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PRÓLOGO 

 
Os Encontros Nacionais de Estudos da Imagem (ENEIMAGEM) e 

Encontros Internacionais de Estudos da Imagem (EIEIMAGEM) são eventos 

que acontecem paralelamente a cada dois anos (2007, 2009, 2011, 2013, 

2015, 2017 e agora em 2019) e congrega estudiosos e estudiosas da imagem 

de diversas regiões de todo o Brasil e de outros países, com grande 

participação da América Latina.  

Esse evento tornou-se referência aos estudiosos da imagem, em 

diversos níveis de pesquisa (de iniciação científica a estágio de pós-

doutoramento) e reúne alunos da graduação, da pós-graduação, 

pesquisadores nacionais e internacionais de diversas instituições, bem 

como, professores da rede pública de ensino e interessados nas discussões 

teóricas e estudos de casos provenientes da comunidade.  

Proporcionar espaço para a divulgação de pesquisas, ampliação de 

debates, mini-cursos para a capacitação docente e para jovens 

pesquisadores, bem como, workshops para a comunidade em geral que 

tenha a imagem, em diferentes suportes, como objeto de estudo é o objetivo 

essencial do evento.  

Promover o estudo sobre a imagem a partir de vários campos do saber 

e ampliar a disseminação de estudos acadêmicos intra e extra-universidade 

e comunidade em geral são os objetivos que estabelecem os suportes 

necessários a sua execução.  

O evento já se consolidou no cenário nacional por agregar estudos da 

imagem provenientes de várias áreas de atuação e esse Encontro se 

apresenta como fórum importante para a atualização e disseminação de 

pesquisas em vários níveis.  

Nessa VII edição, como podemos perceber na página inicial do site e 

em todas as referências às atividades desenvolvidas, optou-se por pensar o 

cotidiano e a potência desse espaço nas seleções dos indícios visuais que 

marcaram a identidade visual do evento.  

Agnes Heller1 (1989) já nos dizia que “A vida cotidiana é a vida do 

Homem inteiro, ou seja, o homem participa na vida cotidiana com todos os 

aspectos de sua individualidade, de sua personalidade” e, assim, no interior 

da vida cotidiana, homens e mulheres, velhos e crianças, desenvolvem todos 

os seus sentidos, suas capacidades e habilidades, exercitam seus 

sentimentos, paixões, idéias e pensamentos tecendo uma tapeçaria de 

acontecimentos e significados. 

                                         
1 HELLER, Agnes. O cotidiano e a Historia. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1989, p. 17. 
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Partimos da premissa que o cotidiano nos oferece outras perspectivas 

e olhares como espaço de resistência e de reflexão e ao mesmo tempo de 

registro visual de poesia e de encantamento, como também de luta e de 

testemunho em seus fazeres e saberes, simples e complexos, que permeiam 

esse dia a dia.  

O evento foi promovido pelo LEDI (Laboratório de Estudos dos 

Domínios da Imagem) vinculado ao Departamento de História da 

Universidade Estadual de Londrina e com membros externos oriundos de 

outras instituições (UEM, USP e Unesp Campus Assis) e comunidade externa 

como professores da rede pública de ensino e instituto federal de ensino, e 

para a organização dessa sétima edição contou com a experiência da 

realização das edições anteriores e do apoio do Departamento de História, 

Programa de Pós-Graduação em História Social, Programa de Especialização 

em Patrimônio e História e Programa de Especialização em Religião e 

Religiosidades e do seu conjunto de estagiários que integra suas atividades, 

além do suporte da CAPES. 

A realização de um evento internacional, mantendo a média de 

participantes das edições anteriores com 622 participantes e com cerca de 

335 comunicações de pesquisas, permitiu ricas permutas e colaborações em 

todo o país, uma vez que os inscritos foram oriundos de Porto Alegre/RS até 

Salvador/BA. 

A programação teve quatro dias completos de agenda. Os mais de 600 

inscritos participaram massivamente das duas conferências, uma nacional e 

outra internacional, na abertura e encerramento do evento. Os 10 mini-

cursos ofertados contaram com uma média de 20 integrantes em cada um. 

As duas mesas redondas, uma mesa de “bate papo” e três workshops em 

temas pertinentes, atuais e referenciais à fotografia, cinema, redes sociais, 

jogos e mídias foram tão concorridas que nunca contaram com menos do 

que 60 integrantes. Para mais, atividades culturais movimentaram todos os 

centros envolvidos no evento, incluindo o CLCH, o CESA e o CECA, atingindo, 

diretamente, 800 estudantes e, indiretamente, pelo menos, 3.000 

estudantes. 

O registro de tais números se torna necessário para se construir uma 

memória das inúmeras possibilidades oferecidas a um evento que se propõe 

multidisciplinar, cooperativo e abarcando diversos níveis de pesquisas.  

Os textos ora apresentados nesses anais correspondem a uma 

pequena parcela das comunicações apresentadas durante o evento e 

oferecem a riqueza de seus debates oriundos de campos distintos do saber 

como a Antropologia, Moda, Jornalismo, Comunicação, Literatura, Letras, 

Artes Visuais, Design, Cinema, Fotografia, História, Filosofia entre outros.  
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Dessa forma acreditamos que tenhamos cumprido o papel que 

compete a uma universidade pública de qualidade e excelência ao promover 

a divulgação de resultados de pesquisas em diversos âmbitos nos quatro 

dias de evento, ao fortalecer a consolidação de espaço de intercâmbio entre 

redes de pesquisadores de diversas instituições e locais (nacionais e 

internacionais), em estimular o envolvimento de alunos da graduação e pós-

graduação participantes na organização do evento, ao inserir estagiários do 

LEDI, promotor do evento, em um ambiente de troca de saberes e 

experiências e atender a comunidade externa em geral, em especial aos 

professores da rede pública ao oferecer recursos para se pensar suas 

práticas e possibilidades concretas de atuação em suas comunidades de 

origem. 

 
Profa. Dra. Ana Heloisa Molina 

Coordenadora do VI ENEIMAGEM / IV EIEIMAGEM 
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APRESENTAÇÃO 
 

O conceito de imagem-cristal, elaborado pelo filósofo Gilles Deleuze, é 

uma espécie de prisma do tempo, uma fábrica que afirma a imagem 

cinematográfica em tempo presente, em virtualidade passada e em indício 

do futuro. Ao promover uma cisão, o prisma descontinua o ser em passado 

e futuro a partir do presente, distinguindo o que é atual, virtual e seus nexos. 

A imagem cinematográfica, como imagem-cristal, é uma forma de 

pensamento, ou formulada como um pensamento, portanto, promotora de 

devires. 

Sormani da Silva, ao debruçar-se sobre a fotografia intitulada 

“Bailarina no Morro da Favela”, divulgada durante a passagem do cartunista 

americano Walt Disney pelo Brasil em 1941, levantou a hipótese de que ela 

foi realizada pelo fotógrafo francês Jean Mazon, à época funcionário da 

Divisão de Turismo do Departamento de Imprensa e Propaganda (DIP) do 

Governo Getúlio Vargas. A imagem do samba aí se transformava, não apenas 

como identidade nacional, mas como objeto de percepção entre Brasil e 

Estados Unidos durante a chamada Política de Boa Vizinhança. 

Marcia Boroski, ainda no campo da fotografia, apresentou 

comunicação sobre três tipos de imagem: o retrato, o autorretrato e a selfie. 

Linguagem e efeitos de sentido foram destacados neste tipo de fotografia, 

onde o rosto é o grande protagonista. O caráter promocional dessas imagens 

é a sua característica qualitativa, em que os processos culturais determinam 

as percepções vinculadas a esta forma de auto expressão. 

Por fim, Willian Casagrande Fusaro analisou dois pôsteres de 

propaganda russos produzidos durante a Guerra Civil (1918-1921). A partir 

dos conceitos de ancoragem e mitologia desenvolvidos por Roland Barthes, 

as imagens foram observadas como “mito na esquerda”, ou seja, opostas ao 

mito clássico da sociedade burguesa. As propagandas visuais foram, em 

sociedades de amplo analfabetismo como a Rússia daquela ocasião, 

fundamentais na construção de sentidos entre os textos visuais e verbais. 

 

Boa leitura e até o próximo Eneimagem/Eieimagem! 

 

Prof. Dr. Rogério Ivano 
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Linguagens fotográficas em retratos, autorretratos e selfies 

 
Marcia BOROSKI 

(UNINTER e UTP)1 

 
Resumo: 

Este artigo busca compreender as diferenças e proximidades, por meio de 

um percurso exploratório, entre tipos fotográficos distintos que coabitam a 

contemporaneidade. São eles: o retrato, o autorretrato e as selfies. A partir 

de nosso referencial teórico, serão avaliados seus aspectos técnicos, 

linguagem, bem como sua materialidade, necessariamente imbricados pelos 

processos culturais (WILLIANS, 1989) e pelos efeitos de sentido 

(GUMBRECHT, 2010). Assim, nosso olhar será direcionado para um corpus 

formado por fotografias nas quais o rosto é o protagonista da composição. 

Com a análise qualitativa, percebemos que um dos sentidos que atravessa 

os três tipos de fotografias é o caráter promocional: no retrato é conferido 

pelo outro, no autorretrato é autopromocional, com caráter de 

contextualização de como o sujeito se vê naquele ambiente, e no caso da 

selfie, também autopromocional, mas testemunhal, simultaneamente. 

 

Palavras-chaves: Fotografia, Estética, Retrato, Autorretrato; Selfie. 

 

 

Este trabalho se debruça sobre fotografias cujo principal elemento de 

composição e de mensagem é o rosto. Nesse sentido, nosso olhar mira em 

um corpus formado por tipos fotográficos específicos, nos quais o rosto é o 

protagonista da composição e que coabitam a produção midiática 

contemporânea. São eles retratos, autorretratos e selfies. Nesse contexto, 

nosso objetivo é identificar as características que aproximam e distanciam 

esses tipos. Selecionamos, então, algumas fotografias para ilustrar e apoiar 

a discussão. São elas um retrato feito por Luiz Garrido do ginasta Diego 

Hypolito, um autorretrato de Vivian Maier, e a selfie feita pelos ganhadores 

do Oscar, em 2014. 

                                         
1 Professora no Centro Universitário Internacional UNINTER. Coordenadora do projeto de 

pesquisa Tecnologias da Imagem também no UNINTER. Doutoranda em Comunicação e 

Linguagens na Universidade Tuiuti do Paraná (Bolsa Taxas Capes), onde é pesquisadora no 

grupo Incom/CNPQ.  
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O texto organiza-se de forma a contextualizar alguns referenciais 

teóricos que nos ajudam a olhar para o tema. Também realizamos um 

tensionamento analítico sobre os tipos indicados acima, num esforço de 

compreender o que os atravessa e o que há de específico em cada um. A 

ideia, portanto, é identificar a linguagem dos tipos, em que medida há 

sobreposições de sentido e onde se dão, por onde circulam e quais recursos 

discursivos elas apresentam. Nosso pano de fundo é a ideia de que a redução 

à determinismo tecnológico não dá conta de conceituá-los. É necessário, 

também, a compreensão do contexto cultural. 

 

1. A CULTURA E A VIDA NA MÍDIA 

 

Considerando que a pista inicial para compreender o que atravessa e 

o que se mantém nos retratos, autorretratos e selfies é o contexto cultural, 

faz-se necessário indicar de qual lugar compreendemos o conceito de 

cultura. Nossa noção do termo é compartilhada com a perspectiva de 

Raymond Willians (1989), tributário do materialismo cultural. Para o autor, os 

usos da tecnologia não podem ser precisos, no sentido de determinados pela 

técnica. Eles estão embebidos na cultura - uma série de significados 

compartilhados por um determinado grupo, que tende a mudar com o 

passar do tempo.  

Willians (1989) leva em conta que, sob esta perspectiva, qualquer 

análise deve considerar as próprias implicações culturais do sujeito 

pesquisador e a dificuldade de descolar-se disso, mesmo que seja uma 

cultura nova àquele pesquisador. Diz Wagner (2010) que quando se conhece 

uma cultura nova, o contato se dá a partir da cultura que já se tem, ou seja, 

ela já é a chave de leitura para a cultura do outro. Ela, então, torna-se visível 

pelo choque cultural, de forma que até a própria cultura de quem conhece 

fica evidente. Ao fim, o que ocorre é uma negociação de sentidos.  

A cultura está em constante transformação, desde os contextos mais 

alternativos até os mais tradicionais. Por exemplo, Havelock (1996) 

argumenta que o uso que se faz da tecnologia vai implicar na cultura, tal 

como identificou no caso da poesia na Grécia2. 

Nenhuma tecnologia se sobrepõe à outra, há coabitação. O tecido que 

as enreda é a cultura. Exemplo disso é o que argumenta Willians (1989) sobre 

a leitura de romances escritos em épocas anteriores, com intuito de acessar 

                                         
2 Diz Havelock (1996) que a poesia era funcional, para manter a cultura de geração em 

geração. Decorar os versos (bem como a arte e a música) eram formas de se comportar. A 

musa repassava condutas morais e sociais. O advento e popularização da escrita esvaziaram 

os anfiteatros onde as musas se apresentavam, mas não as dizimaram. 
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a cultura. Para além dos registros oficiais, as narrativas de negociação de 

sentimentos trazem ricas informações acerca da cultura da época.  

A perspectiva de que os usos das tecnologias estão inseridos no 

contexto cultural é percebida também no pensamento de Mark Deuze 

(2013), principalmente na ideia de vida na mídia. O autor utiliza a metáfora 

do aquário como um ecossistema no qual viveríamos. Assim, estaríamos in 

media, como a água está para os peixes. As relações se organizam, nesse 

sentido, pela quantidade de adereços (pessoas, meios, técnicas, significados) 

com as quais as pessoas se relacionam. O fato de eu não me relacionar, por 

exemplo, com tecnologias analógicas, não quer dizer que elas não estejam 

imersas nesse meio, apesar de eu não as perceber. Até mesmo a 

invisibilidade enuncia.  

 
Essa multiplicac ̧ão de experie ̂ncias mediadas contribui não apenas 

para a falta de consciência da existe ̂ncia da mídia em nossas vidas, 

ela também amplifica e acelera uma fusão contínua de todos os 

domínios da vida (como lar, trabalho, escola, amor e diversão) com 

a mídia (DEUZE, 2013, p. 114). 

 

Seguindo pela metáfora do aquário, Deuze (2013) argumenta que viver 

na mídia, no século XXI, oferece vantagens adaptativas para sobrevivência, 

construindo a noção dos zumbis. Estes, respondem aos chamados dos 

aparelhos e vivem numa simbiose com a tecnologias. A ideia é uma fusão 

com a própria experiência de vida, com corrupção das distinções entre o que 

se entende por vida orgânica e por vida tecnológica. Por outro lado, circula o 

emprego incoerente desta ideia na afirmação “entrar na Internet”, como se 

esta fosse um universo paralelo, deslocado e desassociado. 

A defesa de Deuze (2013) é justamente no ponto de que não há um 

fora do sistema, e de que os conteúdos e tecnologias oferecem vários, 

diversos e inevitáveis desdobramentos, inclusive no âmbito discursivo, para 

se viver na mídia. Assim, diz que “cabe a nós como indivíduos encontrar uma 

maneira de hackear o sistema” (DEUZE, 2013, p. 127), num retorno à 

individualidade, mesmo que em forma de zumbis. 

 

2. PARADIGMAS DA FOTOGRAFIA 

 

Desde a origem da fotografia, em 1826, seu desenvolvimento técnico 

foi intrinsecamente ligado ao pensamento fotográfico, e trouxe à tona a 

discussão acerca do vínculo com o referente. Especificamente, sobre os 

retratos, Han (2014, p. 22) cita que “o valor cultual não recua sem 

resistências, tendendo antes a refugiar-se [no] rosto humano. Não é, 
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portanto, por acaso que o retrato ocupa um lugar central nos primórdios da 

fotografia”. O retrato parece resguardar algum valor de culto, apesar de sua 

reprodutibilidade técnica.  

Desde o advento da fotografia analógica em cores, em 1942, até a 

digital, na década de 90 – e posterior uso amplificado e exacerbado das 

imagens feitas por dispositivos móveis –, verificamos consumos os mais 

plurais, múltiplos e intensos (BAITELLO, 2005). Mas, ao que parece, algo que 

é transversal à figuração da face, a imagem do rosto, mesmo nas variações 

do retrato, do autorretrato e da selfie. Além disso, especificamente na 

construção da linguagem fotográfica, podemos verificar outra relação não 

determinista entre sentido e tecnologia.  

 
[...] a linguagem está relacionada às características, aos modos, 

pelos quais a fotografia existe. Para chegar a seu objetivo, necessita 

transpor um complexo processo técnico; e é este processo a base 

da linguagem fotográfica. A base técnica da realizac ̧ão da fotografia 

determina os elementos da linguagem. O estudo da linguagem 

decorre da necessidade de "dizer" alguma coisa e e ́proveniente de 

um processo de experimentac ̧ão dos recursos colocados à 

disposic ̧ão da fotografia pela técnica. (FEIJO, 2009, p. 1) 

 

No caso da fotografia, uma grande ruptura tecnológica e de paradigma 

se deu justamente com o advento da fotografia digital, em contraposição à 

analógica. Emily Keightley e Michael Pickering (2014) analisaram exatamente 

estas mudanças tecnológicas (analógico-digital). Eles buscaram 

compreender o que se mantinha, ou seja, quais as continuidades apesar (ou 

nas) mudanças tecnológicas, naquilo que se refere à memória e aos usos. Os 

sentidos pessoais das mudanças foram percebidos pelo entendimento da 

fotografia como um recurso mnemônico, ou veículo de memória. Assim, os 

autores se debruçaram, a partir de entrevistas, sobre as perspectivas de tirar 

fotos, armazenar fotos, compartilhar fotos e olhar/visualizar fotos. 

