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INTRODUÇÃO 
 

 

 

A banda desenhada é uma forma de expressão artística difundida 

particularmente na Europa, nos Estados Unidos e no Japão, regiões onde 

conhece um maior culto. Enquanto produto livresco, a banda desenhada 

representa um dos setores mais dinâmicos da edição; enquanto arte gráfica, 

impulsiona a criação de instituições de arte, museus e livrarias específicos, e 

constitui o objeto de múltiplas exposições, festivais, salões e convenções onde 

afluem leitores e profissionais. A banda desenhada conhece hoje um índice de 

popularidade nunca antes atingido: o cinema invoca o seu universo, e, não raro, 

realizadores e argumentistas experimentam o papel até então restrito a 

criadores de banda desenhada. Foi necessário aguardar até à década de 1970 

para que se conhecesse a sua consagração, já que, considerada, durante muito 

tempo, uma forma inferior de cultura, reservada essencialmente a um público 

infantil, a banda desenhada não era digna nem de conservação bibliográfica, 

nem de estudo ou análise estética. Tendo aparecido em finais do século XIX na 

imprensa, a banda desenhada, na sua origem, constituía uma produção editorial 

destinada ao cesto dos papéis, porquanto a sua vocação era a leitura imediata. 

Os jornais salvaguardavam raramente este material iconográfico e os autores 

não possuíam propriedade intelectual sobre a sua obra.  

Na Europa, e particularmente no espaço franco-belga, a banda 

desenhada surge inicialmente na imprensa infantil com Le Petit Français 

Illustré, que publica a partir de 1889 «La Famille Fenouillard» e, 

posteriormente, «La Semaine de Suzette», onde aparecem em 1905 as 

aventuras de Bécassine. O Dimanche Illustré propõe, desde 1925, Zig e Puce 

de Alain Saint-Ogan, e, em 1929, Félix le Chat surge na edição diária de «La 

Petite Gironde»1. Alguns anos mais tarde, a banda desenhada faz a sua aparição 

nos jornais destinados aos adultos. A imprensa permanece o suporte de 

                                                
1 Cf. Virginie François, La Bande Dessinée, Paris, Éditions Scala, 2005, p. 9. 
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referência da banda desenhada até cerca de finais dos anos setenta, estando a 

edição em álbum reservada a um número reduzido de autores. É portanto nos 

jornais – em particular no seio de alguns títulos especializados, hoje 

emblemáticos, como Tintin e Spirou nos anos 1940 e 1950, Pilote e 

posteriormente Métal Hurlant nos anos 1960 e 1970, ou ainda A Suivre nos 

anos 1980 – que nascem as grandes correntes da «nona arte» e que se 

produzem as principais mutações narrativas e gráficas. Não é senão a partir de 

1980 que a banda desenhada penetra definitivamente no universo do livro, 

fenómeno favorecido pelo sucesso crescente do formato em álbum e pela 

multiplicação de editoras especializadas2. Esta mudança de suporte inicia o 

declínio e, em seguida, o quase desaparecimento da imprensa periódica como 

espaço de criação da banda desenhada, para dar lugar à produção de álbuns e 

revistas da especialidade.  

Na atualidade, com mais de duas mil novidades aparecidas desde 2004 

e best-sellers que ultrapassam os oitocentos mil exemplares vendidos, a banda 

desenhada é, em França, uma atividade em franca expansão3.  

No entanto, é na própria evolução da nona arte que é necessário 

procurar os motivos do seu reconhecimento. A partir de 1950 nos Estados 

Unidos da América e no Japão, e dos anos 1960 na Europa, a banda desenhada 

deixa de se dirigir exclusivamente às crianças, para se direcionar em primeiro 

lugar aos adolescentes e, em seguida, aos adultos, graças a uma produção 

ambiciosa e diversificada de artistas que exploram todas as suas possibilidades 

estéticas. De subcultura, a banda desenhada é elevada ao estatuto, um pouco 

mais dignificante, de contracultura. É neste período que se formam os 

primeiros círculos de bedéfilos e de leitores documentados, tal como a Société 

Civile d'Études et de Recherches des Littératures Dessinées (SOCERLID) 

fundada por Claude Molinerti em 19644. Iniciando o reconhecimento da banda 

desenhada como arte, esta associação está na origem do aparecimento da crítica 

da banda desenhada, com a publicação da revista especializada Phenix, de 

                                                
2 Cf. idem, p.10. 
3 Cf. ibidem. 
4 Cf. Virginie François, op. cit., p. 9. 



	   	  

 8 

1966 a 1977, e ainda da primeira grande exposição organizada em França. 

