( fenômeno( da( leitura( do( mangá,( haja( vista( que( para( tal(
julgamento(é(preciso(estabelecer(uma(referência,(uma(medida(de(base(em(relação(à(qual(
o(andamento(da(leitura(varie(ora(para(mais(veloz,(ora(para(menos.(Devemos(esclarecer(
em( seguida( que( a( velocidade( do( andamento( não( implica( uma( duração( específica:( a(
rapidez( do( andamento( não( constrói( uma( curta( duração( e( nem( a( lentidão( a( alonga.(
Talvez(seja(possível(que(certas(culturas(tenham(convencionado(suas(narrativas(por(essa(
relação( inversa( entre( a( velocidade( e( a( duração.( A( duração( está( intimamente( ligada( à(
espera,( e( esta( só( pode( ser( construída( na( exploração( das( diversas( páginas( dos(
quadrinhos(pela(seta(de(movimento(da(vivência(espacial(da(página,(ou(seja,(pelo(próprio(
jogo( de( acentos( da( construção( gráfica( da( história( em( quadrinhos.( Falta( a( Cools(
evidenciar( na( leitura( o( jogo( entre( andamento( e( tonicidade,( compreender( que( se( os(
elementos( desaceleram( a( leitura( é( por( construirem( uma( profundidade( própria( à( sua(
exploração( contra( a( profundidade( que( é( própria( da( página( ou( do( álbum.( Por( fim,( as(
paixões(construídas(estão(diretamente( ligadas(às(aventuras(sensíveis(do( leitor(em(sua(
exploração(do(álbum,( logo(uma(fenomenologia(da( leitura(das(histórias(em(quadrinhos(
não( é( apenas( uma( avaliação( de( sua( física,( como( quer( Cools.( Acreditamos( já( ter(
demostrado(esse(ponto(quando(comparamos(a(construção(das(paixões(em(suspenso(no(
capítulo(anterior.(

Groensteen(avança(nesse(propósito(de(considerar(a(relação(entre(andamento(e(acentos(
da(página.(O(quadro,(para(o(autor,(exibe(plenamente(a(natureza(rítmica(da(leitura(já(que(
ele(é(uma(unidade(que(concentra(o(olhar(do(leitor(sobre(si(e(ao(mesmo(tempo(projeta(a(
leitura(por(estar(justaposto(a(um(outro,(formando(uma(tira,(etc.((Mas(o(autor(propõe(que(
o(jogo(de(retenção(e(progressão(vai(além(do(quadro,(podendo(estar(presente(no(nível(do(
hiperquadro,(e(seguindo(o(seu(próprio(pensamento,(pode(atravessar(toda(a(mecânica(do(
multiquadro:( do( quadro( ao( álbum.( Essa( é( uma( das( características( que( Groensteen(
aponta( como( a( diferença( entre( as( histórias( em( quadrinhos( mais( clássicas( ( e( as(
contemporâneas,(ou(seja,(ainda(que(já(sejam(elaboradas(em(uma(página,(limitamFse(ao(
jogo(rítmico(apenas(por(o(que(o(quadro(e(a(tira(oferecem.(
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Mas(resta(ainda(uma(pergunta(para(Groensteen:(qual(é(a(unidade( fundamental(para(o(
desenvolvimento( dos( padrões( rítmicos?( Qual( é( a( unidade( que( por( sua( progressão( dá(
acesso( ao( andamento(da( leitura( e( por( sua( capacidade(de( reter( o( olhar(por(uma( força(
tônica(pontua(esse(andamento?(Para(o(autor(é(o(mesmo(quadro;( este( seria( similar( às(
batidas(de(um(compasso(musical.(Mas,(para(se(poder(avaliar(o(andamento(como(rápido(
ou( lento( e( o( próprio( ritmo( de( leitura( é( preciso( estabelecer( o( espaço( que( limita( tais(
unidades;( este( seria( o( hiperquadro.( Dessa( forma,( Groensteen( estabelece( que( o(
andamento(da(leitura(é(intuído(pela(densidade(de(quadros(na(página:(“Dans(la(planche(
composée( de( deux( grandes( images( superposées,( la( pulsation( est( ample;( dans( une(
planche( composée( de( petites( cases( nombreuses( et( alignées,( ele( est( plus( rapide.”(
(GROENSTEEN,(2011,(p.(151).(

É( a( partir( dessa( concepção( do( ritmo( nos( quadrinhos,( sobre( tudo( do( andamento,( que(
Groensteen(faz(uma(defesa(da(mise!en!page(regular,(da(qual(podeFse(inferir(o(princípio(
pelo(qual(se(originam(o(tamanho(e(posição(dos(quadros.(Em(geral(uma(página(regular(
tem(um( forte(aspecto(ortogonal.(O(autor(parece( reproduzir( como(necessário( sobre(os(
quadrinhos( aquilo( que( foi( convencionado( como(o( ritmo(na(música,( a( regularidade( de(
seu(andamento,(do(seu(compasso,(etc.(Frente(a(diversas(manifestações(de(quadrinhos(
que(em(princípio(não(possuem(uma(regularidade(na(página(ou(no(hiperquadro,(o(autor(
se(vê(diante(da(necessidade(de(fazer(diversas(concessões(e(assumir(que(a(regularidade(
pode( estar( apenas( em( um( pequeno( bloco( da( página,( mas( sempre( é( uma( intuição(
presente(na(leitura.(

Diante( da( grande( variedade( de( manifestações( de( quadrinhos,( fica( difícil( postular( em(
geral( a( unidade( elementar( da( construção( de( padrões( rítmicos.( E( devemos( admitir(
também(que(a(tal(unidade(elementar(que(se(repetirá(no(andamento(da(leitura(não(tenha(
as( suas( qualidades( reproduzidas( na( totalidade;( a( variação( necessária( para( a(
concretização(dos(padrões(rítmicos(pode(ser(cada(vez(mais(voraz(e(testar(os(limites(de(
seu(reconhecimento.(PodeFse(variar(o(formato(e(o(tamanho(dos(quadros,(mas(conservar(
a(organização(de(blocos(e(tiras;(pode(se(variar(o(tamanho(dos(quadros(mas(conservar(a(
proporção(dessa(variação;(podeFse(variar(as(cores(de(cada(quadro(mas(manter(o(mesmo(
movimento(de( luminosidade;( etc.( Enfim,( a(pesquisa( sobre(padrões( rítmicos( gráficos( e(
plásticos( é( um( desafio( mesmo( para( os( olhos( bem( treinados.( Em( todo( caso,( se( não( é(
possível( postular( em( geral( a( unidade( elementar( da( construção( rítmica,( a( página( (nas(
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histórias(em(quadrinhos(no(formato(de(álbuns(ou(revista)(e,(em(muitos(casos,(a(dupla(
página(são(as(unidades(de(unidades(mais(regulares(possíveis(na(leitura;(elas(só(variam(o(
lugar(no(espaço(da(estrutura( folheada(da(revista.(Apenas(experimentalmente(algumas(
histórias( em( quadrinhos( tentam( subverter( esse( princípio.( Por( exemplo,( temos( o(
conceito,(posto(em(prática,(de(tela(infinita(de(Scott(McCloud(como(uma(possibilidade(das(
histórias(em(quadrinhos(digitais.(Por(isso,(no(capítulo(anterior(defendemos(que(todas(as(
demais(figuras(do(sistema(espaço(tópico(dos(quadrinhos(só(possuem(valor(em(relação(à(
página(ou(à(dupla(página.(E,( como(vimos,(no(mesmo(capítulo,( a(página( já(possui(uma(
diferença( de( força( e( acento( em( seu( interior,( embora( tal( região( não( seja( demarcada(
regularmente.(Vimos(que(essa(diferença(acentual(que(a(página(já(carrega(utopicamente(
abre( espaço( para( um(movimento( possível( e( logo( um( andamento.( A( página( já( traz( as(
condições(necessárias(para(seu(desenvolvimento(rítmico.(No(fundo(dessa(afirmação(jaz(
a( possibilidade( de( se( falar( de( histórias( em( quadrinhos( que( não( possuam( quadros( no(
interior(da(página,( e(mesmo(assim(possibilitem(uma(experiência(de( leitura( conduzida(
pela(solidariedade(icônica(e(a(mecânica(do(multiquadro,(as(duas(características(eleitas(
por(Groensteen(das(quais(uma(revista(em(quadrinhos(não(pode(prescindir.(

Para(a(sorte(de(nossa(argumentação,(há(algumas(experiências(desse(tipo.(A(mais(exitosa(
destas( encontramos( em(Les!Yeux!Du!Chat!(1978)!escrita( por( ( Alejandro( Jodorovsky( e(
desenhada( por( Jean( Giraud( (Moebius)( (sequência( 2,( logo( abaixo).( Em( cada( página( da(
revista,( apenas( um( quadro( é( desenvolvido.( O( quadro( da( página( à( esquerda,( sempre(
menor( em( relação( à( página,( repeteFse( quando( considerada( a( leitura( que( atravesse( o(
álbum.(FormaFse(um(padrão(que(cria(no(leitor(uma(expectativa(tão(certa(sobre(o(quadro(
que(ele(é(capaz(de(antecipar(a(presença(desse(quadro(por(toda(a(sua(leitura.(Essa(página(
também(traz(um(pequeno(texto(que(orienta(a(relação(que(será(elaborada(com(a(página(e(
o(quadro(da(direita,(no(qual(a(pequena(história(parece(se(desenvolver.(É(esta(contínua(
marcação(desse(quadro(que(dá(a(medida(da(espera(ao(leitor,(e(que(também(é(tematizada(
na(espera(do(homem(que(conduz(a(ação(do(falcão(a(seu(serviço(na(página(ao(lado.(Em(
resumo,( o( princípio( da( solidariedade( icônica( e( do(multiquadro( ainda( estão( presentes(
nesta(pequena(experiência,(pois(conduzem(a(relação(entre(a(página(da(esquerda(com(a(
direita(na(dupla(página(que(se(abre(à(vista(do(leitor(e(a(relação(que(as(páginas(criam(por(
estarem( situadas( no( interior( de( um( elemento( maior,( o( álbum.( Tais( características(
afastam(sua(experiência(de( leitura(da( leitura(de( livros( ilustrados,(não(só(por(conta(da(
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dominância( icônica(da(narração,(mas( também(por( tirar(proveito(do(multiquadro( e(da(
solidariedade(icônica.(Isso(é(o(suficiente(para(que(o(leitor(seja(concernido(pelos(padrões(
de(andamento(e(tonicidade(que(a(leitura(propõe.(Talvez(essa(experiência(seja(o(limite(do(
que( ainda( pode( ser( considerado( uma( história( em( quadrinhos;( mas,( diferente( dos(
quadrinhos( abstratos,( que( testam( os( limites( daquilo( que( é( narrado,( aqui( é( o( próprio(
sistema(dos(quadrinhos(que(é(levado(ao(seu(limite(inferior.(

Não(continuaremos(a(analisar(este(segmento(da(história(de(Moebius(e( Jodorovsky;(ela(
apenas(serviu(para( ilustrar(a(nossa(discussão(sobre(ritmo(e( leitura.(Embora(tenhamos(
afirmado(que(a(página(no(horizonte(do(álbum(já(desenvolva(o(jogo(entre(andamento(e(
acentuação,( é( preciso( considerar( a( interferência( dos( demais( elementos( do( sistema(
espaço( tópico( como( outros( padrões( rítmicos( que( se( sobrepõem( à( pulsação( de( base,(
sincronizando(com(os(seus(pontos(fortes(e(fracos(e(o(andamento(que(estes(propõem.(