O resultado daquela investigação revela que não se pode identificar 

uma mudança histórica apenas pelo início da comercialização de um novo 

item tecnológico. Ao fazer este movimento, os autores descartam qualidades 

intrínsecas à própria tecnologia. Nesse sentido, articulam-na por meio dos 

usos feitos, das negociações, das acomodações, evidenciando os valores da 

vida cotidiana e evitando a centralidade da tecnologia. Além disso, 

consideram a capacidade de gerar continuidade de uma tecnologia a outra. 

Keightley e Pickering (2014) argumentam que, nesse cenário, o digital 

não deu conta de corresponder com as rupturas que eram esperadas. 

Verificou-se a coabitação das tecnologias, nos diferentes modos de 

configurações, práticas e usos. Nesse sentido, a tecnologia tem mais a ver 
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com um sistema complexo de transformação sociocultural, no qual, no caso 

da fotografia, há uma implicação nas relações com a memória. 

Aquilo que é da ordem da continuidade, ou seja, aquilo que atravessa 

uma tecnologia e que continua na seguinte, em alguma medida, não leva 

consigo processos tecnológicos pré-determinados de produção e 

reprodução. O que marca, por outro lado, é muito mais os sentidos que 

surgem a partir dos processos de interação.  

Destacamos ainda dois pontos específicos na análise de Keightley e 

Pickering (2014). Quanto a tirar fotos, a análise mostrou que, por um lado, há 

maior frequência de uso da câmera, maior produção de fotografias em 

quantidade e com custo menor; por outro, no armazenamento, as fotos 

impressas, por exemplo, têm mais vínculo com a memória do que as fotos 

na tela.  

Este vínculo da tecnologia com a memória, e a verificação desta 

relação num contexto sociocultural, parece relacionar-se ainda com a 

experiência que podemos ter com os dispositivos tecnológicos óticos (CRARY, 

1992). Para o autor, podemos compreender que o modo como enxergamos 

o mundo tem influências de como o sujeito esteve relacionado, nos 

diferentes contextos, aos diversos dispositivos ópticos.  

Ou seja, diz da experiência do sujeito ligada aos dispositivos técnicos. 

Nesse sentido, não é só um aparato tecnológico, mas um modulador de 

formas de vida, de experiências cognitivas e de sociabilidades. 
 

3. O RETRATO 

 

O retrato3 foi um dos primeiros tipos fotográficos desenvolvido no 

campo da visualidade (HAN, 2014). A exploração se deu em função de sua 

proximidade com as estratégias estéticas da pintura e, por conta de sua 

relevância, na representação e usos sociais.  Borges (2011, p.40) ressalta que 

“parte significativa da fotografia, profissional e/ou amadora, passou pela 

confecção de retrato de indivíduos cujo desejo era transcender os muros do 

anonimato erigidos pelo ritmo acelerado e voraz da modernidade”.  

Surgiam, então, os estúdios fotográficos, geralmente frequentados 

por figuras de renome. Segundo a autora, assim como nas pinturas, os 

fotógrafos buscavam trazer esteticamente para as fotografias a 

representação de características concebidas como qualidades da época, 

como a autoridade em figuras masculinas e a sensualidade e delicadeza nas 

                                         
3 Verificamos o uso do Retrato em diversos gêneros fotográficos, como no fotojornalismo, 

na fotografia artística, social, publicitária, histórica, documental e outras. 
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mulheres. No fotojornalismo, os retratos tem caráter testemunhal, para 

saber como se parecem as fontes, por exemplo. Os retratos são bastante 

desafiadores justamente porque presumem algo da identidade do retratado.  

 
A difícil tarefa do fotojornalista ao retratar alguém consiste em 

procurar não apenas mostrar a faceta física exterior da pessoa ou 

do grupo em causa mas também em evidenciar um traço da sua 

personalidade (individual ou colectiva, respectivamente). A 

expressão facial é sempre muito importante no retrato, já que é um 

dos primeiros elementos da comunicação humana (SOUSA, 2002, 

p. 121). 

 

Tal como descreve Sousa (2002), o retrato é um gênero fotográfico e 

pode ser individual ou coletivo. Inclusive, popularizam-se pelas fotografias 

de família, com lugares pré-destinados para pai, mãe, filho. A direção do 

retratado é outro ponto que gera polêmica, no âmbito documental ou 

jornalístico. De acordo com Sousa (2002), há fotojornalistas que preferem 

dirigir a pose e outros que fazem retratos apenas com o retratado agindo 

com naturalidade. "Com a pose pode ganhar-se em capacidade de se impor 

um sentido à imagem e em valor documental o que se perde em 

naturalidade" (SOUSA, 2002, p.122). Optando-se pela naturalidade, uma 

estratégia é fotografar enquanto o personagem é entrevistado, afim de 

registrar um gesto mais natural. 

Ainda assim, é unânime que se disponha de tempo. Jorge Pedro Sousa 

(2002) aponta que é pela variação de poses, tentativas, criatividade, enfim, 

que se alcança um resultado mais interessante, que realmente traduza 

visualmente algo da identidade do personagem. Verifica-se ainda uma outra 

opção, quanto à pose, que parece estar entre as duas, que é a de abordar 

rapidamente o retratado e fazer o disparo. Isso tende a fazer com que a 

pessoa não fique completamente produzida, preservando alguns aspectos 

da naturalidade.  

Se o retrato tem o objetivo, justamente, de garantir que um rosto seja 

expresso, ao mesmo tempo que traga evidências da personalidade, é 

imprescindível que alguns elementos façam parte da composição. Uma tática 

é fotografar no próprio ambiente do personagem, entrando num meio termo 

que consiga destacar o personagem e contextualizar sua personalidade, 

fugindo sempre dos clichês. "Alguns retratistas usam determinadas técnicas 

muito pessoais, como a exploração da geometria dos espaços ou até opções 

por vezes insólitas, como retratar pessoas a saltar num trampolim" (SOUSA, 

2002, p. 124).   

O objetivo, assim como argumenta Sousa (2002), é o de realçar algum 

aspecto que identifique tal personalidade. No caso da Figura 1, percebemos 
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como a composição simples e bem resolvida garante a mensagem da 

personalidade do retratado. A fotografia foi feita por Luiz Garrido, grande 

retratista brasileiro, e é um retrato do ginasta brasileiro Diego Hypolito.  

Do ponto de vista técnico, a expressão dos retratados é ponto alto e a 

luz deve ser gerenciada nesse sentido, seja ela suave ou dura, com uso de 

recorte, ou não, natural ou artificial. Pode-se adicionar na produção, ainda, 

acessórios, como rebatedores. O uso do flash, se rebatido em alguma 

parede, ou teto, ou ainda utilizar algum tipo de difusor, resolve bem o 

preenchimento do rosto. A composição chama atenção no retrato pois para 

expressar algo da personalidade do retratado, é necessário articular objetos 

que tragam esse sentido. Nesta perspectiva, Luiz Garrido, por exemplo, faz 

uma composição que explora um ângulo e formas geométricas, além da 

perspectiva que cria um ponto de fuga.  

 

 
FIGURA 01 - RETRATO DE DIEGO HYPÓLITO. CRÉDITO: LUIZ GARRIDO4. 

FONTE: REVISTA QUEM (2018) 

 

                                         
4 Disponível em: http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI221710-8192,00-

A+ARTE+DE+RETRATAR.html Acesso em: 05 de jul de 2018. 

http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI221710-8192,00-A+ARTE+DE+RETRATAR.html
http://revistaquem.globo.com/Revista/Quem/0,,EMI221710-8192,00-A+ARTE+DE+RETRATAR.html
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A figuração principal do retrato vem, de fato, da presença e expressão 

da face. Composição e enquadramento são fundamentais para isso. 

Identificamos isso no retrato, autorretrato e selfie, mas a apresentação, os 

usos, parecem ser radicalmente diferentes. Por exemplo, no âmbito cultural, 

o retrato se dá a partir de um fotógrafo produzindo a imagem de outra 

pessoa. Ou seja, todas as decisões cabem a este um e o outro está sujeito. 

Assim, a interação tem dimensão na etapa de produção, mas também a 

partir da materialidade, pois o caráter promocional se dá de forma conferida 

por outrem e externa, e é esse ponto que legitima a presença dos retratos 

no fotojornalismo, por exemplo. 

 

4. O AUTORRETRATO 

 

O autorretrato é um subgênero do Retrato, e tem intenção de auxiliar 

na construção da própria identidade de quem fotografa, entretanto, “mais 

do que uma expressão narcisística, diz respeito às conexões sociais que o 

sujeito estabelece e aos seus padrões de auto imersão, já que a prática de se 

fotografar exige a auto-observação por um tempo considerável” (COSTA, 

2017, p.145). 

A fotografia de Vivian Maier (1926-2009) é um exemplo bastante 

ilustrativo. Seu acervo é composto por retratos, autorretratos e outros tipos 

de fotografias, produzidas por meio de um viés documental. A fotógrafa, de 

origem francesa, viveu nos Estados Unidos, nas cidades de Chicago e Nova 

York, onde passou a vida inteira sendo reconhecida como babá. Foi revelada 

como fotógrafa quando, em 2007, o historiador John Maloof estava em um 

leilão e comprou uma caixa com os seus negativos.  Parte da história de 

Vivian Maier é contada em um documentário5 e um livro6. No documentário, 

podemos identificar alguns depoimentos de pessoas que conviveram com 

ela. Dizem, majoritariamente, das suas características excêntricas, de seu 

modo de vida extremamente privado e dos hábitos peculiares. 

Estima-se que ela tenha produzido mais de 100 mil imagens, de 1959 

e 1990, em cores e p/b. Seu principal equipamento foi uma Rolleiflex. 

Especialmente curioso é que ela revelou pouquíssimo desse material. Maloof 

encontrou dezenas de rolos de filmes (35mm e 120mm) não revelados, o que 

indica que Vivian Maier viu apenas uma breve quantidade das suas 

fotografias, para além do momento do disparo. 

                                         
5 Finding Vivian Maier (2013), dirigido por Maloof, concorreu ao Oscar de Melhor 

Documentário, em 2015. 

6 Livro Vivian Maier: uma fotógrafa de rua (2014), de John Maloof (coordenação). 
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As principais temáticas fotografadas eram fruto de seu próprio 

cotidiano e, ainda assim, são de profundo caráter documental. Na Figura 2 

podemos perceber que seus autorretratos constituem não apenas a 

representação de si e do ambiente. Mas é o modo pelo qual podemos 

(re)conhece-la como fotógrafa, e parte de como ela mesma se enxergava. 

Aqui, o caráter promocional, que no retrato se dá pelo olhar do outro, parece 

ser fruto das implicações e modos de interação dela (Vivian Maier) no/com 

mundo, dentro de suas condições culturais (Williams, 1989). 

 

 
FIGURA 02 – AUTORRETRATO DE VIVIAN MAIER, 1954. CRÉDITO: VIVIAN MAIER7. 

FONTE: VIVIAN MAIER GALLERY (2018) 

 

Costa (2017) defende que ao se autorretratar ela dá pistas da 

personalidade, de como se via, da própria construção do seu lugar no mundo 

que habitou. Ou seja, demonstra como ela estava imbricada naquela teia 

social, a partir da singularidade de seu olhar fotográfico. Na Figura 2 

percebemos, ainda, um tensionamento naquilo que se percebe como 

representações do feminino, pela sobreposição dela e das outras mulheres, 

através de reflexos e sombras.  

 

                                         
7 Disponível em: http://www.vivianmaier.com/gallery/self-portraits/Acesso em: 05 de jul de 

2018. 
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No autorretrato o fotógrafo pode representar apenas o rosto, meio 

corpo, corpo inteiro, posicionar-se de perfil, três quartos ou de 

frente, determinar a direção em que irá receber a luz, além de 

iluminar partes do corpo e manter outras na sombra. Há até 

mesmo alguns retratos em que não se vê o rosto do sujeito e 

outros, caso da fotografia mais artística, em que o fotógrafo se 

coloca de costas para a câmera. Entre outras variações, o fotógrafo 

pode estar vestido ou nu; dentro de casa ou no exterior; de pé, 

sentado, reclinado. Os fotografados podem estar sós ou 

acompanhados, e as imagens podem ser coloridas ou em preto e 

branco (COSTA, 2017, p. 145). 

 

Na tentativa de ensaiar alguns limiares possíveis para a fotografia, 

Costa (2017) utiliza a ideia do “isso foi” de Rolland Barthes. Entretanto, “para 

além do ‘isso foi’ – expressão que tem uma aproximação maior com o caráter 

realista da fotografia, enquanto documento – é preciso pensar a fotografia 

também como algo que foi construído” (COSTA, 2017, p. 143). Noutras 

palavras, tudo aquilo que se planeja, todas as escolhas e ajustes feitos antes 

do disparo. Incluímos que os usos feitos também são construídos 

culturalmente.  

A fotógrafa babá acaba sendo referência para a fotografia documental 

na medida em que consegue, em sua fotografia, ter atenção a detalhes 

essenciais e de caráter básico, como luz, composição e enquadramento (o 

que revela refinamento técnico), mas, principalmente, pela preocupação 

com questões sociais. Por meio de sua linguagem, mesmo a partir de um 

registro subjetivo, ela encontra ressonância em outras pessoas. Ao fim e ao 

cabo, o documental, e os traços presentes na fotografia de Vivian, são 

narrativas sobre si, mas que encontram reflexo nos outros.  

A fotografia documental compartilha com o fotojornalismo, muitas 

vezes, o mesmo suporte de difusão (a imprensa), a mesma intenção básica 

(a de documentar a realidade, informar, usando fotografias), assim como 

uma preocupação com assuntos ligados ao interesse público. Entretanto, 

para Buitoni (2011), o documental preocupa-se também com fenômenos 

estruturais e temáticos, sem a efemeridade da notícia. Tem maior tempo de 

produção e edição e pode, ainda, se expressar por meio de projeto 

fotográficos. São assuntos relacionados com a vida humana e a vida em 

sociedade, que tenham significado para o homem, ou seja, as relações que 

mantem com as coisas e com os outros. Nesse sentido, podemos perceber 

algumas fotografias documentais que prezam pelas interações com o 

cotidiano e sua inerente banalidade. A perspectiva de Vivian evidencia uma 

autopromoção a partir, justamente, das interações que ela mantém com o 

mundo, ou, ao menos, aquelas que a perspectiva do autorretrato deixa ver.  
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5. SELFIE 

 

Assim como o autorretrato, a selfie é uma fotografia cujo fotógrafo é 

também o objeto fotografado. Ela pode trazer apenas uma pessoa (o próprio 

fotógrafo que dispara) ou mais pessoas. Apesar da produção imediatista, é 

uma fotografia que necessariamente precisa de etapas produtivas (pré, 

produção e pós), assim como qualquer outro tipo de fotografia. Santos (2016) 

define as selfies como “autorretratos fotográficos realizados 

com smartphones equipados com câmera frontal – ou realizados 

com webcams –, feitos para a postagem em redes sociais” (SANTOS, 2016, p. 

2).  

Derivada do termo em inglês (self, que significa auto, ou si mesmo, 

numa tradução livre), a selfie é também uma narrativa fotográfica e um 

modo de construção do sujeito, fortemente ancorada no sorriso e no caráter 

testemunhal. Diz Santos (2016) que há uma especificidade histórica da selfie. 

 
[...] ela só ficou disponível para uso e apropriação em larga escala 

no momento em que um conjunto de tecnologias alcançaram certo 

grau de desenvolvimento e de facilidade de acesso/utilização. Tal é 

o caso da disponibilidade de conexão à internet, do manejo intuitivo 

de smartphones de preço abordável, providos de duas câmeras e 

com um software que envia imagens digitais para plataformas de 

compartilhamento (SANTOS, 2016, p .2). 

 

No caso da selfie, poderíamos pensar em uma enorme variedade de 

exemplos ilustrativos. Selecionamos, então, uma que foi amplamente 

divulgada. A Oscar Selfie, como ficou conhecida, retrata os vencedores da 

premiação no ano de 2014 e foi articulada como parte de uma campanha da 

Samsung. Nesse caso, o teor de planejamento acaba sendo maior, já que faz 

parte de uma estratégia publicitária. De acordo com Lima (2017), a fotografia 

foi conduzida pela apresentadora norte-americana Ellen Degeneres8 que, na 

ocasião, estava apresentando o Oscar. A foto foi tirada ao vivo, a partir do 

convite feito pela apresentadora aos premiados, e postada na conta do 

Twitter de Ellen Degeneres, conforme Figura 3. 

Apenas com intuito de contextualização, a selfie em questão é um dos 

elementos que compõe a campanha da marca Samsung, o advertaiment – 

                                         
8 Verificamos aqui um ponto que carece de esclarecimento. Pelo ângulo e por imagens de 

making of feitas do momento em que imagem é tirada, quem clica no disparador é o ator 

Bradley Cooper. Disponível em: https://www.dailydot.com/upstream/ellen-oscar-selfie-

tweet/ Acesso em 5 de jul de 2018. 
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uma estratégia publicitária que associa anúncio e entretenimento. No caso 

do exemplo utilizado, era o lançamento de um modelo novo da marca, cujo 

diferencial era a câmera frontal. “A campanha é citada pela sua criatividade 

em utilizar celebridades e a audiência como endosso social para a marca 

Samsung” (LIMA, 2017, p. 146).  

A fotografia repercutiu rapidamente e intensamente nas mídias 

sociais. “Já no primeiro minuto de postagem na rede social Twitter, mais de 

219 mil pessoas retuitaram a imagem retratada, derrubando a rede por 

excesso de acessos” (LIMA, 2017, p. 147).  Se apoia, principalmente, na noção 

de visibilidade e autopromoção do self por meio da selfie. 

 

 
FIGURA 03 – FOTOGRAFIA OSCAR SELFIE9. 

FONTE: TWITTER (2018) 

 

Seu caráter autopromocional, apesar de também conter a presença da 

face, diferencia-se, ao que aprece, pelo contexto de uso midiático e também 

pelo testemunho. Nesse sentido, não há uma construção do sujeito, de 

forma tão explicita como no autorretrato (a partir de como ele se percebe e 

das interações naquele contexto). No caso da selfie que ilustra este trabalho, 

utilizou-se claramente uma estratégia publicitária, mais participativa e mais 

voluntária.  