Apresentada em 1967 no Museu de Artes Decorativas em Paris, e intitulada 

«Bande Dessinée et Figuration Narrative»,  explorou sobretudo as origens da 

banda desenhada norte-americana e europeia. Para além do êxito considerável, 

com cerca de quinhentos mil visitantes em quatro meses, esta exposição 

permitiu chamar a atenção do mundo artístico, mas também pensar a banda 

desenhada em termos de património. Esta mostra encontra o seu equivalente 

em 1971, em Nova Iorque, com a exposição «75 Years of the Comics». Desde 

então, a exibição de pranchas originais, de trabalhos preparatórios e ilustrações 

tornou-se uma prática corrente na compreensão da banda desenhada. Em 2004, 

a Cité des Sciences de Paris propôs também uma retrospetiva consagrada ao 

trabalho de André Franquin, enquanto o Musée de la Monnaie acolhia um rico 

e surpreendente diálogo entre as obras de Moebius e as do criador e desenhador 

Hayao Miyazaki5. A banda desenhada encontra um outro prolongamento nos 

festivais onde se reúnem leitores e profissionais, editores e livreiros, e onde se 

realizam conferências que lhe dão uma verdadeira visibilidade e contribuem 

para o seu conhecimento aprofundado.  

Portugal, tal como observa João Paulo Cotrim no prólogo a Das 

Conferências do Casino à Filosofia de Ponta, «é um país que sempre se 

interessou por BD e que esteve sempre a par do que de melhor se fazia por esse 

mundo fora»6. A história da banda desenhada nacional encontra, também ela, 

na imprensa periódica o principal suporte, distinguindo-se da tendência franco-

belga e americana por se dirigir, desde início, a um público adulto e usar uma 

linguagem plena de ironia e de crítica sarcástica. A produção das histórias de 

banda desenhada em Portugal estreia-se em 1850, na Revista Popular, com a 

publicação da primeira história de «Aventuras Sentimentaes e Dramáticas do 

Senhor Simplício Baptista», assinada por Flora7. Raphael Bordallo Pinheiro 

(1846–1905), notável artista português do século XIX e considerado o pai da 
                                                
5 Cf. idem, pp. 9-11. 
6 João Paulo Cotrim, «Prólogo», in J. P. Boléo e C. B. Pinheiro, Das Conferências do Casino à 
Filosofia de Ponta, Lisboa, Bedeteca /Câmara Municipal de Lisboa, 2000, p. 9. 
7 Nome que se pensa constituir o pseudónimo de António Nogueira da Silva, um dos mais 
importantes caricaturistas desta época. (Cf. António Dias de Deus, Os Comics em Portugal: 
Uma História da Banda Desenhada, Lisboa, Bedeteca, 1997, pp.30-32.) 
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banda desenhada portuguesa, teve as suas primeiras séries de desenhos 

publicadas no jornal O Binóculo (1870) e nas folhas volantes litografadas 

inaugurais de A Berlinda, onde divulgava verdadeiras sátiras gráficas sobre a 

vida política e cultural do país8. No início do século XX, continua a publicar-se 

banda desenhada através de jornais e cultiva-se sobretudo o cartoon, tendência 

que se mantém até cerca de meados do século. Entretanto, num contexto em 

que a banda desenhada é dedicada em exclusivo aos adultos, surgem os 

primeiros jornais infantis onde a banda desenhada destinada às crianças 

começa a fazer a sua aparição. Também por esta altura, chegam às redações 

dos jornais lisboetas os comics americanos, incluídos nos suplementos 

dominicais. O período da II Guerra Mundial, na opinião de Boléo e Pinheiro, 

pode ser  caracterizado por assumir quatro tendências fundamentais: a banda 

desenhada de aventuras, com argumentos originais, mas claramente 

influenciada pela estética norte-americana; a banda desenhada de aventuras de 

tradição mais alargada, recriada com uma maior originalidade, de influência 

franco-belga; as adaptações de obras literárias; e, por fim, a banda desenhada 

histórica que engloba, por um lado, períodos da História de Portugal e 

biografias de personalidades históricas e, por outro, adaptações de romances 

históricos9.  