Sequência(2(H(–(Les(Yeux(du(Chat((1978).(Jean(Giraud(Moebius(e(Alejandro(Jodorovsky.(
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Assim,(podemos(considerar(a(mise!en!page(como(o(procedimento(de(transformação(do(
padrão(rítmico,(e(que(o(seu(resultado(pode(ser(suficientemente(regular(a(ponto(de(ser(
considerado(como(um(padrão(rítmico(estável(para(o(fluxo(da(leitura(através(do(álbum.(
Certamente(a( transformação(mais( explícita(que( sofre(esse(primeiro(pulso(é(dada(pela(
sobreposição(dos(quadros,(que(não(passam(de(uma(divisão(sucessiva(da(página(ou(dupla(
página,( semelhante( ao( que( acontece( na( música( na( qual( as( ocorrências( sonoras( são(
divisões(ou(múltiplos(do(andamento(estabelecido.(Mas( como(vimos,(não( se( coloca( tão(
forte( para( os( quadrinhos( a( exigência( da( regularidade( dessa( transformação.( Mas( o(
quadro,( tira( ou( bloco( só( se( sobrepõe( como( um( segundo( desenvolvimento( do( padrão(
rítmico( por( ser( um( elemento( que( se( apresenta( como( uma( força( tônica( e( propõe( seu(
próprio( andamento,( criando( tensões( e( disputas( com( os( demais,( exatamente( o( que(
exploramos(no(capítulo(anterior.(

Mas(podemos(reconhecer(dois(modos(gerais(da(construção(dessa(economia(intensiva(da(
página.(Se(cada(elemento(do(sistema(espaço(tópico,(desde(os(balões(de(fala(até(os(blocos(
significacionais,( possui( uma( diferença( de( valor( em( sua( espacialidade( promovida( pela(
diferença( tônica,( e( logo( seu( próprio( andamento,( é( preciso( reconhecer( quando( seus(
próprios( valores( favorecem( a( relação( com( os( demais( elementos( e( a( página,( seja( essa(
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relação( linearmente( ou( tabularmente( orientada,( ou( quando( tendem( a( fecharFse( em( si(
mesmo( como( um( lugar( autônomo.( Já( comparamos( esses( duas( economias( no( capítulo(
anterior(quando(afirmamos(que,(na(luta(entre(HomemFAranha(e(Demolidor,(os(quadros(
possuem(sua(própria(profundidade(sem(criar(um(movimento(para(os(demais(e(a(página,(
enquanto(no(embate(entre(Musashi(e(o(monge,(embora(cada(quadro(também(possuísse(
um(movimento(próprio,(este(favorecia(o(movimento(da(página(e(em(diversas(direções.(
Por( isso,( esse( segundo( modo( de( economia( da( página( possuía( um( valor( mais( ágil( e(
rápido,( já( que( o( andamento( que( a( página( possui( não( era( interrompido( pelos( seus(
elementos(mas(sim(reforçado,(chegando(até(à(promoção(de(percursos(que(não(seriam(a(
disposição(habitual(do(leitor(sobre(ela.(

Assim( vemos( que( a( exploração( sobre( o( ritmo( de( leitura( segue( os( mesmos(
procedimentos(que(aquela( sobre(a( espacialidade(da(página,(porém(não( interessa( só(o(
movimento( que( se( abre( na( exploração( ativa( da( página,( mas( sim( a( duração( e( a(
expectativa( que( se( experimenta.( A( duração( da( espera( é,( para( Zilberberg( (2010),( o(
resultado( da( prevalência( da( tonicidade( sobre( o( andamento( na( regência( da(
temporalidade,(ou(o(que(chamamos(de(ritmo.(Porém(não(se(trata(de(uma(anulação(do(
andamento,( pelo( contrário;( é( justamente( a( diferença( de( valores( em( uma( ordem( de(
eventos(que(promove(o(movimento(entre(esse(pontos.(É(o(reconhecimento(de(um(jogo(
entre( tônico( e( átono( que( dá( ao( andamento( seu( curso.( Mas( é( também( o( jogo( entre( o(
tônico(e(o(átono(que,(por(exemplo,(destaca(a(ocorrência( sonora(do( fundo(silencioso(e(
permite(não(só(o(seu(reconhecimento(como(a(sua(contagem(pelos(ciclos(que(se(repetem,(
como( também( é( possível( agrupar( um( conjunto( de( ocorrências( por( uma( ou( mais(
ocorrências(serem(mais(destacadas(em(relação(às(demais,(e(assim(por(diante.(Ou(seja,(se(
tal(ocorrência(dura(é(porque(ela(persiste(em(outro(lugar(ou(momento,(mas(já(não(sendo(
a(mesma.(

Mas(o(espaço(tensivo(reserva(uma(formulação(para(o(que(também(escapa(ao(andamento(
rítmico.(Pela(própria(organização(do(espaço(tensivo,(podemos(projetar(a(prevalência(do(
andamento(sobre(a(tonicidade(na(regência(da(temporalidade.(Mas,(nesse(caso,(quando(o(
andamento(é(extremo,(a(própria(tonicidade(também(tende(a(se(concentrar(criando(um(
valor(que(não(é(mais(apreendido(pelas(formulações(comuns(do(tempo,(o(acontecimento.!
Segundo( o( autor,( o( acontecimento( não( é( mais( o( objeto( da( percepção( comum,( que( o(
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domestica;( o( acontecimento( é( aquilo( que( sobrevém( e( instala( o( sujeito( em( sua(
admiração.(

Em(decorrência(da( intensidade(repentina(e(superior(daquilo(que(sobrevém,(a(
“admiração”( inerente( ao( objetoFacontecimento( penetra( no( espaço( tensivo,(
onde(se(instala(como(guardiã(do(acento,(e(inscreve(a(percepção(como(correlato(
inacentuado( ou( desacentuado.( A( cada( um( desses( regimes( do( objeto( está(
vinculada(uma(atitude(modal(do(sujeito:( a(do(sofrer,( enquanto(a( “admiração”(
não(“desandar”,(na(acepção(metafórica(utilizada(na(arte(culinária,(e(a(do(agir,(
no(que(se(refere(à(percepção.((ZILBERBERG,(2011,(p.(165).(

Mas(para(que(o(objetoFacontecimento( sobrevenha(e( seja(admirável( é(preciso(que( seja(
inesperado.(Lembremos(que(o(espaço(tensivo(só(pode(ser(entendido(quando(posto(em(
uma( situação( discursiva,( ou( seja,( o( sujeito( só( compreende( o( objeto( no( curso( da( ação(
compreensiva(que(o(discurso(coloca.(Para(que(o(acontecimento(ocorra(e( logo(não(seja(
esperado,(o(discurso(não(deve(anunciáFlo,(pontuando(seu(andamento.(Pelo(contrário,(o(
andamento(não(se(retém,(ou(assume(o(extremamente(rápido,(e(a( tonicidade(não(mais(
possui(jogo(entre(o(átono(e(o(tônico:(o(que(acontece(é(inteiramente(tônico,(como(se(os(
acentos(que(se(distribuem(ao(longo(do(discurso(fossem(concentrados(em(um(só(ponto.(
Posto( dessa( forma,( não( há( mais( ritmo( e( sua( função( demarcatória( da( duração( e( da(
espera.(Mas(tal(estado(de(admiração(do(sujeito(apreendido(é(insustentável:(

No(que(se(refere(à(temporalidade,(esta(se(acha(como(que(fulminada,(aniquilada.(
Para(usarmos(a(fórmula(inigualável,(o(tempo(“perdeu(as(estribeiras”.(Segundo(
Valéry,(na(mesma(passagem,(esse(tempo(que(se(perde(é(um(tempo(cumulativo,(
porém( negativo,( o( que( dá( origem( a( um( estereótipo( que( se( vivencia( com(
frequência:( a( urgência( de( recuperar( o( tempo( perdido( a( qualquer( custo.( A(
recomposição( da( temporalidade( está( condicionada( à( desaceleração( e( à(
atomização,(ou(seja,(ao(retorno(àquela(atitude(que(o(acontecimento(suspendeu(
momentaneamente.( O( sujeito( almeja( reaver( pouco( a( pouco( o( controle( e( o(
domínio(da(duração,(sentirFse(novamente(capaz(de(comandar(a(temporalidade(
fórica( ao( seu( belFprazer.( Em( outras( palavras,( almeja( alongar( o( breve( ou(
abreviar(o(longo.((ZILBERBERG,(2011,(p.(171).(

É(importante(ressaltarmos(a(dependência(entre(ritmo(e(acontecimento!que(o(modelo(de(
Zilberberg(deixaFnos(entrever.(Já(que(compreendemos(o(ritmo(a(partir(da(espera(e(sua(
duração(como(a( resolução(extensa(da(negociação(entre(o(andamento(e( tonicidade( (na(
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dimensão( intensa)( da( presença( do( sujeito( em( uma( situação( discursiva,( ele( aponta( e(
antecipa(algo,(ainda(que(completamente(obscuro.(Essa(é(uma(segunda(característica(da(
temporalidade(rítmica(que(Zilberberg(reconhece(a(partir(de(um(ensaio(de(Octavio(Paz.(

A( sucessão( de( quebras( e( pausas( revela( uma( certa( intencionalidade,( alguma(
coisa( como( uma( direção.( O( ritmo( provoca( uma( expectativa,( uma( espécie( de(
suspense.( Se( ele( se( interrompe,( sentimos( um( choque.( Algo( se( quebra.( Se( ele(
prossegue,( esperamos( alguma( coisa( que( não( chegamos( a( nomear.( O( ritmo(
engendra(em(nós(uma(disposição(de(alma(que(não(se(poderá(apaziguar(senão(
quando(essa(‘alguma(coisa’(sobrevier.(Ele(nos(situa(na(espera.(Sentimos(que(o(
ritmo( é( uma( marF( cha( na( direção( de( alguma( coisa( [...]( (PAZ( citado( por(
ZILBERBERG,(2010,(p.(06).(