Algumas características de ordem técnica, como os planos e 

enquadramento nos chamam atenção nesse tipo de fotografia. Seu uso e 

popularização impulsionou (e foi impulsionado) pelo desenvolvimento de 

câmeras frontais em smartphones. O enquadramento tem um limite que não 

se dá apenas pela distância focal da objetiva, mas pelo próprio comprimento 

do braço (ou do “pau de selfie”). Suas chances de composição, nesse sentido, 

                                         
9 Disponível em: https://twitter.com/theellenshow/status/440322224407314432?lang=pt 

Acesso em: 05 de jul de 2018. 

https://twitter.com/theellenshow/status/440322224407314432?lang=pt
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ainda que “encurtadas”, possibilitam registros de elementos inesperados, ao 

fundo, em função das relações de imediatismo de sua produção.  

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Pretendeu-se nesse texto fazer um debate ancorado em três 

narrativas fotográficas que coabitam produções midiáticas contemporâneas: 

o retrato, o autorretrato e a selfie. A perspectiva lançada foi a de encontrar 

espaços onde se sobrepõem, e onde se singularizam, por meio da linguagem 

fotográfica. Assim, foi possível denominar e reconhecê-las com mais 

coerência, entendendo sua materialidade para além suporte do suporte. 

Levando em consideração as questões técnicas de produção, fizemos 

o esforço de entender os aspectos culturais nos quais tais questões estavam 

imbricadas. Nesse sentido, um eixo que apareceu nas três manifestações foi 

justamente o de que há um caráter promocional na representação do 

elemento humano, especialmente no protagonismo do rosto – outro eixo 

compartilhado por estes três tipos fotográficos. O que se vê, no entanto, é 

que a interação, a composição a própria figuração se estruturam 

diferentemente em cada um deles.  

Ao apresentarem materialidades distintas, o retrato se estrutura a 

partir de um caráter promocional conferido por um outro (o que legitima o 

uso no fotojornalismo), o autorretrato, autopromocional, e o faz de forma a 

imbricar o sujeito no contexto sociocultural, e a selfie, também 

autopromocional, acaba por se revelar testemunhal. A promoção, eixo 

compartilhado, funciona como uma das interações possíveis, na qual cada 

uma dessas materialidades se apresenta.  
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Ancoragem e mitologia nos pôsteres russos da guerra civil 

(1918-1921): uma análise barthesiana 

 
Willian Casagrande FUSARO (UEL)1 

 
Resumo: 

O presente trabalho tem o intuito de analisar dois pôsteres de propaganda 

russos, produzidos durante o período da Guerra Civil (1918-1921), 

imediatamente posterior à Revolução de Outubro de 1917, pelos 

propagandistas russos Dmitry Moor e Wiktor Deni. Os referenciais 

metodológicos e teóricos serão os conceitos de ancoragem e mitologia em 

Roland Barthes, com ênfase no que o autor francês delimitou como “mito na 

esquerda”. Tanto a figura do soldado russo quanto do líder carismático e 

infalível, representado nas figuras do soldado que chama para o alistamento 

voluntário e do líder bolchevique Vladimir Ilitch Lênin, representam o mito 

do ponto de vista da esquerda socialista, em oposição ao mito clássico da 

sociedade burguesa. Conclui-se que os referidos cartazes são efetivos no 

sentido da ancoragem de textos visuais e verbais (dito e visto, segundo 

Barthes) e representam um “mito fraco”, do ponto de vista da análise 

mitológica do autor. 

Palavras-chaves: Mitologia, ancoragem, pôsteres russos. 

 

Introdução 

 

O uso de cartazes como veículo de propaganda e publicidade iniciou-

se durante o século XIX, com o avançar do capitalismo e a sofisticação dos 

meios técnicos, além da necessidade de ditar o controle da produção de bens 

e, também, de influenciar ideologicamente as populações. Em épocas nas 

quais a Indústria Cultural como conhecemos inexistia, as formas de 

propaganda e publicidade eram basicamente escritas – jornais, folhetos, 

folhas volantes – e necessitavam de uma proximidade muito grande das 

massas. Dessa forma, segundo Bortolucce, os cartazes eram afixados nas 

ruas das cidades – razão pela qual o cartaz é considerado um veículo de 

comunicação tipicamente urbano –, em meio aos locais mais freqüentados 

pelos transeuntes, assim como a propaganda política, uma atividade 

deliberadamente exercida pelos Estados nacionais (BORTOLUCCE, 2010, 

p.319). 

                                         
1 Mestrando em Comunicação na Universidade Estadual de Londrina (UEL). Bolsista CAPES. 

Orientador: Dr. Manoel Dourado Bastos (UEL)  
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Devido às suas características físicas, os cartazes (também chamados 

de pôsteres) tinham vida útil pequena. Um cartaz afixado em uma rua 

movimentada poderia ser rasgado, retirado, substituído por outro por um 

passante ou rabiscado por indivíduos que discordassem de suas idéias (2010, 

p.320). O referido cartaz também poderia se desgastar com as intempéries 

climáticas como chuvas, ventos e neve. Tais características obrigavam a 

impressão massiva desses materiais, algo que se tornou possível com o 

florescimento maquínico da segunda metade do Século XIX em alguns 

pontos específicos do continente europeu. No entanto, não apenas o seu 

aspecto físico conta para lhe conferir um caráter finito: seu conteúdo 

também pode ser limitado pelo tempo, assim como uma peça publicitária de 

rádio, TV ou mesmo na internet nos dias de hoje (BORTOLUCCE, 2010, p.320) 

O processo de transmissão de mensagens por cartazes foi objeto de 

estudos clássicos na literatura da comunicação social, como a obra O Cartaz 

(1987), do engenheiro elétrico, físico e filósofo Abrahan Moles. Na obra, o 

autor destaca os principais elementos que diagnosticam um cartaz ou 

pôster, dos que conferem iconicidade a esse veículo de comunicação à sua 

importância como um dos primeiros elementos imagéticos de propaganda e 

publicidade responsáveis pela constituição de um espaço verdadeiramente 

moderno às paisagens urbanas. 

 
(...) O que caracteriza o cartaz é, com efeito, o fato de nunca estar 

só, de jamais proclamar sua unicidade, mas ser por essência 

múltiplo, tributário do mecanismo de cópia, ligado a uma interação 

dos estímulos para dar lugar a uma cultura global, enquanto tal e, 

ao mesmo tempo, em relação aos seus valores (argumentos, 

imagens de marca, etc..) que vão ser retomados em inúmeras 

variantes e roupagens estéticas (...) (MOLES, 1987, p.231) 

 

Moles, além de preocupar-se com a efetividade da comunicação por 

cartazes, também reservou em sua obra um relevante espaço para comentar 

a eficácia desse veículo na formação de uma consciência coletiva, algo 

essencial para a coesão de uma sociedade de massas como a capitalista – ou 

em suas versões alternativas, como veremos a seguir na Rússia 

revolucionária de 1917. Para o autor, a mensagem do cartaz torna-se eficaz 

porque, em poucas linhas e com um conteúdo simples e direto, aliado a uma 

imagem, o cartaz “gruda” na mente do espectador, criando uma cultura 

global de consumo e também ideológica (MOLES, 1987, p.231). De certa 

forma, por meio do estudo desse veículo específico, Moles já dialogava, 

mesmo que com algum distanciamento teórico e ideológico, com 

concepções críticas como a da Indústria Cultural, nascida da Escola de 

Frankfurt pelo desdobramento da Teoria Crítica de Max Horkheimer. 
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De acordo com Raymond Williams, o ordenamento da publicidade 

moderna por conta do nascimento do capitalismo monopolista foi 

responsável pelo surgimento do cartaz como forma de comunicação 

privilegiada no espaço urbano. Desde o Século XVIII, as lojas já se 

organizavam como potenciais clientes publicitárias dos jornais, que ainda 

anunciavam muito poucos produtos. Durante os anos 1890 e 1930, segundo 

o autor, essa prática, assim como o anúncio de produtos em cartazes, 

tornou-se corriqueira, devido à própria necessidade de estabelecer um rígido 

controle sobre a produção material e seu devido escoamento para evitar 

crises de superprodução (WILLIAMS, 2011, p.244). A incursão da publicidade 

comercial na política ocorreu de modo natural, de modo que “vender bebidas 

e partidos políticos” com mensagens mais ou menos parecidas era uma 

prática corriqueira no século XX (2011, p.244) 

É justamente sobre os cartazes políticos e de propaganda que se 

ocupa este trabalho. Este artigo faz parte de um pequeno esforço de 

pesquisa para compreender a efetividade dos conceitos de mitologia e 

ancoragem, teorizados por Roland Barthes, em dois cartazes de propaganda 

produzidos na Rússia durante os primeiros anos da Revolução de Outubro 

de 1917. Os cartazes, produzidos por Dmitry Moor e Wiktor Deni durante os 

primeiros anos da Revolução, conhecidos na historiografia como Guerras 

Civis (1918-1921), versam sobre a convocação de militantes voluntariamente 

para o Exército Vermelho para a guerra contra os Exércitos Brancos, Verdes, 

Azuis e Negro2. A Guerra Civil foi um dos principais problemas enfrentados 

pelo Exército Vermelho bolchevique durante os primeiros anos do governo 

revolucionário: era preciso barrar o avanço da contrarrevolução, e isso só 

poderia ser feito por meio da guerra. A propaganda visual, nesse caso, 

assumiu um papel primordial na disputa ideológica contra o inimigo. 

Convém salientar que este estudo se justifica pela influência notável 

da propaganda política visual em cartazes nas peças publicitárias e 

propagandísticas de hoje. Muito da estética da propaganda visual impressa 

foi absorvida pela Indústria Cultural capitalista, assim como pela atual cultura 

                                         
2 Em língua portuguesa, Daniel Aarão Reis (2017) tratou de forma detalhada e precisa os 

primeiros anos da Revolução Russa, momento definido por ele como Guerras Civis, em razão 

das diferentes guerras travadas pelo Exército Vermelho bolchevique contra Brancos 

(potências imperialistas como EUA, França e Inglaterra), Verdes (cossacos e camponeses no 

geral, provenientes das áreas de estepes ucranianas e do Sul da Rússia, hostis tanto às forças 

Brancas quanto Vermelhas), Azuis (exércitos insurretos da Polônia, que obtiveram a 

independência dos russos em 1920) e Negro (força liderada pelo anarquista Nestor Makno 

na Base Militar de Kronstadt). Devido ao foco deste trabalho, não poderemos nos alongar 

no desenrolar da Guerra Civil russa, bastando apenas utilizá-la como objeto dos cartazes 

analisados em questão. 
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das redes sociais digitais. Dito isto, iniciaremos este exercício crítico com uma 

breve contextualização a respeito do cartaz como propaganda política russa, 

durante o período de tempo analisado no artigo. Em seguida, passaremos a 

uma análise metodológica dos referenciais teóricos semióticos e 

semiológicos utilizados no texto, propostos por Barthes. Por fim, após a 

análise dos materiais propostos, conclui-se que os conceitos de ancoragem 

e mitologia, aplicados às peças visuais em questão, servem de referencial 

para analisá-las – no caso do mito entre a esquerda revolucionária, o mito 

em questão diferenciasse do proposto pela sociedade capitalista estrita, 

motivo pelo qual é classificado por Barthes como um mito fraco, de baixa 

intensidade argumentativa e persuasão ideológica. Passaremos, a seguir, à 

análise do período histórico russo em questão. 

 

Os cartazes na Rússia revolucionária (1918-1921) 

 

Um dos principais fatores que impulsionou o florescimento da arte 

gráfica na Rússia pós-Revolução de Outubro foi a própria necessidade do 

Partido Bolchevique em vencer a luta ideológica, tanto contra as outras 

frações dos partidos socialistas (notadamente mencheviques e socialistas 

revolucionários, os SR) quanto contra a burguesia e o imperialismo, que 

mantinha domínio sobre parte importante do território. Se era mais do que 

claro para lideranças como o secretário-geral Vladmir Lênin e os comissários 

Leon Trotsky e Josef Stalin que a propaganda era vital para o fortalecimento 

da revolução, como os bolcheviques apregoavam desde o início do século XX, 

o modo como essa propaganda seria feita ainda estava sob discussão. Esse 

entrave teve de ser resolvido com a tomada de poder, pois havia uma guerra 

em curso para salvar a revolução. A propaganda deveria contribuir para a 

vitória do processo revolucionário, como todos acreditavam. Porém, como 

fazê-la? 

De acordo com Victoria Bonnel, essa luta ideológica no plano das 

produções artísticas se deu, entre outros modos, pela produção gráfica de 

cartazes e pôsteres, dado o elevadíssimo índice de analfabetismo do país 

(1998, p. 4). Os pôsteres russos, como veremos a seguir, contém no máximo 

uma ou duas frases, junto com a arte gráfica. São de fácil entendimento, se 

comparados com os jornais da época, que em geral tinham 4 ou 6 páginas 

de textos, sem nenhuma ou com pouquíssimas imagens. Outro fator, 

estrutural, contribuiu para essa escolha: a forte crise no fornecimento, 

transporte e produção de papel-jornal causada pela Guerra Civil, o que 

diminuiu significativamente a distribuição dos principais jornais do partido, 

inclusive o Pravda, o mais importante periódico bolchevique (BONNEL, 1998).  
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Os bolcheviques, cientes dessas dificuldades, empreenderam uma 

série de atividades de agitação e propaganda para criar símbolos que 

representassem, de alguma forma, a tomada de poder pelos trabalhadores. 

Esses símbolos seriam reproduzidos através dos cartazes e pôsteres de 

agitação. Como nos conta Bonnel, os mais conhecidos, que surgiram em 

1918, foram a foice e o martelo, a estrela vermelha e a imagem do 

trabalhador heróico, representado exercendo sua função manual em muitos 

dos cartazes (1998, p. 30).  

Os primeiros pôsteres políticos apareceram em agosto de 1918. Eram 

colados em vários lugares pela cidade, desde vitrines de lojas até paredes de 

casas e dentro de fábricas e comércios3. Durante os três primeiros anos de 

Guerra Civil, foram produzidos mais de 3.100 pôsteres e cartazes por mais 

de 450 organizações e instituições diferentes, compostas por artistas 

independentes (BONNEL, 1998, p. 5). O Litzdat, por exemplo, a maior 

organização em questão atuante no país, distribuiu mais de 7.5 milhões de 

pôsteres, cartões postais e pinturas lubok4 entre os anos de 1918 e 1922. A 

Gosizdat, agência estatal empreendida em 1919 pelo Estado, produziu 3.2 

milhões de cópias de 75 tipos diferentes de pôsteres durante o período da 

Guerra Civil. Como meios de comunicação, portanto, os pôsteres e cartazes 

alcançaram um grande sucesso na Rússia pós-revolucionária, com tiragens 

muito mais significativas do que qualquer periódico. 

Quanto à produção em si, os pôsteres em geral guardavam 

simbologias em relação à religião, à exaltação da figura do trabalhador 

manual e, também, do soldado enquanto o protetor do socialismo russo, 

segundo Bonnel (1998, p. 9). A disputa entre o “Bem” e o “Mal”, encarnados 

na figura dos “heróis proletários” e dos “demônios imperialistas, burgueses 

                                         
3 O filósofo Walter Benjamin, em seu Diário de Moscou, que trata da sua visita à capital 

soviética de dezembro de 1926 a janeiro de 1927, chega a comentar sobre os cartazes que 

encontrou no interior de uma fábrica de bobinas, fitas elásticas e enfeites para árvore de 

Natal: “Nas paredes há cartazes de propaganda e retratos de revolucionários famosos, ou 

quadros que resumem, de maneira taquigráfica, a história do proletariado russo. O período 

de 1905 a 1907 é tratado no estilo de um imenso cartão-postal. Mostra, sobrepostos uns aos 

outros, lutas de barricada, celas de prisão, a insurreição dos ferroviários, o "domingo negro" 

em frente do Palácio de Inverno. Muitos dos cartazes são dirigidos contra o alcoolismo, um 

tema tratado também pelo jornal mural.” (1989, p. 76) 

4 Pinturas tradicionais russas, de grande popularidade na história cultural do país. Tiveram 

origem durante o czarismo, nos séculos 17 e 18, especialmente durante o período de Pedro, 

o Grande, e foram muito difundidas entre populações camponesas que as utilizavam como 

ornamentos em suas casas. Os desenhos eram grafados em madeira e pedra e tratavam de 

episódios diversos, desde acontecimento históricos sobre guerras, episódios bíblicos a 

representação de mártires políticos. Ver o estudo clássico de Thomas Michell, Russian 

Pictures (1889) 
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e contrarrevolucionários”, assim como as figuras do ferreiro e do soldado 

russo são constantes durante o período do Comunismo de Guerra. Tais 

temas não surgiram por acaso: a autora cita a constante relação, no campo 

religioso, da arte gráfica com a herança deixada pelas pinturas e gravuras 

religiosas, feitas por artistas pagos pela Igreja Católica Ortodoxa para 

disseminar o catolicismo como religião oficial do regime czarista (1998, p. 8).  

Além do uso de cartazes e pôsteres de agitação e propaganda, os 

revolucionários russos empreenderam uma série de formas artísticas, até 

então revolucionárias em forma e conteúdo. Orlando Figes nos lembra de 

formas como o jornal vivo (jornal encenado em forma de teatro para que a 

população soubesse das notícias do dia), a arquitetura modernista, as 

fotomontagens e, também, projetos de design de moda (2017, p. 540). Era 

muito caro ao artista de vanguarda introduzir sua arte no seio dos conflitos 

sociais, para que ela participasse ativamente das disputas simbólicas e 

políticas e tivesse um uso social, interesse maior de uma das vanguardas 

mais ativas no período, o construtivismo (FIGES, 2017).  