A década de 1960 representa uma viragem na história da banda 

desenhada. Em Portugal, manifestam-se os primeiros sinais de abertura 

temática e de transgressão estética, com a exposição do corpo e do erotismo, e 

com aquilo que Boléo e Pinheiro designam por «amadurecimento temático e 

psicológico»10 . Em França, dão-se os primeiros passos na intelectualização e 

na investigação crítica, iniciada por um pequeno grupo de entusiastas reunidos 

sob a designação de Club des Amis de la Bande Dessinée11. Este processo de 

intelectualização tem início, em 1961, com a revista de ficção científica 

intitulada Fiction. A revista, que no essencial consistia na tradução de 

                                                
8 Cf. J. P. Boléo e C. B. Pinheiro, op. cit., p. 14. 
9 Cf. idem, p. 139. 
10 Idem, p. 76. 
11 Cf. Libbie McQuillan, «The Francophone Bande Dessinée: an Introduction», in The 
Francophone Bande Dessinée, Amsterdão, Edições Rodopi, 2005, pp. 7-8. 
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pequenas histórias anglo-saxónicas, publicou um artigo que desejava 

nostalgicamente a Âge d'Or de la Bande Dessinée, a idade de ouro da década 

de 1930 dos super-heróis norte-americanos. Este artigo deu origem a uma 

pequena série de ensaios, que seguiram a mesma linha temática, e a um estudo 

posterior que quantificou a extensão da popularidade da banda desenhada entre 

os leitores da revista. Daqui derivou a criação oficial, em 1962, do Club des 

Amis de la Bande Dessinée (CBD), e o seu corolário, o jornal Giff-Wiff, editado 

por Francis Lacassin, o responsável pelo primeiro curso sobre história e 

estética da banda desenhada lecionado na Sorbonne12. É neste jornal que se 

começa a constituir a metalinguagem da banda desenhada, síntese das 

metalinguagens cinematográficas e das investigações académicas emergentes.  

Em 1965, realiza-se, em Bordighera, Itália, o primeiro congresso 

internacional sobre banda desenhada, onde marcam presença elementos do 

CBD, assim como desenhadores e argumentistas franceses. Pouco tempo 

depois, o Musée des Arts Decoratifs de Paris acolhe a exposição «Bande 

Dessinée et Figuration Narrative»13, organizada pela Société d’Etudes et de 

Recherches des Littératures Dessinées (SOCERLID), expansão do CBD, 

responsável não só por promover a banda desenhada, mas por influenciar 

profundamente o seu discurso crítico. Deve-se ainda a este grupo a 

popularização tanto da expressão bande dessinée, traduzida literalmente do 

inglês comic strip, como da sua abreviatura, BD14. O sucesso de autores como 

René Goscinny e Albert Uderzo, da série Asterix e de festivais, feiras e 

exibições fizeram com que o reconhecimento da banda desenhada atingisse as 

elites intelectuais.  

Um meio proteico como este oferece-se, inevitavelmente, a diferentes 

áreas de investigação, e progressivamente são dados os primeiros passos na 

academização da banda desenhada. Fresnault-Deruelle foi um dos jovens 

investigadores que dedicaram a sua atenção à banda desenhada. Em 1968, 

completava a dissertação Tin Tin, Bande Dessinée: Une Approche Sémiotique, 

                                                
12 Cf. idem, p. 8. 
13 Cf. Claude Molinerti e Philippe Mellot, Chronologie de la Bande Dessinée: Guide Culturel,  
Paris, Flammarion, 1996, p 169.  
14 Cf. Libbie McQuillan, «The Francophone Bande Dessinée: An Introduction», in op. cit., p. 9. 
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que mais tarde se converteu em tese de doutoramento. Não obstante a 

resistência encontrada no seio da instituição universitária, inúmeras teses e 

dissertações foram dedicadas, na década de 1970, a diferentes aspetos da banda 

desenhada, encontrando na semiótica, a maioria dos trabalhos deste período, a 

sua inspiração e auto-justificação15. Os estudos de Umberto Eco sobre o 

comportamento semiótico do sistema da banda desenhada inauguraram esse 

academismo progressivo, permitindo refletir sobre os modos de organização 

dos elementos constitutivos da sua linguagem e a explicação dos mecanismos 

produtores de sentido.  