Assim,( podemos( compreender( o(motivo( do( ritmo( estar( relacionado( à( espera,( pois( ele(
promove(um(curso;(mas(promove(um(curso(não(por(já(haver(um(objeto(consolidado(no(
fim,(mas,( como(o(próprio(poeta(diz,(o( curso(possui(uma( intencionalidade(e(o(objeto(é(
fruto(desse(processo,(antes(de(ser(consolidado(em(si.(Como(já(vimos,(o(ritmo,(por(ser(um(
jogo( entre( andamento( e( acentos,( é( possível( de( ser( contado,( ou( como( Zilberberg( diz,(
possui(uma(qualidade(demarcativa.(Assim(é(possível(estabelecer(a(distância(daquilo(que(
o( andamento( cadenciado( anuncia.( Mas( a( demarcação( não( precisa( ser( uma( medida(
formal(para(ser(apreendida,(não(é(necessário(contar(quantos(eventos(ocorrem(em(um(
estado(de(espera.((Bergson(sugeria(que(o(ritmo(seria(a(qualidade(do(tempo(e(da(duração,(
algo(que(fosse(apreendido(pela(sensibilidade(e(não(pela(inteligibilidade(Bergson(();(para(
o(autor,(o(ritmo(estaria(relacionado(ao(movimento(e(ao(espaço,(e(por(isso(ele(coloca(a(
própria(compreensão(extensa(do(tempo(em(razão(da(do(espaço.(Mas(esta(discussão(não(
nos( interessa( agora,( e( sim( a( participação( do( corpo( como( sede( sensível( da( duração.(
Bergson( nos( dá( um( exemplo( da( apreensão( sensível( do( ritmo( antes( mesmo( de( ser(
possível(sua(medição(por(instrumentos((sendo(o(tempo(cronológico(e(o(espaço(métrico(
as(duas(grandes(técnicas(de(nossas(medições).(O(autor(sugere(que(qualquer( indivíduo(
pode(reproduzir,(por(memória,(um(ritmo(musical(sem(precisar(darFse(conta(de(quantas(
batidas(são(necessárias(e(o(lapso(de(tempo(entre(elas,(apenas(o(reproduzir(tendo(como(
guia(o(impacto(qualitativo(de(sua(ação(em(sua(sensibilidade.((

A(chave(da(apreensão(rítmica(não(deixa(de(ser(então(o(estado(de(sincronia(que(o(sujeito(
estabelece( com( os( padrões( rítmicos.( Ao( menos( para( os( quadrinhos,( isso( se( dá( pela(
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exploração(sensível(de(seu(corpo(sobre(a(página(às(solicitações(que(o(universo( tópico(
faz( ao( leitor.( Cada( elemento( da( linguagem( dos( quadrinhos( não( só( abre( um( espaço(
possível(pela(profundidade(de(valores,(mas,(pelo(andamento(cadenciado,(constrói(uma(
expectativa,( e(demarca(a( sua(duração.(O(acontecimento( só(pode( sobrevir( após(estar(o(
leitor(concernido(pelo(ritmo(proposto(pelo(texto,(o(acontecimento(é(o(evento(que(faz(o(
leitor( perder( a( cadência( de( sua( leitura,( que( propõe( uma( parada( intensa( de( sua( ação(
sobre(o(texto.(O(ritmo,(nesse(aspecto,(parece(ser(um(trabalho(similar(à(compreensão(das(
ações( da( trama( na( narrativa.( Cada( ocorrência,( cada( acento,( é( um( problema( para( o(
andamento( liso( e( contínuo( da( leitura,( porém( entrar( em( ritmo( é( superar( essas(
ocorrências( dotandoFas( de( coerência( pela( duração.( O( acontecimento( também( se(
apresenta( como( um( problema( à( leitura( cadenciada,( porém( este( ainda( não( possui( as(
bases(de(sua(assimilação;(nesse(caso(o(leitor(deve(admitir(seu(presença(onde(a(duração(
é(instável,(ao(menos(temporariamente.(

Passamos( assim( a( compreender( o( ritmo( similar( à( tessitura( da( intriga,( proposta( por(
Baroni.(O(ritmo,(por(mais(que(seja(um(dado(seguro(para(exploração(do(leitor(da(página,(
também( organizaFse( de( forma( a( promover( tensões,( entendidas( como( estratégias(
discursivas(que(promovem(a(intensidade(do(discurso.(

Passaremos(às(análises(tendo(em(vista(então(os(valores(que(o(ritmo(propõe(à(leitura,(à(
espera(e(sua(duração.(Mas( isso(só(pode(ser(avaliado(em(relação(às( tensões(narrativas(
configuradas(pelo(discurso,(tendo(em(vista(que(esta(não(é(apenas(a(coerência(falível(das(
ações(dos(personagens,(mas(também(a(própria(presença(do(corpo(do(leitor(no(universo(
ficcional(proposto.(

5.2(Escansão(das(paixões(narrativas(pelo(multiquadro(

Aqui( já( não( mais( faremos( comparações( entre( Vagabond( e( outras( tradições;(
eventualmente(serão(aludidas(as(que( já( foram(feitas(no(capítulo(anterior.(Como(agora(
colocaremos(em(análise(a( leitura(no(horizonte(do(álbum,(devemos(admitir(que(esta(se(
realiza( por( uma( constante( adequação( de( toda( a( subjetividade( do( leitor( (sensível,(
emocional( e( cognitiva)( aos( problemas( propostos( pelo( texto.( Assim,( ao( invés( de(
reconhecer( o( lugar( e( as( qualidades( aspectuais( das( paixões( promovidas( pelo( discurso,(
teremos( em( mente( que( a( leitura( é( uma( atividade( de( constante( transformação( dos(
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estados(de(alma;( sendo(alguns(destes( tão( característicos(que(merecem(ser(nomeados.(
Em(resumo,(não(é(possível(ser(tomado(pela(surpresa(de(um(evento(não(anunciado(sem(
percorrer(um(curso(que(tente(ocultar,(mais(ou(menos,( tal(expectativa.(O( leitor(sempre(
parte(de(uma(disposição(para(enfrentar(um(evento(de(potencial(intenso(no(texto.(

5.2.1!Perseguição!

Esta(primeira(sequência(já(foi(introduzida(no(capítulo(anterior,(a(que(traz(a(perseguição(
que(Musashi(faz(à(Tenma.(É(aconselhado(ao(leitor(deste(trabalho(que(percorra(todas(as(
páginas(da(sequência(em(questão,(reproduzidas(em(ordem(ao(longo(do(texto,(antes(de(
continuarmos(com(o(desenvolvimento(da(análise.((

Lembremos( que( o( motivo( que( leva( Musashi( a( perseguir( Tenma( está( ligado( ao( seu(
percurso(durante(a(saga,(o(de(ser(“invencível(sob(o(sol”;(para(tanto,(deve(derrotar(todos(
os( adversários( que( possuam( ou( ensejem( o(mesmo( título.( Ainda( estamos( no( início( da(
saga(de(Musashi,(no(primeiro(volume.(Esta(é(a(primeira(cena(que(exibe(as(motivações(de(
Musashi( e( o( valor( de( suas( ações.( Nesse( primeiro( momento,( um( simples( líder( de( um(
bando( de( ladrões( é( suficiente:( este( possui( uma(posição( acima( dos( demais,( da(mesma(
forma(que(um(general(possui(em(relação(ao(seu(exército(e(os(civis.(Esta(é(a(comparação(
que( o( próprio(Musashi( faz( ao( fim( do( capítulo( anterior.( Tal( comparação( só( é( possível(
quando(deixamos(em(suspenso(a(legitimidade(que(a(comunidade(confere(ao(seu(líder:(o(
líder(de(um(bando(de(ladrões(não(precisa(da(mesma(legitimidade(de(um(general.(Assim,(
para(Musashi,(pouco(importa(que(suas(ações(sejam(virtuosas(ou(não,(desde(que(o(eleve(
à( invencibilidade.(Por( isso,(Musashi(é(movido(pelo(próximo(duelo,(vagando(pelo(Japão(
em( busca( do( próximo( adversário( mais( forte,( que( supostamente( detém( o( título( de(
“invencível(sob(o(sol”.(Em(princípio,(Musashi(crê(que(seja(este(o(caminho(que(ele(mesmo(
escolheu(para(si,(mas(ao(avaliar(o(resultado(de(seus(duelos,(começa(a(compreender(que(
o(título(não(passa(de(uma(palavra(ou(de(um(acaso(do(destino,(e(questionaFse(sobre(o(que(
realmente(há(a(ser(possuído(nessa(jornada(pela(espada.(

O( capítulo( em( questão( é( iniciado( com( o( mesmo( anúncio( feito( por( Musashi(
anteriormente,(porém(agora(em(uma(página(estendida(que(serve(como(um(resumo(da(
situação(que(ficara(em(suspenso(no(capítulo(anterior.(Essas(páginas(apresentam(os(três(
atores(da(sequência,(a(luta(iminente(e(a(animosidade(particular(entre(Musashi(e(Tenma.(
O(final(do(capítulo(anterior(apresentou(um(breve(episódio(no(qual(Musashi,(ao(invés(de(
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surpreender,( é( surpreendido( por( Tenma( e( tem( sua( cabeça( arremessa( contra( o( chão(
diversas( vezes;( porém( consegue( livrarFse( do( domínio( de( Tenma( ao( arrancar( um(
pequeno(pedaço(de(sua(mão(com(a(própria(boca(e(ao(desferir(um(golpe(com(sua(espada(
de(madeira,(atingindo(a(cabeça(de(seu(adversário.(É(depois(desse(ocorrido(que(Musashi(
anuncia( seu( desejo,( enquanto( Tenma( avalia( a( sua( vulnerabilidade( diante( de( um(
adversário(bestial.(Matahashi( também(acaba(de(se(recompor(de(um(soco(aplicado(por(
Tenma(enquanto(estava(a(lhe(espreitar.(No(outro(cômodo(da(casa,(o(séquito(de(Tenma(
se(prepara(para(estuprar(a(filha(de(Okoo,(conforme(fora(ordenado.(Esta(é(a(disposição(
dos( três( atores( apresentada( no( capítulo( que( se( abre,( cada( um( está( avaliando( a( sua(
posição(no(embate( iminente.( Isso( justifica(o( tratamento(do( fundo(que(simbolicamente(
insinua(retirar(os(atores(do(ambiente(onde(a(luta(deve(ocorrer(para(mergulháFlo(em(sua(
própria( reflexão( e( fruição(de( suas( disposições( físicas( e( emocionais.( Aqui( cada(quadro(
não( apresenta( mais( do( que( a( constatação( desse( mergulho( que( cada( personagem( faz(
dentro(de(si;(por( isso,(não(é(necessário(à(pagina(estendida(desenvolver(blocos(em(seu(
interior( que( ordene( alguma( função( da( narrativa( como( os( segmentos( da( ação,( o(
movimento(do(ponto(de(vista,(o(jogo(de(campo(e(contraFcampo,(etc.(A(página(estendida(
se(apresenta(como(um(único(bloco:(a(dupla(página(é(quebrada(e(até(mesmo(a(coluna(que(
se(formaria(pelos(quadros(à(esquerda(é(instável,(já(que(Inoue(torna(oblíqua(sua(lateral,(
apesar(de(não(nos(encontrarmos(no(calor(do(golpes(desferidos(em(uma(luta.(