A seguir, passaremos à análise do referencial metodológico, de 

mitologia e ancoragem em Roland Barthes, que servirá de esteio à análise 

dos cartazes escolhidos, de Dmitry Moor e Wiktor Deni. O esforço deste 

artigo é estabelecer uma relação entre os referidos conceitos e os produtos 

visuais, para analisar a eficácia do mito enquanto elemento ideológico das 

produções e da ancoragem como forma de inter-relação entre o dito e o 

visto, texto e imagem, denotação e conotação. 

 

Metodologia e referenciais teóricos 

 

Roland Barthes, ao definir o que seria o mito na contemporaneidade, 

tratou a questão de uma forma lacônica e, ao mesmo tempo, esclarecedora: 

o mito é uma fala. Essa “fala”, segundo o autor, é histórica e naturalizada, age 

como uma forma que pode significar qualquer coisa, desde um discurso 

verbal a uma foto, espetáculo, cena fílmica etc. A respeito da possibilidade 

de qualquer situação ou experiência poder se configurar como mito, Barthes 

ressalta que “cada objeto do mundo pode passar de uma existência fechada, 

muda, a um estado oral, aberto à apropriação da sociedade, pois nenhuma 

lei, natural ou não, pode impedir-nos de falar das coisas” (2009, p. 197).  

O mito é, por fim, uma fala ressignificada que é esvaziada de seus 

sentidos originais e “naturalizada” na forma de algo que não lhe representa 

por inteiro. Com essa ressalva – a de que o mito é uma representação de algo 

que, em partes, não é uma mentira – Barthes define o mito como histórico. 

No famoso exemplo da imagem do homem negro e imigrante como 
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representante do Exército Francês, utilizado em Mitologias, o autor lembra 

que toda a história do colonialismo capitalista empreendido pela França 

(uma das grandes potências imperialistas da história) é sumariamente 

apagada. O homem negro aparece como um soldado como qualquer outro, 

filho da pátria francesa. Isso, para Barthes, é o mito em sua inteireza. 

Tal forma de ressignificação da realidade, para o autor, opera por meio 

da linguagem e dos três elementos da semiologia, signo, significado e 

significante. Porém, diferente do funcionamento normal desses três 

elementos, para o mito esses três elementos são totalmente fundidos. Outro 

exemplo conhecido, usado pelo autor, é o das rosas vermelhas: elas são o 

significante e o significado é a paixão. No entanto, não existem rosas 

vermelhas “despassionalizadas”, para Barthes: o mito está colado no 

significante, antes mesmo da formação do signo (2009, p.202).  

Essa mistificação do signo se dá pela atividade da Indústria Cultural 

burguesa, motivo pelo qual Barthes considera o mito uma forma de 

ressignificação típica das sociedades capitalistas – somente a revolução em 

si, na concepção do autor, não se configuraria como um mito de fato, do 

mesmo modo que o mito na esquerda socialista seria fraco, pouco efetivo, 

mesmo se reproduzir características historicamente encontráveis nos mitos 

da sociedade burguesa. Isso porque a linguagem mítica não se confunde 

com a linguagem não-mítica (ou, como Barthes denominou, a “linguagem do 

homem produtor”) (2009, p.237). No caso da linguagem não-mítica do 

homem produtor, este “fala para alterar a realidade do mundo”, e não para 

conservá-la por meio da ressignificação mítica. Sempre que o homem-

produtor fala para alterar a realidade, e não conservá-la em imagem, o mito 

desaparece e dá lugar ao “fazer” que altera o mundo. Toda a linguagem é 

absorvida por isso, portanto não existe, nesse contexto, o mito como 

metalinguagem de si mesmo. A revolução seria, então, para Barthes, o “ato 

catártico” da mudança histórica, que sepultaria o discurso mítico e ideológico 

das burguesias: se a burguesia mascara-se como burguesia e reveste-se do 

mito, a revolução assume a face da revolução e suprime a linguagem do mito 

(2009, p. 237). 

No entanto, é possível, para Barthes, que o mito ocorra na esquerda. 

Esse momento se dá justamente quando a revolução “converte-se” em 

esquerda, isto é, quando se permite criar uma metalinguagem inocente e 

transformar-se em “natureza” (2009, p. 238). A mitificação do discurso 

revolucionário pela “esquerda”, instituída e naturalizada enquanto mitologia, 

deu origem, segundo o autor, a uma das mais bem acabadas representações 

do mito do socialismo, que foi a figura de Josef Stalin como líder supremo e 

infalível da URSS (BARTHES, 2009, p.238). No caso o mito da esquerda, ele 
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surge fraco e débil, sem a profundidade de se relacionar com o imaginário 

humano como os mitos burgueses: seu uso é por vezes tático ou, inclusive, 

acidental (2009, p.239). Não é efetivo como sustentação ideológica e política 

de uma classe, portanto, pois a linguagem mítica baseia-se no falseamento 

da realidade em troca de uma imagem naturalizada, um ethos burguês 

eternizado pelo mito. 

Como linguista, Barthes não poderia deixar de relacionar o conceito 

de ancoragem também à linguagem. No entanto, a ancoragem se faz real 

com o entrecruzamento de sentidos entre linguagem verbal e visual, ou, 

como afirma Barthes, entre o dito e o visto, com o objetivo de minimizar a 

polissemia das imagens (PIETROFORTE, 2006, p.1). Um dos exemplos mais 

usuais de ancoragem são as legendas de fotos, que “explicam” as fotos dos 

periódicos para que a polissemia da imagem seja diminuída e, a partir disso, 

o leitor possa compreender exatamente o que o emissor da mensagem 

(“jornal”, como um conjunto de atores) quer dizer com a articulação entre 

foto e legenda. Como veremos a seguir, os cartazes russos analisados são 

ancorados por mensagens verbais diretas, curtas. Slogans propagandísticos. 

Embora não seja o objetivo deste artigo, faz-se importante delimitar 

que, para Barthes, há outra forma de sincretismo entre visualidade e 

verbalidade. No modo de etapa, a junção entre os elementos verbal e visual 

cria um sintagma geral, ou seja, uma nova significação sobre a imagem, o 

que, ao contrário do conceito de ancoragem, produz a polissemia de forma 

conjunta (PIETROFORTE, 2006, p.2). 

O próximo passo é adentrar definitivamente na análise das imagens 

propostas, segundo o conceito de ancoragem em Barthes. Como objetivo, 

mostraremos a efetividade da ancoragem nas imagens mostradas, 

relacionando os textos verbal e visual. Também evidenciaremos a 

possibilidade de redução da polissemia no conjunto total dos textos, assim 

como a formação da mitologia como ressiginificação do discurso dos 

pôsteres, de acordo com a análise barthesiana do mito. 

 

Análise 

 

Os cartazes em questão, dos artistas visuais Dmitry Moor e Wiktor 

Deni, versam sobre dois temas candentes durante a fase da Guerra Civil, ou 

a primeira etapa pós-Revolução de Outubro para o avanço da revolução. No 

primeiro cartaz, de 1919, provavelmente um dos mais conhecidos entre os 

cartazes produzidos na época, Dmitry Moor retrata um soldado do Exército 

Vermelho empunhando um rifle. O soldado está todo vestido de vermelho 

(cor que simboliza a revolução, desde a primeira grande revolução burguesa, 
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a Francesa de 1789) e conta com a estrela vermelha no chapéu, símbolo da 

Revolução de Outubro. É possível vê-lo em uma pose de seriedade, 

apontando o dedo ao leitor, com o seguinte texto verbal ancorado à imagem: 

“Você já se alistou como voluntário?”. Ao fundo, o leitor pode observar 

chaminés de fábricas, estas também vermelhas, em pleno funcionamento (a 

revolução significava o progresso do povo russo à modernidade, só que pela 

via da revolução popular socialista, e não por uma revolução burguesa 

clássica):  

 
Figura 1: Você já se alistou como voluntário? 
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Na Rússia revolucionária, vencer a Guerra Civil era uma questão 

imperiosa para os bolcheviques e aliados: somente a vitória contra as forças 

contrarrevolucionárias poderia levar (de acordo com o discurso bolchevique, 

que em partes era reproduzido pelos artistas de vanguarda) ao 

restabelecimento da economia russa. Portanto, era necessário recrutar o 

máximo possível de soldados entre as populações, prioritariamente a 

urbana. Razão pela qual o cartaz traz, também, uma fábrica ao fundo (o 

proletariado urbano era base de apoio da revolução bolchevique). 

Na imagem, o discurso verbal ancora-se no discurso visual por meio 

da pequena pergunta, proferida pelo soldado: “Você já se alistou como 

voluntário?” Somente a imagem do soldado empunhando o rifle e olhando 

fixamente para o leitor pode ter uma miríade de significados, mas o discurso 

verbal restringe esses significado ao único possível, ao único necessário para 

o autor: o recrutamento de  cidadãos russos para o Exército Vermelho vencer 

a guerra. A ancoragem opera por meio do que Barthes delimitou de 

semissimbolismo, a junção entre o eixo paradigmático com o sintagmático, 

o que garante apenas uma relativa autonomia ao verbal no conjunto da peça 

propagandística (PIETROFORTE, 2006). 

Já em relação à formação do mito na imagem, o cartaz guarda 

elementos que configuram uma mitologia de esquerda. Foi produzido em 

um momento de intensa agitação revolucionária, no qual a participação 

popular tornou-se decisiva para os rumos da revolução. É possível afirmar 

que o discurso mitológico existe nessa representação, com algumas 

ressalvas que devem ser feitas por conta da verve catártica da revolução em 

andamento. Não há naturalização ou mistificação no discurso do soldado, 

ancorado na imagem: a revolução proletária fez-se com os braços e as 

mentes dos proletariado, a despeito dos rumos que tomou em seu 

desenrolar. No entanto, a própria imagem do soldado soviético, idealizado 

na figura do homem forte, de bigodes, macacão, do adulto de meia-idade e 

viril era uma abstração. Bonnel (1998, p.23) afirma que, embora a figura do 

ferreiro, a idealização do proletário industrial escolhida pelo bolchevismo, 

seja a predominante na maioria dos cartazes russos e, posteriormente, 

soviéticos, a figura do soldado também era reproduzida com freqüência no 

intuito de “criar os próprios heróis da revolução”. Em grande parte dos casos, 

o soldado é um homem representado desta forma, um padrão idealizado 

que reflete a historicidade da sociedade russa, porém sem declarar-se como 

tal na imagem. Nesse lógica de mistificação reside o discurso mitológico da 

imagem. 

Já na segunda figura, de Wiktor Deni, podemos ver uma caricatura do 

líder da revolução bolchevique, Vladimir Ilitch Lênin, literalmente “varrendo” 
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os contrarrevolucionários do mundo, representados por integrantes da 

aristocracia e da burguesia (os aristocratas representados pelo uso da coroa 

e de vestes de reis e czares, e os burgueses desenhados com suas vestes 

habituais, como cartola e fraque pretos, assim como um gordo saco de 

dinheiro). Os dois tipos de personagens retratados como inimigos no cartaz 

são retratados como gordos, afinal, desde as primeiras representações 

socialistas da burguesia, a opulência e a riqueza significavam uma boa vida e 

uma boa alimentação. O cartaz, que tem um fundo cômico devido ao traço 

característico de animações, traz Lênin com suas vestimentas características 

(terno preto e uma boina) empunhando uma vassoura e expulsando os 

inimigos da revolução. A frase abaixo complementa exatamente o sentido da 

imagem: “O camarada Lenine limpa o lixo do mundo”. 

 
Figura 2: O camarada Lenine limpa o lixo do mundo 

A respeito da ancoragem, observamos mais um caso em que ela 

ocorre com efetividade. O papel do texto verbal é fornecer uma legenda para 

a imagem e reduzir sua significação ao máximo ao que é proposto, muito 

embora, no caso desta imagem, ao contrário da outra analisada, não seja 

permitido chegar a muitas outras interpretações diferentes do que a imagem 

explicita. A própria figura do líder carismático e infalível, que iria livrar a 
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Rússia revolucionária do jugo imperialista e da ameaça da restauração 

conservadora do Império Russo czarista é uma forma de mitologia, sob a 

ótica de Barthes. 

O filósofo francês classifica, em Mitologias, o mito stalinista como 

nascido das entranhas de uma transformação do ideário revolucionário de 

1917, que, ao naturalizar-se em mito, esvaziou-se do discurso da produção 

de um sentido não-mitológico e transformou-se no mito da esquerda 

socialista do século XX, o que o autor qualifica como um “desvio” do percurso 

original – ou planejado – da revolução (BARTHES, 2009, p.238). Alguns dos 

elementos encontrados nos cartazes da época stalinista, que estão clara e 

temporalmente fora do escopo da análise deste artigo, podem ser 

encontrados também neste cartaz, de uma época anterior, o que o configura, 

ainda segundo Barthes, como um mito pobre de significações, pois está 

longe de conter em si a riqueza do mito burguês, que é necessariamente 

falseado (2009, p.239). A figura de Lênin como um salvador dos povos russos 

encarna um desejo de revolução, só que pela via mitológica da 

personificação. 

 

Considerações finais 

 

O mito na esquerda socialista já foi objeto de muitos estudos devido 

às contradições envolvendo o ideal da revolução e suas práticas, muitas 

vezes dissonantes em relação aos pressupostos teóricos. No entanto, ao 

analisar a mitologia presente nos cartazes russos, faz-se importante lembrar 

que esses veículos comunicativos representaram, principalmente durante os 

primeiros anos da revolução, um genuíno ideal de transformação social. Algo 

que se aproxima ao que Barthes quis dizer com a revolução como antítese 

do mito burguês. Porém, devido a uma série de fatores que impossibilitaram 

o alcance total das idéias dos bolcheviques e dos seus aliados, o discurso 

catártico da revolução foi fagocitado pelo mito, não nesse caso o mito 

burguês clássico, mas, sim, o mito da esquerda socialista. O messianismo 

próprio dos cartazes russos, que encontram nas figuras de Lênin e, 

posteriormente, Stalin, os heróis da revolução, diz claramente que a intenção 

dos cartazes é criar uma aura de infalibilidade entorno dos líderes mais 

destacados. Esse mito, entretanto, mostra-se “pobre”, como afirmou Barthes, 

por jogar com algumas significações muitas vezes rasas e sem a “densidade 

mitológica” do mito burguês clássico, rico em significados e materializado na 

realidade pela ideologia dominante da burguesia. 

Já ancoragem como forma de inter-relação entre o verbal e o visual, 

ou entre o dito e o visto, como afirmou Barthes, é muito bem realizada nos 
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dois cartazes em questão. A complementaridade entre o texto escrito e a 

imagem reduz a polissemia das imagens (em especial a primeira analisada, 

da autoria de Dmity Moor) e ajusta o significado que o leitor terá da 

mensagem o mais próximo possível do objetivo do artista. Ambas as obras 

ancoram de modo satisfatório, portanto, texto e imagem, o dito e o visto. 

Conclui-se que o arsenal teórico barthesiano utilizado neste trabalho 

foi suficiente para encontrar elementos importantes contidos nos pôsteres 

em questão, o que abre margem para questionamentos outros, de igual 

importância: a relação entre mito de esquerda X ausência de mitologia na 

revolução, quando se trata de uma arte declaradamente socialista, mostra-

se tênue devido às singulares apreensões dos fenômenos revolucionários 

por pesquisadores de diversas matizes. Há diferentes e contraditórias 

opiniões sobre o processo revolucionário russo, e essas divergências 

ideológicas são basilares para compreender de que modo os pesquisadores 

encaram essas produções propagandísticas: como mito ou como discurso de 

produção? A partir de que ponto o discurso revolucionário se tornou um 

discurso “de esquerda”, mítico e ressignificado? Este trabalho procurou 

esclarecer algumas dessas dúvidas, que certamente não se esgotam nessa 

breve análise e podem servir para pesquisas futuras. 
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A construção da identidade feminina em Bordados de Marjane 

Satrapi 

 
Célia Dias dos SANTOS (UEL)1 

Maria Isabel BORGES (UEL) 2 

 
A representatividade feminina na produção de HQs é escassa em vários 

países. O mercado de quadrinhos tradicional, tanto produtor quanto 

consumidor, é historicamente dominado pelos homens. Assim sendo, 

selecionamos a novela gráfica Bordados (2010), da escritora e ilustradora 

iraniana Marjane Satrapi que tem contribuído para enfraquecer o clichê do uso 

da figura feminina de uma maneira idealizada e objetificada. A partir de uma 

narrativa em tom ácido e ao mesmo tempo bem-humorado, a autora reflete 

sobre os costumes da sociedade iraniana ao abordar temas como a traição, 

o machismo e a valorização exacerbada dos homens pela virgindade 

feminina. O presente trabalho, através de uma análise qualitativa, busca 

analisar as especificidades da linguagem quadrinística, refletir sobre as 

interações sociais com o intuito de discutir a construção da identidade da 

mulher islâmica distante da visão estereotipada do ponto de vista ocidental.  

Palavras-chaves: novela gráfica, islamismo, identidade feminina.  

 

Considerações iniciais  

 

 

Bordados é a terceira obra de Marjane Satrapi, lançada em 2010 pela 

Companhia das Letras. É uma graphic novel menor e com um tom mais 

humorístico do que Persépolis (SATRAPI, 2007). Consagrada por Persépolis, 

que virou filme de animação premiado em Cannes, Marjane Satrapi é o nome 

artístico de Marjane Ebihamis nascida em Rasht, no Irã, em 1969. Satrapi é 

um símbolo de luta em vários níveis de opressão. Ela veio de uma família 

moderna, o que colaborou para a formação da sua consciência política. Sua 

família envolveu-se com movimentos socialistas e comunistas no Irã, antes 

da Revolução Islâmica, tendo até um tio que foi assassinado por participar 
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de uma tentativa de criar uma república comunista na província iraniana do 

Azerbaijão.  A Revolução Islâmica ocorreu em 1979 e, a partir daí, 

implementaram-se rígidas leis no país com base em uma linha mais radical 

da religião islâmica. Em 1980 o Iraque, governado por Saddam Hussein, 

invadiu o Irã. Foi então que ela viu seus amigos sendo convocados à frente 

da batalha e vizinhos morrendo em bombardeios constantes. Marjane foi 

mandada por seus pais para Viena em 1984. Lá ela morava na casa de 

amigos, repúblicas e chegou a morar na rua. Contraiu uma forte pneumonia, 

o que a fez voltar para o Irã com 18 anos. Sofreu bastante com as diferenças 

de costumes, como modo de vestir e outras regras que o regime islâmico 

impunha. Até que aos 24 anos decidiu voltar à Europa e atualmente vive em 

Paris, onde escreve, ilustra livros infantis e dirige filmes. 