Ainda nesta década, a banda desenhada criativa, assim como o próprio 

mundo, estavam em crise. Esta crise revelou-se positiva e agiu como um 

catalisador para a reconfiguração da banda desenhada francesa. Inspirados pelo 

clima de mudança social e fortemente influenciados pelo modelo americano 

dos comic books, os jovens artistas afastam-se de editoras tradicionais e 

publicam as suas próprias criações de forma independente16. Em Portugal, só 

na década de 1980 é que se começam a forjar as linhas dominantes que  

caracterizarão a década seguinte, uma banda desenhada de teor intelectualista e 

literário, de raiz urbana, oriunda de um universo de periferia e de 

marginalidade17. Só no final de 1990 seria defendida a primeira tese de 

doutoramento dedicada à banda desenhada enquanto forma literária18. 

Gradualmente, cresce o número de livrarias e de bibliotecas que têm vindo a 

colocá-la no seio das suas coleções. São já duas as bibliotecas especializadas e 

unicamente dedicadas à banda desenhada, a Bedeteca de Lisboa e a Bedeteca 

de Beja, e multiplicam-se os festivais nacionais, as conferências, os cursos de 

especialização e os workshops. Nem sempre este crescimento é acompanhado 

por um processo de sistematização, pelo que obras de natureza diversa reunidas 

sob o signo de uma mesma estrutura formal – a da narrativa icónico-verbal – 

                                                
15 Cf. ibidem. 
16 Cf. idem, p. 10. 
17 Cf. J. P. Boléo e C. B. Pinheiro, op. cit., p. 201. 
18 Referimo-nos à tese de Rui Zink sobre a banda desenhada como possibilidade literária, 
apresentada à Universidade Nova de Lisboa em 1997, com o título A Banda Desenhada 
Portuguesa Contemporânea, que viria a ser publicada dois anos depois, pela Editorial Celta, 
com o título Literatura Gráfica? Banda Desenhada Portuguesa Contemporânea. 
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convivem nas mesmas prateleiras sem que nenhum critério genológico as possa 

categorizar. Assim, um leitor que entra numa livraria e que deixa que o seu 

olhar percorra as lombadas dos livros criteriosamente alinhadas nas estantes até 

que se detenha num determinado volume, digamos «Alexandre O’Neill, 

Poesia» ou «Aquilino Ribeiro, O Romance da Raposa», sabe que o horizonte 

corresponde à expectativa. Mas, quando o olhar do mesmo leitor recai sobre a 

capa de um livro de banda desenhada cujo paratexto indica «novela gráfica», 

qual será o seu horizonte de expectativa19? 

 

A história da banda desenhada enquanto narrativa sequencial em 

imagens remonta à medieval ars illuminandi, arte de adornar os textos 

manuscritos, uma das formas mais antigas de interação entre o literário e o 

visual. Reunir texto e imagem sob o mesmo suporte representa uma prática tão 

ancestral quanto a própria história da humanidade. O Livro dos Mortos do 

Antigo Egito, os baixos-relevos imperiais romanos, de que é exemplo a coluna 

de Trajano, a tapeçaria de Bayeux ou a pintura popular etíope constituem 

verdadeiras narrativas gráficas, onde o texto e a imagem se apresentam em 

relação de complementaridade20. 

Na Europa, a utilização de desenhos dispostos em sequência como 

forma primitiva de banda desenhada data do século XVIII. Desenhadores e 

artistas consagrados utilizavam, já nesta época, o desenho para comentar a vida 

política e social. Estes desenhos, que circularam até ao início do século XX sob 

a forma de folhetins e de revistas, continham uma essência moralista e crítica, 

um grande teor narrativo cujo elemento central era a caricatura. Com a eclosão 

da I Grande Guerra, a escassez de tinta e de papel obrigou ao cancelamento de 

vários títulos, representando um enorme abalo na produção de banda 

desenhada europeia. Este período de estagnação da edição europeia permitiu a 

popularização da banda desenhada americana, os comic books. Produzidos em 

grande escala e com um formato atraente, design a cores e histórias que podiam 

                                                
19 Cf. H. R. Jauss, Pour une Esthétique de la Réception, Paris, Gallimard, 1978, p. 50. 
20 Cf. Roger Sabin, Comics, Comix & Graphic Novels, Nova Iorque, Phaidon, 1966, p. 11. 
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ser apreciadas por um largo grupo etário, reuniam os componentes necessários 

a uma existência duradoira21.  