Assim(como(a(ação(é(retida,(a(própria(mise!en!page(convida(o(leitor(a(deter(brevemente(
sua( leitura(nessas(páginas.(Em(comparação(com(algumas(páginas(de(Vagabond( que( já(
foram( apresentadas,( observamos( que( a( página( em( questão( contémFse( ao( explorar( a(
ubiquidade( da( espacialidade( vivida( pelo( leitor,( como( também( não( favorece( uma(
exploração(na(qual(cada(figura,(ou(quadro,(remeta(a(outro(de(imediato.(Os(quadros(não(
formam( tiras( ou( quaisquer( outros( agrupamentos( que( criam( uma( profundidade( pela(
relação(dessas( figuras;(não(há(na(composição(no( interior(de(cada(quadro(a(criação(de(
uma(profundidade,(seja(pela(hachura(do(movimento,(contraste(tonal(ou(qualquer(outro(
recurso(gráfico;(a(única(exceção(é(a(composição(em(diagonal(do(maior(quadro,(mas(que(
segue(o(potencial(tônico(colocado(pela(página.(Por(esses(recursos,(cada(quadro(favorece(
sua(própria(exploração;(ainda(devemos(somar(a(riqueza(de(detalhes(na(representação(
de(cada(personagem,(embora(esse(convite(seja(o(mais(facultativo(na(leitura.(Em(resumo,(
cada( quadro( possui( mais( a( força( pontual( que( retém( o( andamento( da( leitura( do( que(
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aquela(que(a(projeta.(É(claro(que(estamos(a(avaliar(tal(página(estendida(desse(modo(em(
uma(comparação(com(a(disposição(construída(no(capítulo(anterior,(que(escolhemos(não(
apresentar(já(que(a(análise(deve(começar(de(algum(ponto.(Talvez(só(poderíamos(fazer(
jus(a(essa(disposição(caso(iniciássemos(do(princípio(da(revista.(

Sequência(3(–(Vagabond((1998),(Capítulo(5.(Takehiko(Inoue.(

(

Nesta(página(estendida,(cabe(principalmente(ao(texto(verbal(abrir(o(campo(de(disjunção(
da( ação( e,( sobretudo,( do( caráter( dos( personagens( e( as( certezas( que( criam( as(
expectativas.( O( leitor( pouco( sabe( sobre( Tenma;( ele( é( apresentado( apenas( como( um(
temido( líder( de( um( bando( de(marginais.( Há( alguns( capítulos( atrás,( Musashi( tem( um(
breve(encontro(com(Tenma(enquanto(colhia(cogumelos(com(Akemi(para(o(jantar.(Nesse(
encontro,( Tenma( dá( um( ultimato( a( Akemi( e( sua( mãe( Okoo( a( propósito( de( algo( que(
ambas(fizeram(durante(a(guerra;(nem(Musahi(nem(o(leitor(sabe(ao(certo(do(que(se(trata.(
Mas(interessa(aqui(é(que(o(ultimato(tenha(sido(feito(contra(uma(criança(e(uma(mulher(
mesmo( com( a( presença( de( Musashi,( que( por( ventura( poderia( desencorajar( Tenma.(
Podemos( somar( a( isso( a( forte( constituição( que( Inoue( dota( ao( bandido( e( suas(
características( singulares,( como( o( bigode( (muito( raro( para( qualquer( japonês)( e( a(
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bandana(na(cabeça.(Todo(esse(conjunto(de(atributos((ser(líder(de(um(bando,(fora(da(lei,(
mais(velho(e(de(forte(constituição,(etc.)( faz(crer,( tanto(a(Musashi(quanto(ao( leitor,(que(
Tenma( será( um( adversário( de( valor,( segundo( os( critérios( do( protagonista.( A(
representação(de(Tenma(na(página(mantém(a(mesma(expectativa(a(propósito(do(duelo(
que(é(dado(como(certo.(O(leitor(já(conhece(razoavelmente(o(temperamento(de(Musashi,(
suas(ambições(e(escrúpulos.(Antes(de(Musashi(chegar(à(casa(de(Okoo,(havia(se(deparado(
com( três( caçadores( de( recompensas( que( procuravam( soldados( do( exército( derrotado(
que(agora(eram(considerados(como(desertores.(Neste(encontro,(Musashi(salva(a(vida(de(
Matahashi,(que(fica(apenas(observando(sem(demonstrar(reação,(executando(friamente(
todos(os(seus(oponentes(mesmo(estando(desarmado,( tendo(até(esmagado(a(cabeça(de(
um(deles( com(uma( grande( pedra( enquanto( este( tentava( fugir( para( salvar( sua( vida.( O(
anúncio(agora(feito(por(Musashi(apenas(atualiza(o(caráter(do(personagem.(É(em(relação(
a(Matahashi(que(o( leitor( teria(motivos(de(duvidar(a( respeito(de(sua(posição( frente(ao(
combate(que(é(anunciado;(lembremos(que(todo(o(grupo(de(Tenma(também(se(encontra(
na(casa.(

É(quase(certo(ao(leitor(que(Musashi(enfrentará(Tenma(em(um(duelo(até(a(morte,(e(que(
Tenma( será( um( desafiante( à( altura.( Mesmo( que( o( leitor( também( creia( na( vitória( de(
Musashi,(resta(resolver(alguns(problemas:(como(Musashi(poderá(derrotar(Tenma(e(ao(
mesmo( tempo( salvar( a( vida(de(Okoo(e(Akemi(dos(outros(bandidos?(Será,(de( fato,( sua(
motivação( salvar( os( demais( ou( apenas( derrotar( um( adversário( que( detém(um(posto?(
Matahashi( desta( vez( conseguirá( agir( diante( do( risco( de( morte( de( si( e( de( outros?(
Poderíamos( elencar( diversas( perguntas( que( tentam( dar( conta( do( impasse( posto( na(
página( e( todas( elas( colocam( em( questão( o( caráter( dos( personagens( através( de( suas(
ações(possíveis,(principalmente(em(relação(ao(caráter(de(Musashi(e(Matahashi.(Desde(as(
primeiras(páginas,(o(leitor(é(convidado(a(construir(um(sistema(axiológico(comparativo(
entre(Musashi(e(Matahashi,(já(que(o(primeiro(parece(possuir(certos(valores(e(atributos(
que(faltam(ao(segundo;(mas(isso(não(é(de(interesse(à(essa(análise.(Enfim,(o(leitor(espera(
que(a(trama(se(desenvolva(para(que(suas(especulações(possam(ser(resolvidas.(E(assim(
como(a( trama(precisa(prosseguir,(o( leitor(espera( retomar(o(andamento(de( sua( leitura(
que( foi,( se( não( inteiramente( retida,( demasiadamente( diminuída( em( relação( ao(
andamento(ao(qual(já(se(habituara(nas(páginas(anteriores.(
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(

Passemos( a( página( seguinte.( Sem( nenhum( aviso,( Matahashi( parece( saltar( para( o(
confronto( contra( o( bando( de( Tenma.( Isso( é( possível( devido( à( página( anterior( não( só(
reter(os(personagens(na(reflexão(de(sua(ação(em(vista,(mas(também(por(propor(quase(
uma( parada( para( exploração( do( leitor( sobre( si.( Agora( o( leitor( tem( diante( de( si( uma(
página( na( qual( a( composição( interna( dos( quadros( convidam( o( leitor( a( vaguear( pela(
página(tentando(conceber(os(movimentos(de(Matahashi(ao(aplicar(seus(golpes.(Podemos(
reconhecer( nessa( página( uma( organização( por( blocos( que( separa( o( confronto( de(
Matahashi( da( ação( ainda( em( suspenso( de(Musashi( e( Tenma,( que( novamente( tende( a(
concentrar( a( composição( dos( quadros( apenas( no( rosto( dos( atores( à( medida( que( se(
aproxima(do(final(da(página.(Como(já(vimos,(esse(recurso(isola(os(atores(da(situação(na(
qual( estão( inseridos( e( deveriam( agir,( mas( por( algum( motivo( não( o( fazem.( Mas( já(
estamos(no( fim(da(página(e(o( leitor(não( tem(nenhum(acesso(ao(desdobramento(desse(
impasse(caso(não(vire(a(página.(A(página(tem(uma(presença(como(a(maior(unidade(do(
andamento(da(leitura;(por(mais(que(a(mise!en!page(retome(um(andamento(mais(rápido,(
virar( a( página( para( resolver( uma( ação( parece( uma( longa( espera.( Para( tornar( mais(
intenso( o( suspense( da( ação,( o( texto( verbal( nos( dá( acesso( a( uma( pequena( parte( da(
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intenção( do( bandido;( por( ele( apenas( podemos( saber( que( algo( vai( se( desdobrar,( o(
primeiro(golpe,(talvez;(mas(não(sabemos(o(que(de(fato(irá(acontecer.(

Virada( a( página,( Inoue( surpreende( seu( leitor( com( a( mesma( estratégia.( Tenma( já( se(
encontra( do( lado( de( fora( da( casa( fugindo.( Todo( o( percurso( executado( por( Tenma( foi(
suprimido(não(apenas(para(acelerar(a(narração(sobre(o(que(não(é(significativo,(mas(para(
provocar( uma( pequena( surpresa( no( leitor;( caso( a( fuga( fosse( anunciada,( já( não( nos(
surpreenderia.(

(

A(mise!en!page!continua(a(acelerar(o(andamento(da(exploração(da(página.(Esta(página(é(
a(que(mais(apresenta(uma(linearidade(da(exploração,(não(há(o(jogo(complexo(de(blocos(
que(desconstroem(a(tira.(Embora(não(haja(propriamente(tiras,(basta(ao( leitor(seguir(o(
hábito(da(leitura(cursiva(oriental(para(estabelecer(o(próximo(bloco(e(o(próximo(quadro.(
O( grande( destaque( que( há( no( último( quadro( no( qual( Musashi( aparece( em( primeiro(
plano(justifica(essa(exploração(que(logo(busca(o(fim(da(página,(acentuado(também(por(
ser(uma(repetição,(em(outra(proporção,(de(um(dos(quadros(acima,(que(é(o(seu(anterior(
imediato.( É( significativa( a( brusca( transformação( do( enquadramento( da( cena,( que(
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valoriza(ainda(mais(o(forte(acento(que(há(no(fim(da(página.(Guardada(algumas(ressalvas,(
esta(página( começa(a( sugerir( a(urgência(do( fim(da(página( como(em(Tintin.( É( também(
nessa(página(que(a(perseguição( tem(de( fato(seu( início.(Musashi(deve(se(apressar(para(
não(perder(de(vista(seu(oponente,(que(a(essa(altura(trataFse(mais(de(uma(presa.(O(leitor(
também(é(tomado(por(essa(urgência(inicial.(