 Considerando que o espaço destinado às autoras e às 

personagens do sexo feminino é bem singelo no mercador editorial, de 

maneira geral, selecionamos a obra Bordados que a partir de relatos 

confessionais de mulheres em universos femininos distintos questiona a 

representação imagética depreciativa da mulher oriental. Para Benjamin 

(1994, p.37) a arte de contar uma história é um acontecimento infinito, “pois 

um acontecimento vivido é finito, ou pelo menos encerrado na esfera do 

vivido, ao passo que o acontecimento lembrado é sem limites, porque é 

apenas uma chave para tudo o que veio antes e depois”.  

 Isso posto, o presente trabalho, através de uma análise 

qualitativa, busca analisar as especificidades da linguagem quadrinística, 

refletir sobre as interações sociais com o intuito de discutir a construção da 

identidade da mulher islâmica distante da visão estereotipada do ponto de 

vista ocidental. 

 

1. O universo feminino: Conservadoras ou emancipadas  

 

O livro curto com apenas 136 páginas em preto e branco e traços 

cartunescos confirmam o estilo limpo da autora de Persépolis, obra publicada 

em 2007, com 352 páginas, que reúne as quatro edições da série num único 

álbum. O primeiro sentido do título da obra remete ao ato de bordar, a 

técnica predominantemente conferida mais às mulheres do que aos 

homens. Embroideries (que ao pé da letra significa "bordados", em português) 

apresenta um grupo de mulheres conversando sobre as tradições, 

machismo e tabus que delineiam o universo feminino iraniano. A expressão 

que dá nome à obra, num primeiro momento, está associada ao ato de 

conversar trocando histórias secretas e falando sobre a vida alheia, o que em 

português corresponde ao tricotando. Para Satrapi (2010) o termo para essas 
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ações em sua língua é bordando. Outro elemento que aproxima o bordar do 

narrar é que ambos são “forma artesanal de comunicação”. (BENJAMIN, 1994, 

p. 205). Assim, “o bordado, portanto, não se liga apenas à tradição das 

culturas e sociedades como também à tradições pessoais, da ordem do 

familiar. E neste processo de conhecimento emergem as narrativas” (GIL, 

2018, p. 139-140).   

 
Figura 1 - Capa de Bordados 

 
Fonte: SATRAPI, 2010. 

 

A capa (fig.1), peça visual mais importante do livro, sustenta o estilo 

adotado nas ilustrações de Marjane Satrapi que lembram xilogravuras. O 

título, traçado em caixa alta no tom de vermelho associado a um grupo coeso 

de mulheres com olhares vívidos e questionadores, despertam a atenção do 

leitor. Em Bordados a expressão corporal e facial das personagens apesar de 

sutil, cria um efeito de sentido que consegue impactar o leitor. Para McCloud 

(2008, p. 81) “não há caminho mais forte para as emoções de seus leitores 

do que as emoções dos personagens que você cria para eles”. Na obra 

analisada os desenhos não são organizados em quadrinhos, as ilustrações 

de corpo inteiro e de perfil chegam a ocupar metade da página, às vezes a 

página toda, criam um efeito de sentido de proximidade entre as histórias 

narradas e o leitor. Ademais, a linguagem coloquial, aliada ao uso de uma 

tipografia cursiva nos balões e legendas, remete a um ambiente intimista de 

um diário pessoal. Some a isto o fato de a obra não ser paginada, pois os 

acontecimentos são situados em relação à trama, sugerindo que a história 

possui uma linha única de raciocínio que retrata o encontro de mulheres na 

casa da avó de Marji.   
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O ritual do chá iraniano é o pano de fundo para que as mulheres 

contem casos de experiências inusitadas, frustrantes e/ou divertidas com os 

homens que passaram por suas vidas. A narrativa acontece em Teerã, após 

o almoço na casa da avó de Marji, enquanto os homens faziam a sesta, as 

mulheres lavavam a louça.  Em seguida nove iranianas - mãe, a avó, as tias, 

amigas de Marji, e a própria autora - se reuniam ao redor do samovar para a 

realização da sua atividade favorita: a conversa. O tom picante da conversa 

desvela fatos divertidos e ao mesmo tempo chocantes sobre amor, sexo, 

virgindade, casamento e traição. Assim, personagens com idade, opiniões e 

experiências bem diversas contam histórias que aconteceram, sobretudo, 

antes da Revolução Iraniana ocorrida em 1979. As personagens não usam o 

véu islâmico uma vez que as iranianas não precisam usá-lo dentro de casa.  

A perspectiva narrativa a partir do caráter autobiográfico enfatiza os 

costumes da sociedade iraniana ao abordar temas tabus referente à 

sexualidade feminina, sentimentos velados, o machismo e a valorização 

exacerbada pelos homens da virgindade feminina. Verificamos que a história 

não possui especificamente uma protagonista, uma vez que todas as 

mulheres são narradoras e personagens ao mesmo tempo. Marji tem uma 

função de biógrafa, porque procura organizar as histórias dessas mulheres, 

então, como narradora onisciente do início do livro sai de cena e só 

reaparece no papel de personagem que participa da ação.  

Assim, os constantes flashbacks nas conversas, quase desconexas, 

contribuem para a fluidez da narrativa. A imagem (figura 2), a seguir, ilustra 

bem qual a função dos encontros femininos para a matriarca da família, uma 

personagem intensa, que transita de uma narrativa a outra, com 

determinado protagonismo.  
 

Figura 2 - As conversas ao redor do samovar para a Avô de Marji 

 
Fonte: SATRAPRI, 2010, p.11. 
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O título da obra Bordados remete também à prática adotada por 

algumas mulheres iranianas da cirurgia de reconstrução de hímen para 

atestar a virgindade, já que preservá-la é motivo de honra. Dessa forma, a 

sala de estar da casa da Sra. Satrapi é o cenário minimalista perfeito para 

que mulheres de universos distintos relatem, em tom confessional, suas 

vivências numa atmosfera familiar, segura e libertadora sobre técnicas 

femininas de sedução, beleza, dissimulação e relacionamentos. Assim, 

distante dos olhares julgadores dos homens estas mulheres podem se 

manifestar, expondo seus sentimentos mais velados.  

O uso do balão de fala demonstra que não se trata de um pensamento 

resguardado à personagem, pois ela verbaliza o ato de se colocar como 

mulher na sociedade iraniana. Deve-se manter em segredo sua real 

perspectiva de mundo. Uma das funções do balão de fala é retratar os 

diálogos entre as personagens (ACEVEDO, 1990; CAGNIN, 2014; RAMOS, 

2010). Normalmente possui a parte verbal em si, chamada de conteúdo, e o 

continente, que consiste no contorno curvilíneo e apêndice (ou rabicho). Ao 

lado desse balão, o de pensamento é bastante comum nos quadrinhos. 

Planos de visão são recursos da linguagem dos quadrinhos que dizem 

respeito à posição das personagens em uma vinheta, um recorte de uma 

cena. No caso em questão, a posição da personagem (plano panorâmico) em 

relação a um lugar interno da casa, a sala de estar, é necessária para mostrar 

certos posicionamentos das mulheres que não podem ser revelados 

publicamente. Um recorte da sala e a poltrona foram suficientes para a 

construção do cenário. Também é necessário, nesse espaço íntimo, 

demarcar quais personagens podem participar das conversas, constituindo 

uma “lei” própria do grupo de mulheres: a exclusão dos homens.  

Para confirmar tal afirmação exemplificamos com as cenas finais da 

obra, quando o avô de Marji sai do quarto e tenta compartilhar da conversa, 

mas a avó restringe a presença masculina expulsando-o da sala, para 

preservar a intimidade de todas ali presentes. Na ocasião, Azzi se lamentava 

pelo fato do marido ter pedido o divórcio e que não encontraria um homem 

que a aceitaria sem a virgindade. Então, a avó de Marji a consola dizendo: “A 

vida é assim! Às vezes você está montada no cavalo, às vezes é o cavalo que 

monta em você.”, (SATRAPI, 2010, p.128). Nesse exato momento, o senhor 

Satrapi entra na sala e questiona se estão falando sobre equitação e a avó o 

repreende.    

 

 

 

 
 



 

43 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

Figura 3 - A intromissão masculina no espaço feminino 

 
Fonte: SATRAPI, 2010, p.129. 

Em Bordados simbolicamente o cavalo representa a função do homem 

na vida das mulheres, em uma sociedade machista. O texto verbal aliado ao 

plano panorâmico é necessário para mostrar a intromissão masculina tanto 

no espaço físico quanto discursivo. A personagem masculina acha estranho 

o uso da palavra cavalo em uma conversa de mulheres, porque está 

influenciado pela visão machista. Certas atitudes e comportamentos — 

equitação para os homens — são tipicamente masculinos, cabendo às 

mulheres os afazeres domésticos, por exemplo. Ainda que em muitas 

sociedades contemporâneas haja a flexibilidade de papéis nos afazeres 

domésticos como cozinhar, limpar ou cuidar dos filhos.     
Figura 4 - Avó de Marji demarca o espaço feminino 

 
Fonte: SATRAPI, 2010, p.130-131. 
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Na obra em análise a autora com traços monocromáticos e humor 

cortante, vai entrelaçando aspectos da intimidade feminina ao desfiar as 

experiências de diversas mulheres iranianas, como os casamentos 

prematuros e consumados ainda na adolescência, como a história de Parvin 

que sofreu ao viver um casamento arranjado:  
 

Figura 5 - Parvin conta sua história 

 
Fonte: SATRAPI, 2010, p.29. 

 

O espanto de Marji, em relação à idade em que Parvin se casou, é 

representado pelo recurso do balão de pensamento semelhante a uma 

nuvem tendo um rabicho direcionado à personagem. O cigarro traz uma 

ideia de intimidade que liberta de padrões de mulher “certinha” ou 

“boazinha”, já explicados pela avó de Marji. 
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Destaca-se na obra também a estratégia de contar a história através 

do diálogo das personagens, o que favorece a criação de sentido com uma 

participação mais intensa do leitor, que pode se sentir fazendo parte da roda 

de conversa intimista e feminina. Assim, entre uma xícara e outra de chá são 

oferecidas ao leitor experiências amorosas e sexuais de maneira leve e ao 

mesmo tempo picante. Questões múltiplas emergem dos casos narrados. O 

que fazer diante de uma avó viciada em ópio? “O médico prescreveu para 

aliviar a dor” (SATRAPI, 2010, p.7), justificava a avó de Marji. As imagens 

abaixo evidenciam um antes e depois que aponta para a fragmentação na 

construção das identidades da mulher iraniana:  

 
Figura 6 - A avó de Marji e o ópio 

 
Fonte: SATRAPI, 2010, p.8-9. 

A avó de Marji, casada três vezes e duas vezes divorciada faz uso de 

um chá que simbolicamente nos mostra essa fragmentação identitária: a) 

revoltada em relação à posição como esposa (sem o chá); b) exemplo de 

mulher sob a perspectiva machista de sociedade, sendo gentil, educada, 

obediente aos costumes religiosos e culturais (após tomar o chá). O marco 

temporal, instaurado nos quadrinhos entre o antes e o depois contribui para 

a visibilidade da alteração entre posicionamentos liberais e conservadores, 

essenciais na construção das identidades femininas iranianas.   

A obra explora, ainda, a história de Nahid, uma amiga da avó de Marji, 

que tendo perdido a virgindade com um rapaz antes do casamento, leva para 
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a noite de núpcias uma gilete para se cortar e fingir o sangramento, mas 

acaba por cortar o testículo do marido. E as mulheres que desejam ser 

amantes pois acham a situação vantajosa? A narrativa, permeada por 

franqueza e humor irônico, vai costurando histórias que revelam os desejos 

e os tabus do universo feminino em meio ao fundamentalismo islâmico no 

Irã, e construindo novos sentidos que permitem expandir conceitos 

relacionados à mulher oriental. O autor palestino Edward salienta que:  
 

Agora, muito extraordinariamente, os povos menores - outrora 

colonizados, escravizados, suprimidos - não precisam mais ficar 

calados ou se deixar explicar apenas por europeus e americanos 

mais velhos do sexo masculino. Houve uma revolução na 

consciência das mulheres, das minorias e dos marginais, tão 

poderosa a ponto de afetar o pensamento dominante em todo o 

mundo. (SAID, 2007, p. 461- 462) 

As mulheres representadas em Bordados buscam discretamente a 

emancipação sexual revelando um feminismo sarcástico. Assim, podemos 

afirmar que um gesto político emerge das narrativas quadrinísticas de 

Satrapi, uma vez que a autora é assertiva em lidar com a questão das 

identidades da mulher ao subverter a imagem da mulher submissa e 

inferiorizada.  

Seguindo o formato de relato pessoal, com cada uma contando suas 

memórias, Parvin, tia-avó (viúva) tem um olhar bem crítico sobre a posição 

ocupada pelas mulheres e ações forçadas, como a cirurgia de reconstrução 

do hímen para dizerem que são virgens. A personagem carrega em si 

reminiscências de vozes mais livres e autônomas que se manifestam em 

discursos  

 
Que se entrelaçam numa rede em que os fios se mesclam e se 

entretecem. Essa rede é conformada por valores, crenças, 

ideologias, culturas que permitem aos sujeitos ver o mundo de uma 

determinada maneira e não de outra, que lhes permitem ser, ao 

mesmo tempo, semelhantes e diferentes. Essa rede, tecido, 

tessitura, melhor dizendo, escritura se faz no corpo do sujeito, 

(re)velando marcas indeléveis de sua singularidade. (CORACINI, 

2007, p.9) 

 

Por ter residido no Ocidente, Parvin representa uma mulher 

emancipada que fugiu da noite de núpcias aos treze anos de idade e não 

mais retornou ao marido. Assim, ao discutirem o tema “virgindade” e a 

necessidade que muitas mulheres sentem de se “bordarem” (submeterem-

se à reconstrução do hímen), Parvin manifesta seu descontentamento diante 

de costumes tão conservadores:   
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Figura 7 - Parvin questiona a posição das mulheres na sociedade 

 
Fonte: SATRAPI, 2010, p.97. 

 

Na figura, também se observa como essas mulheres veem o Ocidente: 

um lugar para ser livre, ausente de preconceitos. Como visto em Persépolis, 

não é bem assim. Se assim o fosse, os movimentos feministas seriam 

desnecessários. A cena seguinte ilustra bem os posicionamentos assumidos 

por Parvin:  
 

Figura 8 - Parvin expõe suas ideias e valores 

 
Fonte: SATRAPI, 2010, p.98. 
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Parvin assegura que as mulheres precisam assumir o que fazem e que 

a sua coragem, que é construída a cada dia, não simplesmente advém do 

fato de ser artista. Em alusão ao que Simone de Beauvoir afirmara na década 

de 70: “Ninguém nasce mulher, torna-se mulher” (1980, p.9), Parvin afirma 

“não nascemos corajosas, nos tornamos” (SATRAPI, 2010, p.98). Na 

linguagem visual o vestido com decote em “V” ousado, diferente das demais, 

marcando a silhueta, muita maquiagem nos olhos e na boca, dão o toque 

final na construção da identidade da personagem que representa a 

introdução de ideias e valores ao grupo que se distancia da submissão 

feminina, reforçando assim a resistência ao poder patriarcal dentro de sua 

própria cultura. Assim, a obra contribui para a desconstrução de uma série 

de visões comuns a respeito do Irã, principalmente sobre as mulheres.  

 

Considerações finais  
 

Em volta do chá (cozido, não fervido) no samovar, um grupo bem 

diversificado de mulheres conversam sobre suas experiências com homens, 

como subversões à religião, desejos e preocupações. Os relatos são dotados 

de um humor desabrido, revelando que certos anseios e problemas 

caracterizam mulheres, e não uma oposição entre mulher ocidental e mulher 

oriental. Cada história permite refletir sobre a representação depreciativa e 

estereotipada das mulheres iranianas. Assim, o eu que se conta na 

personagem Marji aparece em meio a outros personagens, também 

protagonistas da história narrada. Assim, o contexto social como pano de 

fundo e principalmente os temas feministas somados ao senso de humor 

característico de Satapri, possibilitam a construção identitária da mulher que 

resiste à hegemonia discursiva ocidental acerca das mulheres islâmicas. De 

acordo com Orlandi  

 
O sentido não existe em si, mas é determinado pelas posições 

ideológicas colocadas em jogo no processo sócio-histórico em que 

as palavras são produzidas. As palavras mudam de sentido 

segundo a posição daqueles que as empregam. (2009, p.42) 
  

Sendo assim, as memórias reorganizadas por Marji das conversas 

femininas, ao redor do bule samovar, representadas na obra Bordados, são 

a celebração da manifestação de liberdade e resistência das mulheres em 

uma sociedade patriarcal.   
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A fotografia como construção de memória: Compreendendo 

uma imagem do samba para além do contexto da Política da 

Boa Vizinhança 

 

Sormani da SILVA (UNIRIO)1 

 

Segundo Berger (2013) devermos compreender uma fotografia 

considerando o conteúdo invisível, deslocando a nossa atenção menos para 

a forma, e sim para o tempo, no jogo entre ausência e presença. Esta 

proposta de estudo de caso visa refletir sobre a fotografia da bailarina do 

“Morro da Favela”. A imagem foi produzida pela Divisão de Turismo do DIP 

(Departamento de Imprensa e Propaganda) durante a passagem de Walt 

Disney pelo Brasil no mês de agosto de 1941. Analisando parte do cenário 

montado para a recepção de Disney, a reflexão nos induz que o francês Jean 

Manzon, talvez seja o responsável pela produção da fotografia, dado que nos 

remete para compreender a imagem em questão, na dimensão de uma 

cultura visual derivada das vanguardas do início do século XX. 