Em Portugal, Raphael Bordallo Pinheiro inaugura o panorama 

português com a «primeira história aos quadradinhos»22. A Picaresca Viagem 

do Imperador de Rasilb pela Europa (Rasilb representa um anagrama de 

Brasil), publicada em 1872, conta, com um humor mordaz, a história da visita 

do Imperador D. Pedro II à Europa, em 1871:  

 
Decidimos aceitar A Picaresca Viagem como o exemplo real da primeira 
banda desenhada portuguesa, até porque a intenção era visivelmente de 
contar uma história inteira, o que determinou a edição em álbum de 16 
páginas. Esta história é um todo homogéneo. Raphael Bordallo Pinheiro 
tinha achado a forma, a fórmula, o feitio23.  
 

Fórmula que nunca mais foi abandonada e que encontrou em Raphael 

Bordallo Pinheiro um mestre e um precursor. A banda desenhada impõe-se 

como forma artística em Portugal, acompanha a evolução europeia, e é por ela 

fortemente marcada. De fenómeno de imprensa, com um discurso 

vincadamente humorista e caricatural, e de comentário social e político, evolui, 

sobretudo a partir da segunda metade do século XX, para um fenómeno 

cultural e artístico autónomo.  

 

Colocando de parte as teorias que situam historicamente a origem da 

banda desenhada nas pinturas rupestres, na tapeçaria de Bayeux, nos quadros 

de Hyeronimus Bosh ou em outras manifestações artísticas que exibem 

narrativas sequenciais24, e considerando somente as que associam o 

aparecimento da banda desenhada à imprensa periódica, pode afirmar-se que a 

sua história está diretamente associada à história de determinados tipos de 
                                                
21 Cf. Alan Clark e Laurel Clark, Comics, Uma História Ilustrada da Banda Desenhada, 
Sacavém, Distri Cultural, 1991, pp. 6-13. 
22 António Dias de Deus e Leonardo de Sá, «À Volta d’A Picaresca Viagem de Raphael 
Bordallo Pinheiro», in Apontamentos de Raphael Bordallo Pinheiro sobre a Picaresca Viagem 
do Imperador de Rasilb pela Europa, Edição Fac-similada, Lisboa, Bedeteca de Lisboa – 
Câmara Municipal de Lisboa, s.d.. 
23 Ibidem. 
24 São defensores desta teoria, entre outros, Gérard Blanchard, La Bande Dessinée – Histoire 
des Histoires en Image de la Pré-Histoire à nos Jours, Verviers, Marabout, 1969 e Scott 
McCloud, Understanding Comics: The invisible Art, Nova Iorque, Harper, 1993. 
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impressão e de formatos de publicação25. Nos Estados Unidos, os formatos 

dominantes eram essencialmente dois, as tiras de jornal e os comic books. As 

tiras de jornal reúnem um amplo leque de características estéticas e de géneros 

de banda desenhada fortemente condicionados pelos constrangimentos gráficos 

da tira diária e da tira de domingo, um pouco maior, que são vistos como uma 

forma de arte secundária, por estarem inseridos em jornais. O chamado comic 

book, por outro lado, é uma revista pequena que corresponde a cerca de metade 

do tamanho dos tablóides. Na origem da indústria, a revista incorporou 

igualmente uma amálgama de géneros, tanto narrativos como não-narrativos; 

no entanto, mais recentemente, tem vindo a concentrar-se em histórias 

dedicadas a uma só personagem ou a um grupo de personagens, podendo 

compreender também uma única história, com dezoito a vinte e quatro páginas. 

A partir da década de 1980, uma terceira forma tem ganho espaço na cultura da 

impressão americana: a graphic novel, que, na gíria do setor, traduz qualquer 

tamanho de livro narrativo aos quadrinhos ou uma coletânea de pequenas 

narrativas. Cada um destes três tipos gráficos – a tira de jornal, a revista de 

banda desenhada e a graphic novel – tem os seus próprios horizontes em 

termos de conteúdo, de audiência e de prestígio cultural26. 