Lembremos( que( cada( página( que( avaliamos( até( então( se( iniciava( resolvendo( uma(
questão( da( situação( suspensa( das( páginas( anteriores( e( finalizava( retomando( uma(
questão( ainda( em( aberto( ou( transformandoFa.( Assim( também( ocorre( nesta( terceira(
dupla(página,(porém(já(não(é(mais(disjunções(possíveis(de(um(duelo,(mas(sim(de(uma(
caçada.(Aqui(o(leitor(já(tem(acesso(aos(valores(dos(personagens:(Musashi(não(parece(ser(
completamente( inescrupuloso,( haja( vista( que( Matahashi( ficou( para( lutar( contra( os(
demais;(no(entanto,(abater(o(líder(do(grupo(ainda(lhe(parece(ser(mais(importante(do(que(
ajudar( Matahashi.( Matahashi( tem( um( rompante( de( coragem( ao( enfrentar( sozinho( o(
restante(do(grupo(e,(diferente(de(Musashi,(não(parece(ser(movido(pela(mesma(ambição.(
Tenma(não(passa(de(um(covarde(que(depende(de(seu(bando.(O( leitor(passa(a(esperar(
que(Musashi(consiga(abater(a(sua(presa.(Porém(a(urgência(do(esperado(é(diminuída(na(
página(seguinte;(o(leitor(volta(a(perambular(pela(página,(no(caso(a(página(estendida.(Já(
vimos( no( capítulo( anterior( que( nestas( páginas( o( leitor( procede( a( uma( série( de(
transformações(de(sua(presença(sobre(a(páginas,(mas(a(série(de(transformações,(além(
de(convidáFlo(a(vaguear(pela(página,(serve(como(a(pontuação(de(seu(andamento.(E(tais(
transformações(seguem(um(princípio(maior,(que(dota(tal(página(de(uma(regularidade,(
apesar( de( seu( aspecto.( Esta( página( estendida( é( formada(por( uma( série( de( divisões:( a(
primeira( divide( a( página( estendida( horizontalmente( ao( meio;( em( seguida,( mais( uma(
divisão(divide(a(parte(inferior(ao(meio,(verticalmente(agora;(o(primeiro(bloco(inferior((o(
da(direita)(é(novamente(divido(ao(meio,(voltando(a(ser(uma(divisão(vertical;(o(bloco(da(
esquerda(também(é(dividido,(uma(outra(divisão(horizontal;(uma(última(divisão(ocorre,(
agora(dividindo(em(três(o(último(bloco,(resultado(da(última(divisão,(sendo(que(somente(
na( esquerda( essa( divisão( se( mantém( verticalmente.( A( série( de( divisões( que( se(
sobrepõem(ao(andamento(cadenciado(dado(pela(página(ou(página(estendida(se( faz(de(
forma( bem( regular,( poderíamos( até( expressáFla( matematicamente.( As( três( primeiras(
divisões(seguem(a(razão(de(um(meio(e(a(última(a(de(um(terço(e(alternam(a(direção(do(
corte(entre(horizontal(e(vertical(até(à(penúltima(divisão.(Esta(página(se(aproxima(muito(
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do(princípio(da(composição(de(um(ritmo(musical,(uma(série(de(divisões(regulares(de(um(
padrão(fundamental(dado(pelo(compasso.(

Semelhante(à(música,(essa(série(de(divisões(tende(a(acelerar(o(andamento,(seguindo(a(
intuição(de(Groensteen(de(que(uma(página(com(muitos(quadros(em(seu(interior(tende(a(
ter(uma(pulsação(mais( rápida.(Mas( isso( se(deve(porque(cada(quadro(e(bloco( formado(
pelo( conjunto( dos( quadros( também( é( um( espaço( que( prevê( seu( próprio( padrão( de(
acentos(e(um(andamento;(nesta(página(específica,(o(próprio(movimento(cadenciado(que(
cada( quadro( propõe( incentiva( o( leitor( a( extrapoláFlo,( partindo( em(direção( aos( outros(
quadros,( blocos( e( páginas.( Mas( isso( só( obtém( êxito( caso( não( haja( no( interior( dos(
quadros( qualquer( outro( espaço( no( qual( a( força( acentual( que( o( gera( não( absorva( o(
movimento( de( sua( exploração( para( si,( como,( por( exemplo,( os( balões( de( fala,( o( texto(
verbal,(ou(composições(centrípetas.(Seriam(vários(os(elementos(que(poderiam(interferir(
nessa(remissão(intensa(que(os(quadros(fazem(entre(si,(esse(poder(que(propõe(ao(leitor(
não(apenas(a(vaguear(pela(página,(mais(assumir(um(rápido(andamento.(Notemos(que(o(
texto(verbal(que(aparece(nos(quadros(não(aparece(inscrito(em(balões(de(fala,(poucas(são(
as(onomatopeias(que(assim(se(apresentam(e(mesmo(assim(de(tamanho(bem(reduzido.(O(
texto(parece( fazer(mais(parte(da(composição(dos(quadros.( Infelizmente,(não(podemos(
ter( acesso( ao( impacto( do( texto( original( em( japonês( nessas( páginas,( mas( é( pouco(
provável(que(intervenha(sobre(o(andamento(da(leitura(no(nosso(exemplo.(Um(segundo(
recurso( para( que( o( texto( verbal( não( interrompa( o( andamento( é( espalháFlo( pelos(
diversos(quadros(e,(quando(necessário,(por(diversas(regiões(do(mesmo(quadro;(assim(o(
leitor(não(tende(a(fazer(um(contra(movimento(para(ler(todo(o(texto(que(é(apresentado(e(
nem(se(detém(demasiadamente(sobre(a(mesma(região.(

Embora(o(tamanho(dos(quadros(diminuam,(a(página(se(apresenta(como(um(crescendo;(
os( quadros( diminuem( para( aumentar( o( denominador( da( divisão( e( o( andamento(
assumido.( No( capítulo( anterior,( vimos( que( o( ponto( de( vista( também( assume( esse(
movimento( regular,( da( longe( impessoalidade( para( o( muito( perto( do( ponto( de( vista(
subjetivo.(Por(essa(página(se(apresentar(de( forma( tão(regular,(ela(dá(a(ver(que(algo(é(
esperado(ao(fim(de(seu(curso:(do(ritmo(assumido(ao(olhar(de(Tenma(no(último(quadro,(
toda( a( página( anuncia( que( a( leitura( segue( rumo(à( resolução(do( suspense(que( vem( se(
construindo( desde( o( início( do( capítulo.( Mas( o( discurso( ainda( insiste( em( conter( o(
desfecho;( pelo( contrário,( tende( a( valorizar( a( suspensão( através( de( páginas( e( dos(
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quadros.(O(suspense(dura(através(das(diversas(páginas(e(quadros(que(o(leitor(enfrenta,(
mas( ele( é( alimentado( por( essas( páginas,( transformandoFse,( exigindo( também( uma(
mudança(de(expectativa(do(leitor:(de(um(duelo,(o(leitor(agora(acompanha(uma(caçada.(
Mas(o(suspense(também(se(mantém(pelo(leitor(assumir(um(ritmo(em(sua(leitura,(como(
um(curso(que(o(leva(a(uma(finalidade.(

(

A(página(seguinte( tem(um(grande( impacto(na( leitura.(Do(ponto(de(vista(dessa(análise,(
ela( propõe( uma( transformação( radical( do( ritmo( com( o( qual( o( leitor( já( havia( se(
habituado.( É( certo( que( nos(mangás! quase( todas( as( páginas! proponham! um( padrão(
diferente( da( anterior,( mas,( rapidamente,( o( leitor( se( habitua( e( estabelece( novas(
coerências( e( até( padrões(mais( elaborados,( como( foi( o( caso( da( página( anterior.( O( que(
interessaFnos( é( o( intervalo( entre( os( valores( que( as( páginas( desenvolvem( para( poder(
avaliáFlas;( como( já( dissemos,( nenhuma( página( tem( um( valor( absoluto,( a( não( ser( em(
relação(à(situação(discursiva.(Se(tentarmos(endereçar(o(intervalo(do(movimento(que(as(
competências( sensíveis( do( leitor( percorrem( no( espaço( tensivo,( perceberemos( que,(
repentinamente,(ele(é(lançado(no(eixo(da(intensidade;(o(andamento(e(a(tonicidade,(que(
já( teriam(sido(domesticadas(pelo(ritmo,(rebelamFse(novamente.(Esta(página(estendida(
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não(dá(continuidade(ao(crescendo(da(página(anterior,(ela(interrompe(os(valores(vividos(
pelo( leitor(em(sua(espacialidade(e( temporalidade.(É(por( isso(que(a( cena(representada(
parece(ser(um(instante(da(ação( imobilizado(na(eternidade.( Ironicamente,(aquilo(que(é(
anunciado( pelo( ritmo( é( o( seu( próprio( fim:( o( acontecimento( desmedido( e( ainda(
inapreensível.(

(

A( contragosto( do( próprio( leitor,( o( suspense( ainda( não( se( resolveu;( perversamente,(
Inoue(imobiliza(o(leitor(nesta(página.(Novamente(cabe(ao(leitor(buscar(a(coerência(pelo(
qual( o( ritmo( retoma( o( seu( curso.( Se( antes( o( leitor( acompanhava( os( padrões( rítmicos(
através( das( sucessivas( divisões( das( páginas( em( blocos( e( quadros,( agora( ele( deve(
regredir( ao( porto( seguro( do( ritmo( de( sua( leitura:( a( página.( Parece( haver( um( jogo(
perverso(entre(o(texto(gráfico(que(propõe(padrões(rítmicos(através(do(multiquadro(e(o(
leitor.( Com( o( decorrer( da( leitura( o( leitor( vai( ascendendo( padrões( rítmicos( mais(
elaborados( pois( a(mise! en! page( lhe( permite( isso:( ele( salta( da( página( e( da( estrutura(
folheada( da( revista( para( mergulhar( no( interior( da( mecânica( do( multiquadro.( Lá(
estabelecido,(passa(a(explorar(os(padrões(dos(blocos,(quadros,(composição,(balões,(etc.(
até(que( tudo( isso( lhe(seja( repentinamente( retirado,( restandoFlhe(novamente(a(página.(
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Voltando(à(página(é(que(o(leitor(dará(continuidade(ao(apaziguamento(do(suspense(que(
ainda(persiste.(

Neste( ponto,( podemos( acrescentar( uma( pequena( contribuição( ao( problema( da(
morosidade(com(a(qual(os(mangás(desenvolvem,(ou(melhor,(resolvem(suas(intrigas.(Não(
nos( interessa( justificar( tal( tratamento( dessas( narrativas,( por( exemplo,( através( do(
estrato(cultural(japonês(e(seu(modo(de(vida.(Nos(interessa(mais(o(modo(pelo(qual(essa(
morosidade( é( posta( em(página.( Embora( o( leitor( desta( sequência( até( agora( não( tenha(
resolvido(a( sua(angústia(de( saber(o( resultado(dessa(perseguição,( a( todo(momento(ele(
estava( trabalhando( para( se( orientar( sensivelmente( sobre( a( página.( O( leitor(
experimentava(uma(cadeia(de(transformações(de(sua(sensibilidade(que(chegava(ao(seu(
ápice(na(página(em(questão.(Não(é(porque(o(leitor(está(a(espera(da(resolução(da(tensão(
que(a(intriga(colocou,(padecendo(em(suspense,(que(ele(a(espere(imóvel(por(completo.(A(
própria( espera( se( dá( pela( compreensão( da( duração( e( do( andamento( cadenciado( do(
discurso(da(história(em(quadrinhos.(Na(espera,(o(corpo(do( leitor(vivencia(seu(próprio(
jogo,(é(conduzido(por(um(valor(narrativo.(A(própria(espera(do(leitor(é(aspectualizada(a(
ponto(de(ser(veículo(de(sua(experiência(estética.(

Mas(há(um(limite(que(as(histórias(em(quadrinhos(devem(guardar:(o(leitor(não(deve(se(
desvencilhar(de(sua(espera(da(resolução(da(caçada(para(vivenciar(apenas(um(jogo(lúdico(
de(sua(espacialidade(sobre(a(página(e(as(possibilidades(de(seu(próprio(corpo.(Extrapolar(
esse(limite(seria(extrapolar(o(próprio(gênero(midiático(e(assim(romper(com(o(que(fora(
acordado(no(contrato( implícito(entre(o( leitor(e(a(revista,(embora(algumas(revistas(em(
quadrinhos(possam(até(mesmo(colocar(em(questão(esse(acordo.(