 

Palavras-chaves: fotografia, memória, cultura visual 

 

O samba seus espaços de autenticidade  

 

Boa parte do contexto musical da era Vargas foi definido por um tipo 

de samba que dominava o universo radiofônico. Geralmente composto por 

artistas derivados dos extratos sociais de classe média. Entretanto a 

oficialização das festividades do carnaval de 1932, se consolidou como o 

grande acontecimento do período. A partir de 1935 os desfiles das escolas 

de samba foram incorporados ao calendário oficial da cidade, e com isso o 

Prefeito Pedro Ernesto garantiu para essas agremiações as primeiras 

subvenções, que antes se restringia aos blocos e ranchos. O sucesso das 

músicas de carnaval no rádio quebrou essa hegemonia anterior, e isso 

permitiu uma melhor visibilidade das escolas de samba.    

Nesta época as agremiações eram identificadas através de seus 

baluartes: Paulo da Portela, na antiga Vai como Pode, atual Portela; Cartola, 

na Estação Primeira de Mangueira; Mano Elói, na Deixa Malhar; Antenor 

Gargalhada, na Azul e Branco do morro do Salgueiro, e toda uma série de 

sambistas que foram nomeados como cidadão samba. Assim, parte da 

                                         
1 Doutorando em Memória Social – Sormani da Silva 
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produção da fotografia em questão está relacionada a esse elemento 

identitário, que posteriormente passou a ser mediado pela Divisão de 

turismo do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) a partir de em 

1939.  

A ideia de Cidadão Samba, criada no ano 1936, em oposição a figura 

do Rei Momo e, complementando a figura do Cidadão Momo, talvez seja a 

primeira configuração de identificação dos sambistas no plano das relações 

culturais. Um movimento que surgiu do interior das agremiações para fora. 

A proposta acolhia a função de autenticidade, promovendo um saber 

popular que seria transmitido entre as gerações, e que demarcava também 

uma memória visual através do campo imagético.  

O interessante é que a ideia surge no contexto de emergência de uma 

nova logística da percepção que se desenvolvia nas ondas do rádio, que 

diferentemente do teatro de revista, música e performance num mesmo 

local; o rádio facultava a descontinuidade do campo de visão entre o emissor 

e o receptor da mensagem. Assim, as narrativas de autenticidade do samba 

de morro interagiam com essas novas formas de percepção, e a fotografia 

com sua essência de reprodutibilidade técnica iria somar como arte da 

memória. 

Paulo Portela (Paulo Benjamin de Oliveira) quando participou do 

evento organizado pelo DIP, que apresentou as escolas de samba para Walt 

Disney, em 1941, estava ao lado de Heitor dos Prazeres e Cartola. Nesta 

época Paulo da Portela já estava na escola de samba Lira do Amor. Mas esse 

é um detalhe importante que foi negociado pelos organizadores do evento. 

A autora da biografia do Paulo da Portela, Marilia T. Silva, argumentou que 

um dos motivos de seu afastamento da Portela foi em virtude de alguns 

dirigentes impedirem a entrada de Heitor do Prazeres no desfile da 

agremiação Madureira. Assim, para alguns. Paulo da Portela entendeu o 

acontecimento como uma desfeita pessoal, todavia não abandonou 

completamente a sua agremiação de coração. O compositor como cidadão 

samba foi o cicerone que representou os principais nomes do conjunto das 

Escolas de Samba no evento histórico em Madureira. 

Num contexto em que as disputas político partidárias passariam a ser 

determinantes no mundo do samba, tal fato acabou reduzindo o 

acontecimento numa espécie de memória voluntária a serviço da 

historiografia. Para (Seixas, 2001, p. 48) é importante inserir perceber na 

historiografia contemporânea os marcos de manifestações involuntárias, em 

geral avessa aos determinismos ideológicos. Desta forma o compositor 

Paulo da Portela teve a oportunidade celebrar um dos momentos mais 

icônicos das escolas de samba na década de 1940. A batucada com Disney. 
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Assim, a sua imagem registrada em diversas fotografias durante o evento, 

mostrou pelo campo estético, a sua interação com a produção de imagens, 

envolvendo técnicos, fotógrafos e demais participantes. Compondo um 

cenário para imaginarmos que essas fotografias vão além de uma 

representação da “Política da Boa Vizinhança”. 

 

Os cenários do “samba” para Disney 

 

Os registros de imagens sobre a presença de Disney no Brasil em 1941 

são extensos. Afinal a sua presença no Rio, dentro do contexto das relações 

culturais do período, serviu também para a divulgação dos pontos turísticos 

da cidade. As reportagens dos jornais e revistas evidenciam uma grande 

expectativa sobre a visita do desenhista. Antes mesmo de sua chegada em 

terras brasileiras, a vinda de figura tão marcante já se configurava como um 

acontecimento na imprensa. 

Foi neste clima de diplomacia cultural que aconteceram as primeiras 

exibições do filme Fantasia para uma exclusiva e seleta audiência no navio 

Argentina, ancorado no cais do porto carioca. Ali estiveram presentes 

diversas autoridades, entre elas Lourival Fontes, diretor do DIP, Israel Souto, 

diretor de cinema e teatro, e Assis de Figueiredo, diretor de turismo. 

A recepção de Disney foi organizada com honras de chefe de Estado. 

Contou com a participação de quase todo alto escalão do governo de Getúlio 

Vargas: de gente como Oswaldo Aranha à primeira dama Darcy Vargas. Tal 

produção não escondeu que o objetivo central do filme era apenas uma 

plataforma para encobrir o lado político e estratégico de sua atuação como 

embaixador da “Política da Boa Vizinhança”. (KAUFMAN,2009, apud. ROSA, 

2010). Os encontros com autoridades brasileiras, intelectuais, reuniões e 

visitas aos pontos turísticos da cidade resultaram num campo muito rico de 

imagens sobre um Brasil moderno, que o regime desejava projetar, com 

destaque para as praias da Zona Sul da cidade. 

Sempre acompanhado por membros do Departamento de Imprensa 

e Propaganda, em uma das atividades, Disney assistiu uma apresentação de 

músicos brasileiros. Foi no dia 21 de agosto, no período da tarde, nos 

estúdios da tradicional Radio Club do Brasil. A apresentação ficou a cargo da 

orquestra PRE-8, sob a responsabilidade de Romeu Ghispmann, e um dueto 

de cantores formados por Paulo Tapajós e Nuno Roland. O jornal Correio da 

Manhã classificou o evento como: “Os sambas para Disney”. No repertório: 

“Aquarela do Brasil”, de Ary Barroso; “Rancho fundo”, também de Ary 

Barroso, em parceria com Lamartine Babo; “Ritmo de samba na cidade”, de 

Luciano Perrone; “Onde o céu é mais azul”, de João de Barro; Aberto Ribeiro 
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e Alcyr Pires Vermelho e o clássico do folclore nacional “Meu limão meu 

limoeiro”.  

Ao final da apresentação Disney não esqueceu de elogiar “Aquarela do 

Brasil”, classificando-a como “admirável”. Segundo o mesmo jornal, após a 

apresentação dos músicos, Disney subiu ao palco, e assistido pelo então 

diretor de turismo Assis de Figueiredo, examinou os detalhes de alguns 

instrumentos: o reco-reco, o tamborim e o chocalho. Tais instrumentos 

foram incorporados na composição instrumental dos conjuntos regionais, e 

exerciam sua primazia durante as performances das escolas de samba. Foi 

uma época em que os instrumentos de percussão ganharam visibilidade no 

rádio, advindo de uma longa tradição nas festas carnavalescas, mas que se 

tornaram ícone na emergência das escolas de samba. (CORREIO DA MANHÃ, 

26 de agosto de 1941 p.13). 

 

 
Fig. 1 fotografias do SNI -Fundos e coleções: Arquivo Nacional–fotografia de Disney na ABI, 

ao centro, à esquerda o fotografo Jean Manzon e no fundo Assis de Figueiredo, diretor de 

Turismo 

 

Como sugere a imagem (Fig.1), a passagem de Disney pelos países da 

América Latina foi dotada de um tom de trabalho de campo para seus filmes. 

A fotografia se refere a um dos momentos da coletiva de imprensa, em que 

foi recepcionado no dia 18 de agosto de 1941, no Rio. Pode-se perceber a 

atenção que o artista deu ao ser apresentado, durante uma exposição de 

fotografias, para a imagem fixada no alto da parede, e que retrata um grupo 

de foliões de rua. Provavelmente dançando o frevo pernambucano, que aliás 

foi introduzido no Rio de Janeiro em 1935, pelo comerciante Vitorino Rios. Os 

clubes de frevo tiveram durante muito tempo um papel de destaque, 

inclusive desfilando na mesma passarela das escolas de samba. A visita 

também teve alguns contratempos envolvendo membros de sua comitiva, os 
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quais cometeram algumas “gafes”, mas com sensibilidade soube contornar a 

situação. 

Mas a exposição de fotografias de Jean Manzon também serviu como 

ponto para refletirmos sobre a própria agenda da vista de Disney. Como 

podemos identificar ele apresentou alguns pontos turísticos, os quais Disney 

incluiu em sua agenda, todavia a imagem do carnaval parece ter aguçado sua 

atenção, o que ratifica um dos objetivos de sua viagem, ou seja, em conhecer 

alguns elementos do carnaval brasileiro. Mas cabe uma pergunta que não 

podemos desenvolver nos limites desta comunicação: Será que estamos 

diante de uma imagem da Política da Boa vizinhança mediada pelo olhar de 

um fotógrafo francês? 

Por outro lado, existe algumas questões sem resposta que tem relação 

sobre essa polêmica presença de Disney na Portela. A primeira seria que a 

proposta partiu de Disney, que conseguiu persuadir as autoridades do Setor 

de turismo para que o conduzisse ao espaço das escolas de samba. A outra 

seria o atendimento de uma iniciativa do compositor Paulo da Portela ao 

setor de turismo. O profundo envolvimento do sambista na recepção do 

desenhista e produtor, talvez advogue a seu favor. E finalmente teríamos o 

incentivo de Jean Manzon, que ficaria responsável pela produção das 

imagens, as quais seriam úteis nos filmes de Disney. De qualquer forma 

Disney obteve o triunfo de visitar um terreiro de escola de samba, de forma 

singular para a época, pois contou com o bom suporte do DIP (Departamento 

de Imprensa e Propaganda). Trata-se de um registro imagético raro, pois a 

cobertura jornalística abordou a existência de um terreiro de escola de 

samba como algo desconhecido, até mesmo para a maior parte da 

população da cidade. 

Ao lermos a extensa legenda que complementou a publicação da 

fotografia (Fig.1) no jornal Diário da Noite de 19 de agosto, podemos 

compreender como a exposição de fotografias de Jean Manzon talvez tenha 

sido outro espaço de mediação que antecipou a presença de Disney na 

Portela:  

 
DISNEY NA EXPOSIÇÃO DE REPORTAGENS FOTOGRAFICAS – Walt 

Disney, quando esteve ontem na A.B.I. visitou a Exposição de 

Reportagens Fotográficas de Jean Manzon. O criador de Branca de 

Neve e os Sete Anões pelo porque no mundo brasileiro se reflete 

no trabalhos expostos teve como cicerone o presidente da A.B.I que 

lhe explicava o sentido e o significado de cada fotografia. Disney 

gostou muito, tendo destacado sua predileção, dos quadros em que 

Jean Manzon fixou alguns flagrantes do presidente Getúlio Vargas e 

do Carnaval carioca na Praça Onze. Tanto que cumprimentou 

esfusiosamente ao artista francês, em cuja companhia o vemos na 
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fotografia acima. (JORNAL DIARIO DA NOITE, 19, de AGOSTO de 

1941). 

 

Essas informações são interessantes em razão que podemos 

compreender tanto o cenário de produção desta fotografia, como o 

provavelmente o fotógrafo que registrou as imagens na Portela. 

Provavelmente o fotografo Jean Manzon no feriado do dia do soldado.  

Assim nos resta saber alguns detalhes desse encontro realizado em 

Madureira. O setor de turismo, depois do evento nos Estúdios da Rádio Club, 

no dia 21, teve apenas cinco dias para organizar a recepção de Walt Disney, 

tendo como mediadores os sambistas da Portela. Desta forma sob a 

supervisão do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda) foram 

garantidos os protocolos de censura e segurança nacional para o evento. 

Para isso, foi delimitado que os registros das imagens se resumissem ao 

período noturno. Aspecto que limitou o campo de visão das fotografias. Não 

podemos nos esquecer que num contexto de “guerra” a produção das 

imagens se articula sob o regime de uma diplomacia especifica, que se move 

para além das aparências, tentando circunscrever os interesses 

contraditórios dos grupos em ação.  

Jonh Berger (2013) sublinha que devermos compreender uma 

fotografia considerando o conteúdo invisível, chamando a nossa atenção 

menos para a forma, e sim para o tempo, no jogo entre ausência e presença. 

Kossoy (2001), também observa que o fragmento fotográfico deve ser 

compreendido a partir de suas inúmeras teias, numa espécie de índice 

histórico. Filipa Vicente (2012, p.427) em seu estudo sobre fotografia e 

colonialismo, observou três aspectos para compreendermos a fotografia: no 

serviço de propaganda; na produção de conhecimento; mas também como 

forma apropriada pelos grupos locais para forjar as suas identidades. Neste 

caso surge a importância de percebermos a fotografia dentro da dinâmica 

de seu local de produção, as teias construídas pela Divisão de Turismo do 

DIP, e demais agenciamentos, que sejam capazes de promover a 

desconstrução dos olhares para além dos legados da identidade nacional. 

(COELHO;PERSICHETTI,2016,p.59) destacam o método de compreensão ao 

discutir através da obra de Walter Benjamim o conceito de imagens 

dialéticas. Nesta abordagem o contexto socio-histórico é essencial no sentido 

de capturar os elementos efêmeros de cristalizam na fotografia, e portando 

o papel de decodifica-la. 
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Fig. 2. Setor de Fundos e coleções: Arquivo Nacional 

Imagem da bailarina do morro da Favela, ou morro da Portela 
 

Uma digressão sobre a fotografia2: 

 

A noite de batucada organizada para a visita de Walt Disney 

possibilitou a produção de um rico conjunto de imagens, atualmente 

composto por 10 fotografias em preto e branco, e todas foram produzidas 

no período noturno, se restringindo ao ambiente interno da escola de samba 

Portela, em agosto de 1941. Mas a história desses arquivos é longa. A 

imagemi que temos acima (fig.2) é derivada dos negativos que sobreviveram 

à poeira do tempo, e do risco de perda nos arquivos. Depois de anos em 

condições precárias nas instalações da Polícia Federal no Rio de Janeiro. 

Parte deste acervo que estava sob a guarda da antiga Agência Nacional, com 

a extinção do DIP (Departamento de Imprensa e Propaganda), foram cedidos 

ao Arquivo Nacional, que o reclassificou e recentemente disponibilizou como 

fonte. Atualmente tais documentos foram contemplados, em conjunto com 

outros documentos do Arquivo Nacional, dentro do projeto da Unesco 

denominado “Memória Mundo”, aspecto que o torna mais representativo. 

A fotografia em questão (Fig.2) foi a que mais se destacou desse dossiê 

produzindo pela Divisão de Turismo, cuja função era produzir e distribuir as 

fotografias. Assim, a imagem circulou pelos diversos jornais na época. No 

campo historiográfico encontramos a imagem no livro Imperialismo Sedutor, 

                                         
2 A fotografia foi publicada nos jornais: Correio da Manhã, Rio de Janeiro de 26 de agosto de 

1941 p.13, O imparcial, Rio de Janeiro de 26 agosto de 1941 p.5, Diário Carioca, Rio de Janeiro, 

18 de janeiro de 1946 p.8. O Jornal, Rio de Janeiro 26 de agosto de 1941 p.10. 
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do historiador Antônio Pedro Tota. No campo hipotético propomos que o 

fotografo Jean Manzon tenha sido o responsável pela produção do arquivo. 

A tarefa de contextualizar a produção da fotografia, e tudo que esteve em 

seu entono, é principal objetivo desta comunicação. Afinal a memória, assim 

como a fotografia, Segundo SILVA (2011) ambas se assemelham como 

mecanismos de construção, portanto de imaginários.  

 Nesta época atuavam nos quadros funcionais do DIP diversos 

fotógrafos estrangeiros. Um exemplo que temos, e que por sinal está 

registrado neste artigo, (Fig.1) foi a atuação de Jean Manzon. Conforme a 

fotografia observamos que o fotografo francês estava presente na comitiva 

da Divisão de Turismo que acompanhou a visita de Walt Disney na ABI. 

(Associação Brasileira de Imprensa) Na oportunidade ele apresentou para 

Disney uma parte de seu trabalho fotográfico no Brasil denominado: 

Exposição de Reportagens Fotográficas, que provavelmente era resultado de 

sua atuação como diretor de cinema e fotografia, cargo que exerceu entre 

1940 e 1943, antes de ser contratado pela revista O Cruzeiro. Sendo assim, 

existe uma boa hipótese de que Jean Manzon tenha participado 

posteriormente da equipe de fotógrafos que registrou a noite histórica de 

Disney em Madureira. O estilo de preparação da cena, com poses para a 

produção da fotografia, elementos que encontramos facilmente nos 

trabalhos do fotografo francês, é identificável nas diversas imagens que 

temos do evento, todavia os registros oficiais da agência nacional não 

identificam o seu autor.  

Nesta época as fotografias produzidas pelo DIP passaram a ter uma 

abordagem para além do sentido meramente informativo. A adoção de 

maquinas mais modernas permitiu que os fotógrafos inserissem em suas 

produções o registro de movimentos, poses e espaços. Segundo MAUAD 

(2017) a composição do espaço fotográfico está intimamente vinculada ao 

equipamento utilizado por esses profissionais. Essas disponibilidades 

técnicas permitiram um campo de atuação muito importante através da 

consolidação do fotojornalismo, enfatizando o sentido de verossimilhança, 

que a imagem carrega na sedução do olhar. Articulando um princípio estético 

em que os cenários também seriam inseridos, artística e tecnicamente pela 

destreza dos fotógrafos promovendo as suas montagens. Assim, olhando 

com mais atenção constatamos na fotografia (fig. 1) o sentido profundidade, 

além do jogo de luzes capazes de transformar o chão da agremiação em um 

palco de apresentação, o que comprova uma habilidade advinda da 

experiência do fotógrafo. É como se todo acontecimento estivesse resumido 

naquela imagem. 
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No restante da cena, que provavelmente foi organizada pelo fotógrafo, 

a pequena bailarina aparece sendo coordenada pelo professor da escola de 

samba, o compositor Paulo da Portela, ao mesmo tempo que é assistida por 

Disney e toda sua comitiva. Eles se apresentam para a fotografia sentados 

no mesmo plano da pequena dançarina, posição que configurou uma 

imagem única.  

Trata-se de uma cena rara do cinema afro-latino que não chegou às 

salas de cinema por diversos motivos, mas que retorna via fotografia digital. 

Basta ver nas imagens que podemos colher de forma rápida na internet 

sobre essa viagem de Disney pela América Latina, provavelmente a única 

imagem em que aparece a população negra, é consequência desses registros 

na quadra da Portela. Indicando a emergência das escolas de samba no 

campo das relações culturais brasileiras. Desta forma a imagem como 

linguagem problematiza um ângulo, pouco discutido. A questão racial. Um 

dilema muito presente nas diretrizes que rondavam a política de Turismo do 

DIP, e em todo cenário das relações culturais no Brasil republicano.  

A fotografia da bailarina do morro da Favela foi produzida num 

contexto de sociabilidade urbana de valorização do samba, do malandro, e 

de uma cultura popular que ganhou diversos planos interpretativos na 

chamada Política da Boa Vizinhança. Para além da imagem, sobretudo 

dimensionando os seus entornos de produção, não é difícil constatar o 

caráter “noturno” que circulava nas relações culturais, do raro 

enquadramento da população negra, e especialmente quando essas práticas 

se articulavam com algumas questões de política externa. 

Desta forma as contradições do regime estão ali na imagem mediando 

pela tensão do ato de fotografar, selecionando cenários, ao mesmo tempo 

buscando afirmar a legitimidade de registrar um importante acontecimento 

num terreiro de escola de samba na década de 40. Embora já estivessem 

disponíveis muitas câmaras, técnicos e um produtor de Hollywood naquela 

noite em Madureira. Coube a veterana ferramenta da máquina de fotografar 

a função de produzir uma das primeiras narrativas das escolas de samba. 

Neste sentido, a fotografia funciona como a memória, impulsionada por 

práticas de edição, seleção e enquadramentos de seus objetos. (SILVA,2011) 

Para equacionar essa breve digressão, caberia perguntarmos qual o 

lugar de origem da pequena bailarina. Seria mesmo do morro da Favela? Não 

seria esse nome apenas uma identificação produzida pelos jornalistas do 

jornal O imparcial quando receberam a fotografia distribuída pelo DIP. Nas 

matérias publicadas pelos jornais Correio da Manhã, O Jornal e Diário Carioca, 

a pequena dançarina, que alguns classificaram com cerca de seis anos de 

idade, foi identificada como moradora do morro da Portela. No campo das 
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representações o morro da Favela, hoje morro da Providência, localizado na 

região portuária do Rio de Janeiro, é um histórico “lugar de memória” para 

compressão do próprio samba e da diáspora dos negra.  Enfim, a questão é 

que a presença de Walt Disney na Portela atraiu sambistas de diversos locais, 

e mesmo de simples admiradores de seus desenhos para um acontecimento 

em Madureira. 

 

Conclusão: 

 

Como notificamos através de fotografia nesta comunicação, Walt 

Disney esteve presente na exposição de fotografias organizada por Jean 

Manzon, inclusive ao lado de diversos membros da divisão de Turismo do 

DIP. Assim, ao contextualizarmos esse encontro, entendemos que estamos 

diante do primeiro passo para compreendermos, não apenas a produção 

desta fotografia icônica que marcou a presença de Disney no terreiro da 

Portela em 1941, mas sobretudo estamos diante do provável autor da 

coleção de fotografia que registrou o acontecimento. Desta forma tal aspecto 

talvez direcione o nosso olhar para compreendermos o arquivo fotográfico 

para além de uma imagem inserida nos estereótipos da Política da Boa 

Vizinhança. Ao ampliarmos a dimensão de arte do arquivo, podemos 

contextualizar no campo da cultura visual a emergência da cultura popular 

negra no período. E assim restituindo o lugar do arquivo numa espécie de 

lógica oposicional. (HOOKS,1992) Todavia esta observação não tem efeito 

conclusivo, e se relaciona na condição de uma pesquisa em 

desenvolvimento. 
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A composição/diagramação no mangá “JoJo’s Bizarre 

Adventure” 

 
Lucas dos Santos LAVISIO1 (Bolsista de Iniciação Científica-UEL) 

Dra. Maria Isabel BORGES2 (UEL) 

 
Resumo: Em JoJo’s Bizarre Adventure ─ Phantom Blood (Parte 1), produzido por 

Hirohiko Araki (1987), publicado no Brasil em 2018, confirma-se uma das 

principais características do mangá (CHINEN, 2013): síntese da ação. Nesse 

sentido, o objetivo principal é verificar como tal característica se une com os 

recursos da linguagem dos quadrinhos (ACEVEDO, 1990; CAGNIN, 2014; 

RAMOS, 2010). Como uma sequência narrativa de imagens justapostas 

(CAGNIN, 2014), o mangá, conforme a noção barthesiana, também se 

configura uma representação imitativo-figurativa, no caso, os conflitos entre 

dois irmãos em relação à atenção e fortuna do pai. Por meio da análise 

interpretativista, incluindo uma pesquisa bibliográfica, a 

composição/diagramação da página se concentra na redução das vinhetas: 

de nove (Ocidente) para seis no máximo (Oriente) (CHINEN, 2013; MIOTELLO; 

MUSSARELLI, 2016). Com isso, as personagens se destacam (por exemplo, 

“close” da face e sobreposição dos limites das vinhetas), à medida que o 

espaço é distorcido ou constitui um fundo branco, aumentando a tensão da 

ação em foco. 

 

Palavras-chaves: mangá, JoJo’s Bizarre Adventure, diagramação e 

composição. 

 
1. Introdução 
 

Neste trabalho, o objetivo principal é caracterizar a linguagem dos 

quadrinhos no mangá JoJo’s Bizarre Adventure ─ Phantom blood (Parte 1), 

produzido Hirohiko Araki (1987/2018). E os objetivos secundários são: a) 

conceituar o gênero mangá e b) verificar de que maneira os recursos dos 

                                         
1 Graduando em Letras-Português pela Universidade Estadual de Londrina (UEL) e bolsista 

de Iniciação Científica (UEL), Londrina, Paraná, Brasil. Contato: <lavisio21@outlook.com>. 

2 Doutora em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC). Docente 

Adjunta na Universidade Estadual de Londrina (UEL), lotada no Departamento de Letras 

Vernáculas e Clássicas, Londrina, Paraná, Brasil. É coordenadora do projeto Quadrinhos e 

análise linguística. É líder do grupo de pesquisa de mesmo nome. Contato: 

<belborges1@hotmail.com>. 
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quadrinhos contribuem para a construção do sentido do texto. Como já 

citado, o objeto analisado foi o mangá JoJo’s Bizarre Adventure — Phantom 

blood (Parte 1) de Hirohiko Araki (doravante JJBA). 

O mangaká, nascido em 1960, iniciou sua carreira como escritor de 

mangá durante o Ensino Médio com a publicação da obra Buso Poker, que 

recebeu o Tezuka Award, prêmio destinado a novos escritores. No entanto, 

Araki só se tornaria famoso com a publicação de JoJo’s Bizarre Adventure, na 

revista Weekly Shonen Jump, em 1987. Desde então, o mangá vem sendo 

publicado de maneira ininterrupta até os dias de hoje, ultrapassando, como 

cita o próprio Araki em seu website, as 100 milhões de cópias impressas 

durante o aniversário de 30 anos da obra. Além disso, é um dos mangás mais 

vendidos da história da revista, migrando mais tarde, em 2004, para a Ultra 

Jump, uma vertente mais adulta da editora Shueisha. 

Reunindo todas as séries que compõem o mangá JoJo’s Bizarre 

Adventure, basicamente, conta-se a história das gerações da família Joestar e 

suas batalhas contra forças sobrenaturais, subdividindo-se em 8 partes 

atualmente. Nelas, há um personagem apelidado de Jojo, totalizando 118 

volumes. 

a) Parte 1 — Phantom Blood: a vida de Jonathan Joestar, Dio Brando e a 

misteriosa Máscara de Pedra. 

b) Parte 2 — Battle Tendency: a batalha de Joseph Joestar, neto de 

Jonathan, contra os Homens do Pilar, os criadores da Máscara de Pedra. 

c) Parte 3 — Stardust Crusaders: o confronto de Jotaro Kujo e seus 

aliados contra o exército de Stands de Dio. 

d) Parte 4 — Diamond is Unbreakable: o confronto de Josuke, filho de 

Joseph, contra novos usuários de stands na cidade de Morioh, no Japão. 

e) Parte 5 — Vento Aureo: Giorno, filho de Dio, luta por uma posição no 

topo da hierarquia da máfia Italiana. 

f) Parte 6 — Stone Ocean: Jolyne Kujo, filha de Jotaro Kujo, trava uma 

batalha contra Enrico Pucci, acólito de Dio. 

Devido aos acontecimentos do final da Parte 6, um segundo universo 

foi criado. A partir daí, segue-se a Parte 7 — Steel Ball Run, situada em 1890, 

tendo como foco a concorrência entre os dois protagonistas Gyro Zeppeli e 

Johnny Joestar para adquirir o prêmio da corrida Steel Ball Run, nos Estados 

Unidos. Tal série possui muitas referências ao universo anterior. A Parte 8 — 

JoJolion ainda está em andamento e tem como foco um segundo Josuke e 

outra Morioh. 

Na sequência, alguns aspectos sobre o mangá são trazidos, para que 

sejam apontados os principais recursos da linguagem dos quadrinhos 

presentes no objeto de estudo, tais como: balões, diagramação/composição, 



 

63 

Anais do VII ENEIMAGEM e IV EIEIMAGEM 

ISBN 978-85-7846-566-7 

vinheta, metáforas visuais, onomatopeias e personagens. A concepção de 

imagem constitui, neste trabalho, o nexo entre tais recursos a serviço da 

sequência narrativa desenvolvida. 

Aqui vale a pena ressaltar de antemão o sentido oriental de leitura, 

isto é, a leitura é realizada da esquerda para a direita. 

 

2. O que é mangá? 
 

Segundo Barbosa (2009; 2014), a partir dos anos 50, após a Segunda 

Guerra Mundial, houve um forte investimento japonês nos quadrinhos, a fim 

de preservar as tradições e reforçar a ideia de unidade nacional, inspirando-

se em artistas norte-americanos consagrados dos quadrinhos e animações 

como Walt Disney. Esse projeto foi liderado por Ossamu Tezuka que, com 

seu trabalho, permitiu o surgimento de uma nova ordem visual para os 

quadrinhos japoneses. 

 
Já nos quadrinhos japoneses chama a atenção o tamanho dos olhos 

em relação ao rosto, característica marcante dos mangás e uma 

influência da obra de Ossamu Tezuka, um dos artistas de maior 

sucesso no Japão. Responsável por títulos que ficaram famosos no 

mundo inteiro como A Princesa e o Cavaleiro e Kimba, o leão branco, 

Tezuka inaugurou o padrão de grandes olhos nos quadrinhos 

japoneses, tendência que nos últimos anos mostra-se mais 

atenuada (BARBOSA, 2014, p. 141). 

 

Essa nova estética possibilitou o surgimento do mangá em sua 

conjuntura atual, incluindo o contar sobre a trajetória dos japoneses e de 

muitos outros eventos do mundo. 

O mangá, define Chinen (2013), é uma nomenclatura feita em outro 

idioma das próprias HQ. Portanto, as concepções aplicadas em um podem 

ser verificadas no outro, sendo as HQ compreendidas como uma narrativa 

construída a partir da sequência de imagens justapostas. Apesar das 

semelhanças, os quadrinhos nipônicos possuem particularidades capazes de 

distingui-los dos demais, provavelmente influenciando na popularização 

tanto no Japão como no mundo. 

 
Mangá, em japonês, é o termo que abrange uma ampla gama de 

forma de ilustrações de caráter de entretenimento e lazer, o que 

comporta caricaturas, charges e ilustrações cômicas. Nos últimos 

anos, porém, a palavra mangá está mais identificada com histórias 

em quadrinhos em “estilo” japonês. 
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É importante ressaltar que, dentro da produção de quadrinhos 

japoneses, existe uma infinidade de estilos e gêneros, dessa forma, 

é temerário definir um único estilo como sendo específico do 

mangá (CHINEN, 2013, p. 6). 

Desse modo, o termo mangá é empregado para referir-se 

arbitrariamente a ilustrações em “estilo” japonês, uma vez que não há um 

único estilo específico para os quadrinhos japoneses. De acordo com 

Barbosa (2009), partindo da variedade e volume de títulos, o Japão 

apresenta-se como o país com o maior número de HQ produzidas no mundo. 

Conforme os dados de 2002, a quantidade desses produtos alcançava a 

marca de 750 trilhões de exemplares anualmente. Dessa quantidade total, 

segundo Fusanosuke (2003 apud BARBOSA, 2009), 38,1% ou 285 trilhões de 

cópias eram mangás. 

Sendo assim, verifica-se que esses quadrinhos possuem grande 

circulação e fazem muito sucesso no Japão. Esse fenômeno, esclarece Chinen 

(2013), é promovido por alguns elementos: a concepção do mangá privilegia 

as imagens em relação ao texto verbal, o que torna a leitura mais fluída e 

agradável; a humanidade nas ações e nos sentimentos confere grande nível 

de empatia aos quadrinhos japoneses e, por fim, o fato de as imagens nunca 

terem sido subalternizadas em relação à palavra fizeram com que os 

quadrinhos nunca tivessem sido vistos como uma expressão menor ou 

marginalizada. 

Os títulos, além de serem muitos, possuem grande variedade de 

gêneros, dividindo-se por sexo, faixa etária e gostos pessoais. Cada um 

desses gêneros recebeu uma denominação diferente, de acordo com Chinen 

(2013). Os mais populares dividem-se em: 

a) shonen — histórias dedicadas a meninos do ensino fundamental até 

o fim da adolescência, tendo amizade, perseverança e vitória como temáticas 

comuns; 

b) shoujo — adolescentes do sexo feminino, com histórias românticas 

e personagens femininas bonitas e elegantes; 

c) seinen — homens adultos, temáticas mais viris e ações levadas ao 

extremo; 

d) josei — jovens profissionais entre 20 e 30 anos, temáticas mais 

realistas, como o assédio sexual. 

 

3. Os mangás e o Brasil 
 

De acordo com Miotello e Mussarelli (2016), a incidência dos mangás 

no Brasil pode ser dividida em três momentos, as ondas: 1ª) chegada dos 

mangás por conta dos imigrantes japoneses, sem nenhum cuidado editorial 
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brasileiro; 2ª) em 1988, publicações vinculadas a um trabalho editorial; 3ª) 

diversificação de títulos a partir dos anos 2000; 4ª) por volta dos anos 2010 

até hoje. 

A segunda onda de mangás no Brasil veio com Lobo Solitário de Kazuo 

Koike e Goseki Kojima, em 1988, configurando um marco editorial: o primeiro 

mangá editado em terras nacionais. Apesar da primeira edição ter sido 

produzida no final dos anos 80, as publicações japonesas só se tornaram 

chamativas para os brasileiros com a entrada da editora Conrad no 

segmento no fim de 2000. Nesse período, verificou-se o sucesso repetido de 

Dragon Ball e Os Cavaleiros do Zodíaco, tanto na tevê como nas bancas, 

possibilitando a chegada de outros títulos ao mercado (MIOTELLO; 

MUSSARELLI, 2016). 

A partir de 2000, One Piece, Vagabond, Inu-Yasha, Love Hina, Dark Angel 

são alguns dos variados títulos que marcam a terceira onda de mangá no 

Brasil (MIOTELLO; MUSSARELLI, 2016). As editoras JBC e Panini se tornaram 

destaque desde então, ficaram responsáveis pelas publicações inacabadas 

da Conrad e iniciaram um processo de reedição e republicação dos trabalhos 

inacabados.  

Atualmente, vive-se uma quarta onda, identificada pelo relançamento 

de obras já consagradas desde a sua primeira passagem pelo Brasil, dentre 

os quais se destaca Samurai X de Nobuhiro Watsuki, Sakura Card Captors do 

grupo Clamp e Yu Yu Hakusho de Yoshihiro Togashi. Todos esses títulos 

retornaram às bancas, porém em edições de luxo, com papel de maior 

qualidade e com maior número de páginas, seguindo o novo padrão de 

publicação. Segundo Miotello e Mussarelli (2016), essa fase é caracterizada 

pela publicação de mangás de autores brasileiros, como Robô Esmaga de 

Alexandre S. Lourenço e, em mídia digital, como o JBC Go Digital, ferramenta 

de publicação dos títulos da editora em formato digital. 
 

4. Os balões 
 

Para Acevedo (1990, p. 100), o balão “consta de um corpo ou forma 

delimitada em que estão contidos o texto do diálogo ou os pensamentos do 

personagem, além de um rabicho que indica o personagem que exprime 

esse conteúdo”. De maneira semelhante, Cagnin (2014) enquadra o balão 

como uma forma de apresentação do texto, tendo aparência variada e um 

apêndice indicando a personagem que fala. Para Ramos (2010), o balão-fala 

(figura 1) é o mais comum e expressivamente o mais neutro, sendo 

representado com um contorno de traçado contínuo, reto ou curvilíneo. 
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Também é nomeado como balão de fala. No mangá analisado, o rabicho é 

pouco evidente, tornando-se um elemento. 