O(leitor,(regredido(à(escansão(da(página,(segue(sua(exploração(pela(estrutura(folheada(
da( revista.( Virada( a( página,( o( leitor( pode,( enfim,( gozar( a( resolução( da( ação( e( de( sua(
angústia.(Mas( ao(mesmo( tempo,( o( leitor( também(volta( a( ser( convidado( a( explorar( os(
padrões(rítmicos(através(da(divisão(da(página,(como(se(voltasse(a(retomar(aos(poucos(o(
andamento(habitual(da( leitura(da(sequência(e(para( isso(é(preciso(dar( tempo(e(espaço(
para( o( leitor.( Para( tanto,( é( importante( considerar( a( presença( por( inteiro( dessa( dupla(
página.( O( abate( de( Tenma( feito( por( Musashi( também( se( estende( por( toda( a( dupla(
página;(da(mesmo(forma(que(o(leitor,(Musashi(precisa(depurar(toda(a(angústia(sofrida(e(
administrada(durante(a(perseguição.(
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A(dupla(página( seguinte( continua(a(dar( vazão(à(depuração(dos( estados(do( leitor( e(de(
Musashi,( até( que( finalmente( ambos( encerrem( suas( atividades.( Musashi( se( dá( por(
satisfeito(e(para(com(as(injúrias(sobre(o(corpo(de(sua(vítima;(o(leitor,(na(última(página,(
já( não( possui( mais( a( divisão( de( quadros( que( favorece( o( reconhecimento( de( padrões(
rítmicos( e( logo( a( assunção( de( um( curso( e( algo( em( sua( expectativa.( Tudo( se( dá( por(
encerrado,( a( perseguição( e( a( aventura( rítmica( que( o( leitor( experimentou( durante( a(
sequência.(Por(isso,(muitos(capítulos(e(cenas(de(grande(potencial(dramático(terminam(
em(uma(página(inteira(ou(splashpage.(Dentro(de(sua(situação(discursiva,(ela(serve(como(
um( encerramento( de( um( movimento,( pois( dela( não( é( possível( estabelecer( mais(
nenhuma(curso,(a(não(ser(regredindo(novamente(à(página.(Como(esperado,(as(próximas(
páginas(desenvolverão(uma(outra(sequência(desse(capítulo:(a(pequena(comemoração(de(
Musashi(e(Matahashi,(já(que(ambos(sagraramFse(vitoriosos(em(seus(combates.(

5.2.2!Duelo!

Passemos( agora( a( um( dos( duelos( de( Musashi( em( sua( busca( pela( invencibilidade.( Já(
dissemos( anteriormente( que( esta( cena( possui( um( desenvolvimento( diferente( do(
esperado( em( sequências( de( luta( e( ação( intensa,( como( nos( embates( que( vimos( no(
capítulo( anterior.( Neste,( sugerimos( que( um( duelo( coloca( dois( atores,( em( princípio,(
disputando(o(mesmo(objeto,(e(isso(torna(o(confronto(inexorável.(Os(dois(envolvidos(no(
duelo(não(podem(possuir(o(desejado(ao(mesmo(tempo:(a(mocinha,(o(tesouro,(a(própria(
vida,(etc.(Vagabond(é(repleto(desses(pequenos(duelos(e(combates,(nos(quais,(na(maioria(
das( vezes,( o( que( está( em( disputa( é( o( título( de( invencível( ou( apenas( a( própria(
sobrevivência.( Como( vimos,( tais( embates( são( intensos( e( violentos,( a( dinâmica( do(
combate(se(dá(a(partir(do(estabelecimento(de(pequenas(tensões((suspenses(e(surpresa)(
a(partir(dos(golpes(e(defesas(e(contragolpes.(

Nos( duelos,( nos( quais( o(movimento( dos( golpes( já( não( conduz( o( estabelecimentos( de(
problemas(e(resoluções,(pelo(contrário,(o(duelo(é(praticamente(estático,(é(que(Musashi(
questiona(a(si(mesmo(e(suas(ações.(Isso(sugere(que(já(não(possamos(tratáFlos(da(mesma(
forma(como(os(anteriores:(chamemoFlos(de(duelos(de(formação,(pois(é(dado(aos(atores(
envolvidos(nos(duelos(um(conhecimento(sobre(si(e(seu(percurso,(assim(como(é(dado(ao(
leitor( eventos( que( o( fazem( reconsiderar( sua( avaliação( do( caráter( e( motivações( dos(
personagens(em(questão.(Assim,(tais(duelos(já(não(são(mais(um(confronto(para(possuir(
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o(que(se(está(em(disputa,(mas(sim(uma(reorientação(dos(desejos(e(anseios(dos(atores,(
um(percurso(pelo(qual(sujeito(e(objeto(se(constituem.(

Façamos(uma(pequena(introdução(até(este(momento(da(aventura(de(Musashi.(Estamos(
no( terceiro( arco( da( saga( (ver( página( 26):( Musashi,( após( ser( vencido( de( forma(
humilhante(por(Inshun(e(fugir(do(confronto,(é(socorrido(e(medicado(pelo(monge(ancião(
Hozoin( In’ei,( que( já(havia( abdicado(da( liderança(do( templo( em( favor(de( seu(discípulo(
mais( notável,( Inshun,( para( se( dedicar( apenas( à( colheita( e( à( sua( velhice.(Mas( o( velho(
guardava(uma(última(frustação:(de(não(ter(sido(capaz(de(ensinar(a(Inshun(ser(capaz(de(
pôr( sua( própria( vida( (física( e(mental)( em( risco( para( apreender( aquilo( que( ainda( lhe(
escapa( à( compreensão.( Inshun,( por( ser( um( lanceiro( notável,( nunca( havia( tido( um(
desafiante(que(lhe(oferecesse(perigo(e(logo(nunca(expandiu(a(sua(habilidade(para(além(
do(que(lhe(havia(sido(transmitido.(Hozoin(In’ei(considerava(que(para(ser(um(verdadeiro(
mestre,(é(preciso(apreender(com(a(própria(experiência,(e(para(tanto(é(preciso(pôr(em(
risco( tudo( aquilo( que( lhe( é( seguro.( Apesar( de( Musashi( não( ser( um( adversário(
tecnicamente( à( altura( de( Inshun,( Hozoin( In’ei( vê( no( andarilho( a( possibilidade( de(
transmitir( a( Inshun( esta( última( lição( e( decide( treináFlo( para( enfrentar( Inshun( em(
igualdade(técnica.(Musashi,(ao(contrário,(nunca(havia(tido(uma(educação(marcial(formal;(
seu( desenvolvimento( sempre( fora( através( dos( combates( mortais( quando( ainda( era(
criança;( porém( Musashi( apenas( era( motivado( por( estar( acima( dos( demais,( ser(
invencível.( Embora(Musashi( sempre( tenha( sido( capaz(de( colocar( sua(própria( vida( em(
jogo,( nunca( fora( capaz( de( apreender( através( de( seus( duelos,( tratavaFse( apenas( de(
sobreviver(e(logo(ser(o(mais(forte.(As(páginas(que(seguem(são(o(início(do(duelo(marcado(
no(interior(da(floresta.(

Diferente(do(capítulo(anterior,(este(é(iniciado(apenas(por(uma(página.(Esta(é(uma(página(
que(fica(à(esquerda(do(álbum,(sendo(que(a(página(à(direita(é(uma(página((neutra,(nada(
nela(é(posto(em(relação(à(historia(percorrida.(Todas(essas(páginas( têm(um( tom(cinza(
médio( e( algumas( vezes( trazem( um( breve( comentário( ou( pensamento( do( autor( sobre(
assuntos(diversos(ou(um(pequeno(esboço.(Esta(primeira(página(parece(possuir(a(mesma(
função(da(primeira(página(do(capítulo(que(acabamos(de(avaliar,(ela(brevemente(situa(o(
leitor(no(contexto(da(ação.(A(página(novamente(traz(em(primeiro(plano(ou(em(detalhe(
cada(um(dos(personagens(envolvidos(na(cena.(O(ancião( In’ei(e(o(monge(Agon,(um(dos(
poucos( amigos( de( Inshun,( estão( presentes( apenas( como( observadores( e( são(
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representados(em(um(primeiro(plano(cortado(ao(meio.(Musashi(e( Inshun,(os(que( irão(
verdadeiramente(entrar(em(conflito,(aparecem(em(detalhe(e(estão(dispostos(um(contra(
o( outro,( atualizando( visualmente( a( relação( que( adversários( assumem( em( um( duelo.(
Além(disso,(a(tonalidade(da(pele(e(o(formato(do(quadro(no(qual(cada(um(é(representado(
também(solicita(que(Musashi(e(Inshun(sejam(postos(em(funções(similares,(assim(como(
In’ei( e( Agon( assumirão( uma( outra( função( durante( a( sequência( que( se( seguirá.(
Novamente(a(primeira(página(do(capítulo(descontextualiza(os(personagens(em(relação(
ao(espaço;(assim(como(não(há(um(grande(convite(ao(leitor(que(perambule(pela(página,(
os(dois(blocos(que(a(página(possui(não(projetam(o(olhar(do( leitor(para(o(outro(bloco(
nem(para(a(outra(página,(até(por(esta(última(não(possuir(nenhum(elemento.(O(primeiro(
bloco(tem(uma(composição(que(conduz(o(leitor(ao(seu(interior,(o(segundo(faz(um(duplo(
jogo(de(contínuo(remetimento(entre(os(seus(quadros:(MusashiFInshun;(In’eiFAgon.(

Sequência(4(–(Vagabond((1998),(Capítulo(63.(Takehiko(Inoue.(

(

A( página( parece( anunciar( a( pequena( aventura( que( o( leitor( vai( experimentar( nas(
próximas(páginas.(O(leitor(tanto(terá(que(especular(sobre(os(duelos,(formular(hipóteses,(
julgar(os(personagens,( esperar(pelo(desfecho,( etc.,( como( também( tentará( construir( os(
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rítmos( que( nas( próximas( páginas( irão( desafiáFlo( através( do( multiquadro,( viverá( a(
intensidade( do( andamento( de( sua( exploração( em( transformação( e( o( impacto( ao(
reconhecer(os(lugares(fortes(de(sua(atuação(sobre(a(página.(A(página(inicial(é(apenas(o(
gérmen( que( anuncia( o( percurso,( já( que( a( página( anterior( a( esta( deu( o( fechamento(
necessário(à(sequência(anterior,(da(mesma(forma(como(pudemos(observar(na(sequência(
analisada(anteriormente.(

A( página( seguinte( continua( lentamente( desenvolvendo( a( situação( germinada( na(
primeira( página;( agora( Inshun( e( Musashi( são( dispostos( no( mesmo( quadro( que( se(
estende( pela( página( e( são( situados( no( interior( da( floresta( que( serve( de( cenário( ao(
combate.(Novamente( a( riqueza(de(detalhes(do(primeiro(quadro( serve( como( convite( à(
exploração(mais(detida(do(leitor,(assim(ele(poderá(observar(Agon(e(In’ei(que(parecem(se(
esconder(nas(entranhas(da(floresta.(O(reduzido(número(de(quadros(também(favorece(a(
linearidade(da(leitura;(feita(a(exploração(do(primeiro(quadro,(logo(passaFse(ao(segundo.(
Nesta(página,( cabe(a(monge( In’ei( lançar(o(pequeno(problema(que(dá( força(para(que(o(
leitor(vire(a(página,(já(que(a(mise!page!en!ainda(está(por(desenvolver(seu(curso(rítmico.(

(
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Como(esperado,( logo(no(primeiro(quadro,(a(página(seguinte(é(aquela(em(que(o(monge(
completa(sua(pergunta.(Avaliando( toda(a(dupla(página,(é(possível(começar(a(perceber(
uma(série(de(padrões.(Ela(é(formada(por(colunas(e(especialmente(na(página(da(direita,(
toda(a(ênfase(do(olhar(do(leitor(cai(sobre(o(último(quadro.(Mais(uma(vez,(essa(ênfase(é(
construída( pelo( recorte( do( rosto( do( personagem,( implicado( no( início( da( página( pelo(
pergunta(do(monge.(A(composição(de(Inshun(e(sua(lança,(sobreposta(a(outros(quadros,(
favorece(a(projeção(do(movimento.(Por(último,(a(série(de(transformações(que(a(última(
coluna( sofre( em( seu( enquadramento( sobre(Musashi.( Diferente( das( cenas( de( luta( nas(
quais(os(golpes(e(ataques(são(o(tecido(que(serve(para(a(construção(de(tensões,(aqui(os(
problemas( que( os( personagens( enfrentam( e( devem( resolver( são( de( seus( próprios(
valores( e( caráter.(Musashi( contempla( a(morte( (que( ( ( simbolicamente( se( faz( presente(
como(um(crânio),(sem(ser(necessário(que(Inshun(desfiraFlhe(um(ataque.(Mas(é(Inshun,(
que( também( se( faz( presente( sobre( os( quadros,( que( põe( Musashi( frente( a( essa(
possibilidade.(

(
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Na(próxima(página,(é(possível(experimentar(um(mergulho(na(subjetividade(de(Musashi;(
para( isso(basta(darmos( continuidade(ao(movimento( crescente(que(a(última(coluna(da(
página(anterior(propôs.(Nesse(quadro,( Inshun(encara(de( longe(Musashi(e(o( leitor,(mas(
algo( ofusca( a( visão( plena( que( estes( últimos( têm( de( seu( adversário.( Musashi( precisa(
resolver(como(ele(mesmo(encara(a(morte(e(por(fim(responder(a(pergunta(de(In’ei,(e(por(
toda( essa( dupla( página,( Musashi( parece( refletir( sobre( o( problema.( Mas( ao( leitor( é(
negado( o( acesso( aos( pensamentos( de( Musashi;( a( aranha( que( desce( em( seu( fio,( um(
evento( em( princípio( aleatório( e( incoerente,( é( que( faz( o( leitor( aderir( às( reflexões( de(
Musashi(e(buscar(a(sua(conclusão.(Seguindo(o(esquema(comum(às(páginas(de(Vagabond,(
o( leitor( espera( que( o( último( quadro( seja( um( novo( problema( ou( a( transformação( do(
mesmo.(O(fio(que(se(estende(verticalmente(da(escuridão(para(a(luz(é(tomado(na(mesma(
dimensão(problemática(que(o(detalhe(do(olhar(de(Musashi(anteriormente(ou(um(golpe(
fatal(que(é(dirigido(a(um(adversário(em(um(duelo.(

(

A( próxima( página( abre( o( céu( estrelado( em( uma( página( estendida.( Novamente( o(
andamento( que( parecia( se( desenvolver( progressivamente( é( diminuído.( O( leitor( se(
encontra( em( um( grande( hiato( de( ter( alguma( pista( para( trazer( coerência( ao( evento(
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anterior.( Parece( haver( aqui( um( desenvolvimento( similar( ao( do(momento( decisivo( da(
perseguição(de(Musashi(a(Tenma.(Antes(de(resolver(propriamente(o(conflito(de(Musashi(
sobre(a(própria(morte(e(dar(algum(horizonte(de(interpretação(à(aranha(que(se(estende(
pelo(fio(e(o(seu(fio(que(se(projeta(para(o(céu,(é(preciso(ficar(em(suspenso.(É(certo(que(o(
leitor(é(convidado(a(pôr(todos(os(elementos(em(relação:(o(temor(à(morte(e(o(fio(de(uma(
aranha(que(parece(estar(preso(ao(céu,(ao( infinito.(Mas(é(preciso(considerar(que,(antes(
que( se( chegue(a(qualquer( conclusão,( é(preciso( sofrer( a(pequena(angústia(de(perder( a(
coerência(de(sua(interpretação(e(até(de(seu(andamento(que(ainda(não(tomou(seu(rumo.(

(

A(página(seguinte(aponta(que(irá(retomar(seu(rumo,(mas(para(tanto(também(é(preciso(
que( o( leitor( crie( uma( representação( que( dote( de( coerência( os( eventos( anteriores.(
EsperaFse(que,(no(primeiro(quadro(à(direta,(Musashi( já( tenha(resolvido(seu( impasse(e(
assim(parece(ser(possível(crer(já(que(no(quadro(seguinte(ele(finalmente(anuncia(o(que(
deve( ser( feito( de( seu( corpo( no( caso( de( sua(morte.( Como( já( anunciado( pelo( título( do(
capítulo,( a( resposta( está( no( fio( de( uma( aranha( que( se( estende( ao( nada.( Não( vamos(
prolongar( o( horizonte( de( interpretações( possíveis( sobre( esse( pequeno( enigma( que(
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recupera(a( rica( relação(simbólica(entre(vida,(morte,( fio,(universo,(nada,(etc.;(o( leitor(é(
capaz(de(elaborar(uma(série(interpretações(que(o(farão(prosseguir(pelo(capítulo.(

(

Mas( para( prosseguir( é( preciso( construir( e( desenvolver(mais( um( problema,( que(mais(
uma( vez( é( anunciado( pelo( monge( In’ei:( finalmente( a( luta( parece( que( terá( seu( início(
propriamente( dito( e( mais( uma( vez( o( enquadramento( fecha( em( detalhe( o( olhar( de(
Musashi.(

A(última(página(que(fecha(o(episódio(do(fio(da(aranha(retoma(o(modelo(da(página(inicial,(
dessa(vez(apenas(colocando(em(cena(Musashi(e(Inshun.(A(página(estendida(serve(para(
fechar(e(abrir(os(capítulos(ou(um(episódio(no(interior(desse(capítulo,(e(isso(se(deve(por(
ela(propor(a(abertura(e(fechamento(de(uma(escansão(do(multiquadro.(

Mas( neste( tipo( específico( de( duelo,( é( preciso( que( intervenha( uma( segunda( ordem(de(
eventos( que( constituirão( a( dinâmica( de( pequenos( problemas( que( instigam( o( leitor( a(
seguir(em(sua(leitura.(Assim,(recorreFse(aos(próprios(conflitos(dos(personagens(através(
de(enigmas(e(metáforas(a(serem(desvendadas(pelo(leitor.(Tais(conflitos(poderiam(muito(
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bem(ser(trazidos(à(tona(através(de(textos((recitativos(em(primeira(ou(terceira(pessoa)(
ou(diálogos,(porém,(dessa(forma,(os(conflitos(não(ganhariam(a(colaboração(dos(próprios(
valores(da(página(e(do(álbum(pela(exploração(do(leitor.(

(

São( os( valores( habituais( que( a( página( possui( que( auxiliam( o( leitor( a( estabelecer( a(
estrutura(dessa(dinâmica:(é(pelo(fio(da(aranha(estar(estendido(ao(céu(no(último(quadro(
que(o(leitor(o(levará(como(problema(para(a(próxima(página;(o(céu(que(se(abre(em(uma(
página( estendida,( interrompendo( o( andamento( dos( quadros,( insere( uma( pausa( no(
movimento(do(leitor(em(direção(à(resposta(e(o(faz(considerar(o(próprio(céu(como(mais(
um( dos( eventos( do( enigma;( e( por( Musashi( contemplar( o( céu( e( a( resolução( de( seu(
conflito(logo(no(primeiro(quadro.((

Isso( dá( uma( qualidade(material( e( sensível( a( esse( tipo( de( duelo( que( não( poderia( ser(
desenvolvida( apenas( com( o( texto( verbal,( ou( se( fosse,( teria( que( se( valer( de( imagens(
poéticas(e(metáforas(muito(mais(fortes(do(que(as(que(foram(sugeridas(pela( ilustração.(
Enfim,(a(ênfase(aqui(é(o(jogo(sensível(que(o(leitor(desempenha(para(auxiliar(a(sua(leitura(
e(interpretação.(
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6.(CONSIDERAÇÕES(FINAIS(

Esperamos,( ao( fim( desse( percurso,( ter( levantado( alguns( argumentos,( ou( pelo( menos(
evidências,( sobre( a( implicação( do( corpo( na( lida( com( os( discursos( e( narrativas(
mediáticas.(É(certo(que(este(interesse,(embora(há(algum(tempo(já(considerado(no(nível(
epistemológico,( ainda( carece( de( uma( heurística(mais( sólida.( Analisar( tal( implicação( é(
ainda(um(desafio(para(qualquer(metodologia(que(se(dedique(à(análise(dos(discursos(que(
afetam( nosso(modo( de( vida,( sejam( os( ficcionais( ou( não.( Neste( trabalho( assumimos( o(
risco( dessa( prática( científica( ainda( por( amadurecer:( tentamos( trazer( para( a( análise( o(
fundo( teórico( que( clama( pela( consideração( do( corpo( como( a( sede( do( sentido.(
Reconhecemos(que(em(tal(tentativa(ainda(falte(a(sistematização(necessária(exigida(pelos(
métodos(científicos(e(que,(em(muitos(pontos,(algumas(propostas(e(afirmações(sobre(os(
materiais( analisados( possam( contemplar( alguma( contradição( com( o( próprio( estrato(
teórico(levantado.(

Mas( certamente( consideramos( um( avanço( posicionar( o( corpo( na( lida( com( discursos(
narrativos(a(partir(de(seu(empenho(rítmico.(É(a(noção(de(ritmo(que(permite(avaliar(o(
corpo( em( processo,( e( não( como( um( aparelho( de( sentidos( que( responde( a( estímulos(
pontuais.( Compreender( o( corpo( pela( sua( atuação( rítmica( devolveFlhe( a( sua( situação(
discursiva,( ou( seja,( o( corpo( é( performático.( Além( disso,( ritmo( também( coloca( em(
evidência( condições( que( o( sujeito( não( tem( como( prescindir;( se( estar( em( ritmo( é(
sincronizar(movimentos(de(nossa(própria(subjetividade(com(os(movimentos(do(mundo,(
é( possível( destacar( a( qualidade( individual( desse( encontro.( O( limite( pelo( qual( se( abre(
todas(as(possibilidades(de(sentido(é(o(corpo(sensível(no(mundo(de(qualidades.(