Na primeira figura, o balão-fala demonstra seu caráter neutro no 

contexto da conversa entre Jojo e Dio, uma vez que o diálogo marcado é 

apenas uma apresentação descontraída entre ambas as personagens, sem 

demonstrar raiva, felicidade ou qualquer outro estado. 
 

Figura 1 — Balão-fala Figura 2 — Balão-pensamento 

  
Fonte: Araki (2018, vol. 1). Fonte: Araki (2018, vol. 1). 

 

O balão-pensamento, explica Ramos (2010), é formado normalmente 

por um contorno ondulado e apêndice formado por bolhas, possuindo o 

formato de uma nuvem e indicando pensamento. Verifica-se o apêndice em 

formato de bolhas na segunda figura, porém sem o formato de nuvem do 

balão, indicando uma ruptura em relação ao padrão. Quanto ao contexto, no 

recorte feito, o mordomo da família Joestar ouviu o uivo de um cão do lado 

de fora da mansão e pensou consigo próprio que o animal deveria estar 

sofrendo com a baixa temperatura. 
 

Figura 3 — Balão-zero 

 
Fonte: Araki (2018, vol. 1) 

 

O balão-zero, para Ramos (2010), ocorre quando não há contorno do 

balão, sendo a indicação feita com ou sem apêndice. Em JoJo’s Bizarre 

Adventure, o balão-zero é comumente utilizado para indicar pensamento no 

lugar do balão-pensamento, sendo a indicação feita sem o apêndice. Na 

figura 3, focou-se na expressão facial da personagem Dio (sobrancelhas com 
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expressão de nervosismo e gotas de suor escorrendo pelo rosto) e nos 

pensamentos dele. 

Esses elementos se combinam de modo a permitir maior imersão do 

leitor dentro da mente da personagem. A tensão é aumentada ainda mais 

quando se leva em conta o contexto, no qual Dio se encontrava em apuros 

pelo fato de Jojo ter provas cabais das conspirações do vilão para matar o sr. 

Joestar e roubar a fortuna da família. 

Para Cagnin (2014), o balão-berro é caracterizado pelas extremidades 

para fora, semelhantes a uma explosão, sugerindo um tom alto de voz. Na 

figura 4 (leitura oriental), Dio, que sobreviveu aos ferimentos de seu último 

embate com Jojo, revelou para este que estava vivo e planejava tomar para 

si o seu corpo. Então, gritou os seus planos ao passo que feria gravemente o 

herói. 
 

Figura 4 — Balão-berro 

 
Fonte: Araki (2018, vol. 3) 

 

5. Diagramação/composição 
 

A primeira e mais evidente característica do mangá, revela Chinen 

(2013), é a composição vertical das páginas de acordo com o sentido oriental 
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de leitura. Essa formatação garante uma vantagem, pois quase todas as 

publicações têm formato retangular vertical. Isso significa que há mais 

espaço na página para ser explorado. 

Outro aspecto que deve ser destacado é o número de vinhetas por 

página. Os mangás possuem em média quatro ou cinco, nunca passando de 

seis. Em grande parte dos casos, apenas duas são utilizadas. Essa 

característica se opõe à média de vinhetas dos quadrinhos ocidentais, que 

fica em torno de nove vinhetas por página (três fileiras com três quadrinhos 

cada). Na figura 5, pode-se observar um tipo clássico de composição 

ocidental de quadrinhos, com dez vinhetas na página. 

 
Figura 5 — Página de uma história em quadrinhos (leitura ocidental) 

 
Fonte: Turma da Mônica de Maurício de Sousa (2000). 

 

Na página retirada do primeiro volume de JoJo’s Bizarre Adventure 

(figura 6), vê-se um exemplo de composição de página de mangá contendo 

apenas três vinhetas, a fim de economizar espaço e dar maior destaque ao 

embate entre as duas personagens, no caso, Jojo e Speedwagon. 
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Figura 6 — Página com três vinhetas (leitura oriental) 

 
Fonte: Araki (2018, vol. 1) 

 

Segundo Chinen (2013), os mangás possuem enredos muito emotivos, 

tendendo, muitas vezes, ao exagero. Todos os recursos são usados em 

conjunto para que atinjam um tom melodramático. Em cenas de luta, é usual 

eliminar-se o fundo ou reduzi-lo a linhas de movimento. Em momentos 

dramáticos, o ritmo é marcado por uma ampla sequência em silêncio para 

aumentar a tensão e acentuar o conflito interno do personagem. 
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Figura 7 — Síntese da ação 

 
Fonte: Araki (2018, vol. 1). 

 

Como é possível observar na figura 7, o número de vinhetas é reduzido 

para apenas quatro, sendo que a primeira delas ocupa a maior parte da 

página. O fundo foi distorcido e há uma espécie de “aura” emanando do 

corpo de Dio. Inclui-se uma onomatopeia indicando o som da faca sendo 

sacada, o balão-berro e um certo foco na Máscara de Pedra na mão de Dio. 

Verifica-se, então, nessa página, a síntese da ação: os elementos adjacentes 

foram simplificados (número de vinhetas reduzido e fundo distorcido) e deu-

se um foco maior para a ação, utilizando-se de diversos elementos da 

linguagem dos quadrinhos (onomatopeias, metáforas visuais, balões e um 

destaque maior para a questão da diagramação/composição), com o intuito 

de elevar a tensão da ação em foco. 
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Essa relação fica ainda mais evidente quando se pensa no contexto da 

cena, em que Dio, sem mais como esconder suas intenções malignas, optou 

por se transformar em um monstro com a Máscara de Pedra. Para isso, 

tentou esfaquear Jojo e usar o seu sangue para despertar os poderes do 

artefato. Tendo em vista isso, ficou clara a intenção do autor de dar grande 

destaque a esse evento, uma vez que ele é decisivo para os rumos que a 

história toma a partir dele. 
 

6. A vinheta 
 

Entende-se a vinheta como “a representação, através da imagem, de 

um espaço e de um tempo da ação narrada. Podemos dizer que a vinheta é 

a unidade mínima de significação da história em quadrinhos” (ACEVEDO, 

1990, p. 69, destaque do autor). Os quadrinhos japoneses, explana Chinen 

(2013), normalmente apresentam formato vertical, com a possibilidade de 

também assumirem outras formas como a oblíqua ou circular. A ênfase do 

desenhista é detalhar a figura humana com o maior preciosismo possível, 

em detrimento dos demais elementos. O close, recurso comum nos 

quadrinhos como um todo, é ainda mais comum nos mangás. 
 

Figura 8 — Close 

 
Fonte: Araki (2018, vol. 1) 

 

Na última vinheta da figura 8 (em sentido oriental), nota-se a utilização 

do close na face da personagem Jojo, destacando a expressão de raiva e o 
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sangramento em sua boca. Esse destaque à face se une à onomatopeia ali 

presente, de modo a tornar mais evidente o estado de espírito de Jojo nesse 

combate. Percebe-se, também, o formato vertical das vinhetas, bem como o 

formato oblíquo na página dois. 
 

7. As onomatopeias 
 

Entende-se como onomatopeia, “[...] a imitação do ruído de algo, 

através de um vocábulo: assim, por exemplo, dim-dom é a onomatopeia de 

um sino, rataplam sugere o toque de um tambor etc.” (ACEVEDO, 1990, p. 

130). Conforme explica Chinen (2013), os efeitos sonoros merecem lugar de 

destaque nos mangás, pois manifestam-se como componentes visuais 

atribuidores de dinamismo à página. As onomatopeias, no mangá, 

encontram utilizações tão amplas, que são utilizadas até mesmo para 

representar o silêncio, uma situação impensável para os quadrinhos 

ocidentais. Em outras situações, a onomatopeia representa um estado de 

espírito (figura 9) em vez de um som, outro recurso também não explorado 

no ocidente. 
 

Figura 9 — Onomatopeia indicando estado de espírito 

 
Fonte: Araki (2018, vol. 3). 

 

Na figura 9, Dio revela-se vivo para Jojo e sente-se profundamente 

irritado com seu estado atual (reduziu-se a uma cabeça na última luta entre 

ambos). Esse estado de raiva é evidenciado pela posição impositiva. 
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8. Metáforas visuais 
 

A metáfora visual pode ser definida como “uma convenção gráfica que 

expressa o estado psíquico dos personagens mediante imagens de caráter 

metafórico” (ACEVEDO, 1990, p. 146). Os personagens, mesmo em histórias 

dramáticas e com traços realistas, são desenhados de forma caricata e 

deformada, tendo em vista a expressão de uma determinada emoção. Desse 

modo, assim como nos quadrinhos ocidentais, os quadrinhos orientais 

incorporam determinadas metáforas, isto é, representações visuais para o 

reforço de alguns sentimentos, comportamentos e sensações. 

Como citado anteriormente e reforçado por Chinen (2013), os mangás 

possuem enredos muito emotivos, tendendo, muitas vezes, ao exagero. 

Todos os recursos são usados em conjunto para que se obtenha um tom 

melodramático. Em cenas de luta, é usual eliminar-se o fundo ou reduzi-lo a 

linhas de movimento. Em momentos dramáticos, o ritmo é marcado por uma 

ampla sequência em silêncio para aumentar a tensão e acentuar o conflito 

interno do personagem. 

As gotas de suor, utilizadas em situações de aparente nervosismo e 

embaraço, segundo ressalta Chinen (2013), são desenhadas escorrendo pelo 

rosto da personagem ou são encontradas em torno de sua cabeça. No objeto 

de estudo, essa metáfora visual é comumente utilizada para indicar raiva ou 

tensão, como se pode na quinta vinheta da figura 8. 

Além dessa metáfora evidenciada, há outras destacadas por Chinen 

(2013): o sentimento de raiva é representado por uma distorção no rosto, 

intensificada no momento em que a personagem expressa sua fúria. Os 

desenhos podem vir acompanhados de um “X”, normalmente na testa e 

têmporas a fim de simbolizar as veias saltadas, visíveis em momentos de 

grande raiva; a excitação sexual é verificada pelo sangramento nasal ou pela 

salivação intensa; traços animalescos são incorporados às personagens com 

o intuito de simbolizar o estado de espírito das mesmas. 

Outra representação comum é desenhar orelhas, patas e rabo de 

cachorro, com o intuito de indicar que uma personagem está implorando por 

algo. Por fim, há o Chibi ou superdeformação para os momentos em que uma 

personagem é submetida a uma forte emoção, dentre as quais se destacam 

raiva, medo, súplica ou paixão, o que pode fazer com que o artista opte por 

representá-lo como se tivesse encolhido e se tornasse um boneco. Essas 

metáforas em questão não são identificadas em JoJo’s Bizarre Adventure — 

Phantom blood (Parte 1). 
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9. Caracterização das personagens 
 

Como destaca Chinen (2013), mesmo os mangás sendo direcionados 

para uma leitura de consumo rápido, muitas histórias têm um ritmo mais 

lento e demandam mais tempo para serem compreendidas. Isso ocorre, pois 

eles concentram a narrativa nas emoções, o que influencia diretamente no 

estilo artístico e nos seus gêneros. Em decorrência desse maior foco nas 

emoções, grande parte da história é destinada à construção dos 

personagens. Na construção dos personagens de mangá, esclarece Chinen 

(2013), cada detalhe é desenvolvido de forma intencional. A roupa, a 

aparência e o corte de cabelo seguem um código, um molde de 

representação para destacar certas características. Os heróis dos shonen são 

desenhados, normalmente, com olhos grandes, sobrancelhas grossas e 

cabelo espetado. Os vilões, por sua vez, são magros, mais velhos e se vestem 

de maneira mais requintada, além de possuírem olhos muito mais 

ameaçadores. 
 

Figura 11 — Vilão típico de shonen 

 
Fonte: Araki (2018, vol. 1). 

 

Ainda segundo o autor, os mangá possuem enredos muito emotivos, 

tendendo, muitas vezes, ao exagero. Todos os recursos são usados em 

conjunto a fim de atingir um tom melodramático. Em cenas de luta, é usual 

eliminar-se o fundo ou reduzi-lo a linhas de movimento. Em momentos 

dramáticos, o ritmo é marcado por uma ampla sequência em silêncio para 

aumentar a tensão e acentuar o conflito interno do personagem. 

Na figura 11, a personagem Dio Brando encaixa-se perfeitamente no 

padrão de vilão dos shounen, apresentando-se com roupas bastante 

requintadas e chamativas, além da expressão ameaçadora dos olhos. Essa 

caracterização contrasta com a de Jojo, o herói, que se veste de uma maneira 

menos exuberante e tem uma expressão de inocência no olhar. 
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10. Os quadrinhos como imagem 
 

Para Cagnin (2014), a imagem retratada nos quadrinhos é um signo 

analógico e contínuo, pois mantém forte semelhança com o objeto 

representado, fornecendo sempre uma impressão ou uma sugestão do ser 

ou objeto retratado. Por isso, sua forma física é motivada. Além disso, a 

leitura da imagem não é realizada de maneira unidirecional, em linha, como 

ocorre com a escrita, ou em momentos sucessivos tal qual se verifica na fala. 

Ela é contínua cuja significação vem da totalidade, isto é, aproxima-se da 

maneira de ver e compreender as coisas inscritas na realidade e, portanto, 

molda um inventário aberto, diverso dos signos linguísticos. 

Desse modo, Cagnin (2014) conclui que, se o sistema verbal é dotado 

de amplo poder de representação no gigante campo das ideias e dos 

conceitos universais, a imagem encontra-se revestida da enorme riqueza da 

representação do real e apresenta o simulacro dos objetos físicos, incluindo 

a sugestão de movimento. Mesmo que a figura dos seres vivos ainda seja 

imóvel, em todas as vezes, inevitavelmente é interpretada num momento em 

que há realização de um gesto ou ato. 

Sendo assim, a imagem é dotada de ampla significação e 

intencionalidade, pois é concebida para tal, utilizando-se da representação 

do real e das sugestões de movimento, inércia ou até mesmo de outras, 

como raiva (figura 7) ou na expressão de nervosismo (figura 8). Nas palavras 

de Cagnin (2014, p. 46), “[...] (o desenho) sempre revela a intencionalidade do 

desenhista na emissão de um ato sêmico e transforma o desenho em 

mensagem icônica plena de significados e intenções. Não há imagem 

inocente”. 

Tendo em vista a noção anteriormente desenvolvida de que a imagem 

nos quadrinhos é uma representação do real, é possível traçar um paralelo 

com Barthes (1964), pois, para ele, a imagem, na condição de “cópia” de algo, 

é uma representação imitativo-figurativa. A possibilidade de codificar e de 

elaborar mensagens faz com que ela seja classificada como signo. Em cada 

um dos signos ou sistema de significados, as imagens estão escondidas nas 

entrelinhas, implícitas. Para cada significante (por exemplo, uma palavra ou 

mesmo uma imagem), há um significado intimamente relacionado que não 

é uma coisa, e sim uma imagem interior ou física. Para Barthes (1998, p. 46), 

“[...] o significado da palavra boi não é o animal boi, mas sua imagem física”. 

No contexto de JoJo’s Bizarre Adventure, há o conflito entre os dois 

irmãos e rivais — Jojo (herói) e Dio (vilão) — no que se refere à atenção e 

fortuna do pai. Assim, no clímax desse embate, Jojo descobriu os planos de 

Dio para matar seu pai e ficar com toda a fortuna dele. 
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Figura 11 — Imagem representativo-figurativa 

 
Fonte: Araki (2018, vol. 1). 

 

No contexto da figura 11, Jojo descobriu uma carta do pai de Dio, que 

morreu em decorrência dos mesmos sintomas que afligiram o sr. Joestar. 

Sabendo que Dio é quem faz questão de medicar o pai adotivo, Jojo começou 

a desconfiar de seu “irmão” e questionou-o quanto à carta e o conteúdo do 

suposto remédio. Levando-se em consideração a concepção barthesiana de 

imagem, entende-se que o ato de Dio segurar a mão de Jojo, impedindo-o de 

verificar o conteúdo do remédio (significante), remete a um significado para 

o leitor atento: Jojo estava certo em sua acusação. O gesto de Dio, por mais 

que seja simples, é carregado de significação e intencionalidade do autor, 

sendo o significante dessa imagem dotado de um significado, que é uma 

imagem interior (o sentimento de culpa). 
 

11. Conclusão 
 

Com este trabalho, foi possível verificar a relação sócio-histórica dos 

mangás tanto no Japão como no Brasil, evidenciando a sua popularidade e 

circulação em ambos os países. Foi possível também caracterizar 
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brevemente a linguagem dos quadrinhos no mangá, bem como perceber as 

suas particularidades desse gênero quadrinístico.  

Quanto à linguagem dos quadrinhos, pôde-se perceber a importância 

da diagramação/composição como elemento importante na elaboração 

daquilo que se intitulou, neste trabalho, como síntese da ação. Esse recurso 

foi evidenciado em conjunto com outros artifícios da linguagem dos 

quadrinhos, constituindo um importante elemento na construção dos 

sentidos e na imersão do leitor na história. 

Além disso, observou-se a correlação entre os quadrinhos e a imagem 

em uma concepção dupla e intimamente relacionada: a concepção de Cagnin 

(2014), para o qual a imagem dos quadrinhos é um signo analógico e 

contínuo, e a barthesiana, para a qual as imagens (nesse caso, as dos 

quadrinhos), enquanto “cópia” de algo, configuram uma representação 

imitativo-figurativo. Levando-se em conta que os quadrinhos também são 

uma forma de representação do real e, portanto, uma “cópia” de um 

elemento já inscrito na realidade, a definição de Barthes (1964) encaixa-se 

perfeitamente como evidenciado pela análise da figura 11. 

Desse modo, com este trabalho, ampliaram-se os entendimentos 

acerca do mangá e do sincretismo entre os recursos nele utilizados, assim 

como foi possível entender, a partir de uma breve análise semiológica, a 

intencionalidade e a ampla significação presente nos desenhos. 
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