É( dessa( forma( que( consideramos( a( leitura( de( quadrinhos,( o( encontro( de( um( sujeito(
dotado(de(um(corpo(com(um(mundo(possível(por(um(acordo.(A(história(em(quadrinhos(
não(é(mera(representação(de(um(mundo;(por(mais(que(reproduza(personas,( lugares(e(
até( acontecimentos( históricos,( esta( não( é( uma( necessidade( de( seu( mundo,( mas( uma(
possibilidade.( Da( mesma( forma,( as( solicitações( que( o( universo( ficcional( faz( sobre( o(
corpo( de( seu( leitor( não( reproduzem( a( mesma( atuação( desse( corpo( em( seu( mundo(
cotidiano.(Como(tentamos(ressaltar(por(meio(das(análises,(o(corpo(do(leitor(é(conduzido(
por(um(propósito(narrativo,(a(sua(atuação(está(em(sintonia(com(os(dramas(encenados(
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pelos(personagens,(a(compreensão(da(ação(e(o(estabelecimento(das(paixões(narrativas.(
Nesse( percurso,( estabelecemos( a( página( e( a( dupla( página( como( o( primeiro( limite( da(
atuação(e(sincronia(do(leitor(com(as(suas(demandas(de(leitura.(Vimos(que(é(a(página(e,(
principalmente,( a( dupla( página,( no( caso( de( Vagabond,!que( oferecem( a( fôrma( para( o(
desenvolvimento(dos(eventos(de(uma(sequência,(ou,(na(linguagem(de(roteirista,(é(pelas(
páginas( e( duplas( páginas( que( se( desenvolve( a( curva(dramática( das( cenas.( Em(geral( o(
leitor( deve( vencer( uma( ou( mais( páginas( ou( duplas( de( páginas( para( chegar( alguma(
resolução( ou( transformação( do( problema( iniciado;( a( página( dá( a( primeira( medida(
daquilo(que(o( leitor(espera.(Mas(o( leitor(não(é( só(projetado(à( sua(expectativa(por(um(
impasse( na( ação( dos( personagens( ou( de( seu( julgamento( sobre( os(mesmos,( a( própria(
exploração(que(o(leitor(faz(da(página(e(entre(as(páginas(abreFse,(por(seu(corpo(já(possuir(
uma(intenção(de(ser(presente(nesse(mundo.(

Especialmente(em(Vagabond,(vimos(que(o(próprio(desempenho(rítmico(que(o(leitor(faz(
em(sua(leitura(pode(ser(o(veículo(de(sua(experiência.(Se(sua(exploração(toma(um(rumo(é(
por(realizarFse(em(cadência,(em(concordância(com(os(acentos(e(andamentos(propostos(
pelo( universo( tópico( dos( quadrinhos.( Vagabond,( por( se( aproveitar( seu( formato( de(
álbum,(propõe(transformações(de(seus(padrões(já(compreendidos(e(domesticados(pelo(
corpo( para( que( o( leitor( possa( gozar( a( própria( aventura( de( experimentar( sua(
sensibilidade( em( constante( adequação.( Isso( permite( que( o( leitor( possa( enfrentar(
páginas( e( páginas( de( uma( ação( completamente( em( suspenso.(Não( estamos( sugerindo(
que(isso(seja(exclusivo(dos(mangás(ou(da(cultura(oriental,(mas(é(possível(suspeitar(que(
o( corpo( tem( um( presença( fundamental( nas( narrativas( audiovisuais( da( indústria( pop(
oriental:( séries(de(T.V.(que(põem(em(cena( coreografias(de( luta( repletas(de(acrobacias(
que(testam(os(limites(da(atuação(de(um(corpo(no(espaço(físico,(animações(que(tomam(o(
mesmo(tema(das(lutas(para(fazer(o(espectador(vaguear(pelo(espaço(através(de(um(ponto(
de( vista( em( constante(movimento( e,( enfim,( os( quadrinhos( que( solicitam( que( o( leitor(
perambule( por( toda( página( para( encontrar( não( só( a( coerência( da( ação,( mas( de( seu(
própria( presença( na( página.( Não( é( a( mera( comparação( entre( culturas( ou( modos( de(
narrar(que(resolve(a(questão.(O(leitor(ou(espectador(só(pode(experimentar(um(corpo(de(
possibilidades(quando(o(discurso(configura(um(lugar(habitual(para(em(seguida(rompêF
lo.(Se(assim(não(fosse,(talvez(as(narrativas(da(indústria(do(entretenimento(japonesa(não(
teriam(tanta(presença(no(consumo(ocidental.(
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Não(deixa(de(ser(assombroso(o( incrível(poder(que(o(corpo( tem(em(aderir( ficções.(Por(
mais( que( estejamos( habitados( pela( leitura( de(mangás!e( sua( diagramação( sempre( em(
transformação,(facilmente(somos(convencidos(de(nos(habituarmos(a(um(lugar(seguro(de(
nossas( sensações,( e,( por( mais( que( tenhamos( em( mente( que( esta( é( apenas( uma(
estratégia,(e(que(em(breve( tudo( isso( irá(desmoronar,(somos(tomados(pelo( impacto(de(
perder( o( que( assumimos( como( seguro.( Nos( surpreendemos( diversas( vezes,( mesmo(
sendo( a( surpresa( construída( da( mesma( forma;( por( vezes,( somos( surpreendidos( ao(
vivenciar( a( mesma( narrativa( e( no( mesmo( ponto.( Porém( isso( não( deve( nos( levar( a(
interpretar( o( corpo( como( um( aparelho( sensível( que( responde( da( mesma( forma( aos(
mesmos(estímulos(e(que(o(próprio(corpo(sensível(não(possua(sua(própria(história.(Isso(
nos( levaria(a(considerar(que(existe(uma(subjetividade(antes(do(meu(próprio(corpo(no(
mundo(e(que(ele(é(mero(veículo(da(expressão(do(“eu”.(

Este( trabalho( não( tomou( esse( horizonte( como( problema,( como( já( anunciado,( seria(
incompatível( tal( empreendimento.( Mas( se( faz( importante( colocar( em( pesquisa( essa(
condição.( Não( só( a( do( corpo( histórico,( mas( como( o( próprio( corpo( participa( da(
compreensão(e(da(construção(da(própria(consciência(de(si.(A(ficção(ainda(parece(ser(um(
bom( lugar( para( tal( empreendimento.( Iser( (1999)( tratava( a( experiência( da( leitura(
ficcional( a( partir( da( irrealização! e! despertar,! compreendidos( como( mergulhar( em(
experiência( “real”( no( universo( da( ficção( e( da( arte,( sendoFlhe( capaz( de( criar( novos(
sistemas( de( coerência,( ausentes( em( vida( ordinária.( Ou( seja,( uma( nova( forma( de(
compreensão,(por(meio(de(sínteses!passivas,(que(possui(a(qualidade(de(uma(experiência(
estética.(Tal(experiência(não(se(anula(ou(se(esvai(por(completo(quando(fora(do(universo(
ficcional,(é(certo(que(algumas(elaborações(realizadas(–(que(Iser(trata(em(alguns(trechos(
como( Gestalts( ou( simplesmente( representações( –( pelo( leitor( em( sua( leitura( não( são(
compatíveis( com( sua( vida( comum.(Mas( o( que( uma( verdadeira( experiência( lega( a( seu(
leitor(é(a(norma(pela(qual(se(formula(normas,(uma(estratégia(de(nível(superior(que(não(
são(os(objetos(ou(representações,(mas(um(sistema(de(sua(elaboração((ISER,(2002).(

A( mesma( discussão( pode( ser( posta( sobre( o( conjunto( de( pensamento( a( propósito( da(
tríplice(mimese(e(da(leitura(como(lugar(de(confronto(entre(o(mundo(do(texto(e(do(leitor(
de(Paul(Ricoeur( (1994(e(1997).(A( tríplice(mimese(sintetiza(o(circulo(hermenêutico(da(
experiência:((A(mimese(I(é(o(domínio(do(experimentado,(da(préFcompreensão(que(abra(a(
possibilidade( da( realização( de( um( sujeito( no( mundo( e( na( leitura.( Ricouer( chega( a(
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considerar,(citando(Iser(em(o(Ato(de(Leitura,(que,(no(domínio(da(literatura,(a(mimese(I(
“recua!ao(nível(de(‘repertório”((RICOEUR,(1994,(p.(101).(Porém,(é(importante(ressaltar(
que(o(hermeneuta(tinha(em(sua(investigação(o(mundo(da(ação(e(a(tessitura(da(intriga.(
Para( além( da( ação,( a( avaliação(moral( de( seus( atores,( como( podemos( estabelecer( um(
repertório( que( não( seja( estendido( à( toda( vida( de( seu( leitor?( Quando( buscamos( a(
implicação( do( corpo( nos( mundos( ficcionais,( aquilo( que( é( préFcompreendido(
sensivelmente(diz(respeito(a(todas(as(suas(experiências(e(não(apenas(uma(tradição(de(
um(gênero(mediático.(Este(é(um(desafio(cada(vez(maior(para(a(pesquisa(em(um(mundo(
de( diversas( mídias( e( de( suas( narrativas( que( não( mais( respeitam( suas( fronteiras.( A(
compreensão(que(o(leitor(ou(espectador(tem(de(seu(próprio(corpo,(que(é(o(fundamento(
para( travar( contato( com( ficções( e( enfrentar( seu( próprio( mundo( e( obrigações,( é(
construída(pelo(universo(hipermediatizado.(Ricoeur(trata(a(mimese(II(como(“o(reino(do(
como>se”!(RICOEUR,(1994,(p.(101.(Grifos(do(autor),(aquilo(que(se(formula(para(enfrentar(
e(estar(presente(em(um(mundo.(O(como>se(evidencia(o(caráter(ficcional(da(configuração,(
mas( o( que( se( ficcionaliza( ou( o( que( se( configura( não( é( apenas( o( mundo,( o( que( se(
configura( é( uma( possiblidade( da( primeira( mimese.( Mimese( II( é( tudo( aquilo( que(
reconhecemos(como(expressão(e(linguagem,(incluindo(nossas(próprias(interpretações(e(
formas( de( sentir.( A( Mimese( III( é( a( refiguração,( ou( seja,( contemplar( a( expansão( da(
segunda( mimese,( formular( a( norma( pela( qual( se( formulam( normas,( e( assim(
compreender( que( a( mimese( II( não( é( estrutura( imanente,( e( sim( possibilidade.( Posto(
desse(modo,(nosso(projeto(limitouFse(a(oferecer(algumas(interpretações(de(movimento(
de( configuração( que( o( leitor( faz( do( seu( corpo( em( leitura( e,( nessa( passagem,( a(
compreensão( de( um( corpo( de( possibilidades.( Mas( já( vemos( que( uma( análise( mais(
ambiciosa(não(pode(levar(a(cabo(a(investigação(sobre(essa(relação(se(não(contemplar(o(
seu(movimento(histórico,(a(própria(tradição.(

Poderíamos( ambicionar( um( projeto( que( lidasse( com( as( narrativas( mediáticas( como(
artefatos(históricos(sobre(o(próprio(corpo(–(como(expressão,(elas(são(uma(configuração(
possível(de( formas(de( sentir.(Uma(história( em(quadrinhos,(uma(música,( um( filme(etc.(
não(guarda(apenas( relatos(e( julgamentos( sobre(acontecimentos(e(ações(humanas,( são(
verdadeiras(performances(configuradas.(Assim,(narrar(é(também(compartilhar(afetos(e(
sensações(e(deixáFlos(para(a(posteridade.(Talvez(seja(essa(a(maior(importância(histórica(
das(nossas(ficções.(
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