Não obstante o conceito de graphic novel ter sido introduzido em 

Novembro de 1964 por Richard Kyle, num boletim informativo distribuído a 

todos os membros da Amateur Press Association, foi celebrizado com a obra A 

Contract with God, and Other Tenement Stories, de Will Eisner, editado em 

1978, apesar de curiosamente esta expressão não surgir, na sua primeira edição, 

em lugar nenhum da obra: capa, contracapa ou nota de apresentação27. O termo 

graphic novel aparecera na indústria livresca três anos antes, em 1976, para 

descrever três trabalhos distintos: Bloodstar de Richard Corben (adaptado de 

um conto de Robert E. Howard), que usou esta expressão na sobrecapa e na 

introdução; Beyond Time and Again de George Metzger, que apresentou como 

subtítulo a frase  «a graphic novel»; e Red Tide de Jim Steranko, que utilizou o 

                                                
25 Cf. Charles Hatfield, Alternative Comics – An Emerging Literature, Mississipi, University 
Press of Mississipi, 2005, pp. 3-4. 
26 Cf. idem, pp. 4-5. 
27 Cf. ibidem.  
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termo graphic novel na introdução e a expressão visual novel na capa28. Outras 

obras houve, porém, na narração gráfica, ainda antes das datas mencionadas, 

que constituem graphic novels. Will Eisner nomeia como as mais 

representativas as obras de Lynd Ward, criador do romance sem texto, em 

xilogravura, Gods' Man de 1929; de Milt Gross, que também criou uma 

narrativa só composta por imagens, He Done Her Wrong, em 1930; e de Gil 

Kane e Archie Goodwin, que conceberam His Name Is Savage, um book-

length comic29, em 1968. A Contract with God reuniu todas estas estratégias 

narrativas e desbravou o caminho para aqueles que viriam a seguir. Will Eisner 

foi, sem dúvida, quem mais fez evoluir o universo da graphic novel, apesar de 

não ter inventado a forma, nem o termo em si.   

No universo de leitura anglo-americano, a graphic novel tornou-se o 

passaporte para o reconhecimento da banda desenhada como uma forma de 

literatura. Charles Hatfield, em Alternative Comics, apresenta um estudo sobre 

a banda desenhada americana e o seu crescimento nos últimos trinta anos, 

dando especial relevo à  banda desenhada alternativa, um dos setores mais 

férteis e desconcertantes deste meio, que dará origem ao aparecimento da 

graphic novel30. A banda desenhada alternativa teve a sua origem no 

movimento underground das décadas de 1960 e 1970, designado por comix,  

fruto das convulsões sociais, políticas e ideológicas que a conduzem a um 

afastamento das convenções estéticas da banda desenhada de massas. 

Inovadora, radical e livre, conferiu-lhe o estatuto de meio artístico de expressão 

individual. O seu incremento estético e económico estimulou o 

desenvolvimento de lojas especializadas. Dentro deste ambiente especializado, 

a junção da banda desenhada alternativa aos livros de banda desenhada de 

massas resultou no crescimento de um mercado algo hermético, mas 

economicamente vantajoso. A banda desenhada alternativa, respondendo a este 

espírito, surgiu dentro do mercado da especialidade durante a década de 1970 e 
                                                
28 Cf. Hillary Chute, «Comics as Literature? Reading Graphic Narrative», in Journal of the 
Modern Language Association of America, Nova Iorque, Modern Language Association, 2008, 
p. 453. 
29 Tomaremos esta expressão, em sentido literal, como correspondente a narrativa longa em 
banda desenhada.  
30 Cf. Charles Hatfield, Alternative Comics – An Emerging Literature, op. cit., p. IX. 
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de forma mais vital e auto-consciente a partir do início dos anos 1980, com o 

advento de revistas como Raw (1980-1981) e Weirdo (1981-1993), ambas 

profundamente enraizadas na banda desenhada underground31, e a revista Love 

& Roquets (desde 1981), que, para além da vertente menos comercial e 

alternativa, se dedica também à banda desenhada tradicional32. Estas 

publicações participaram de um movimento crescente designado por «banda 

desenhada independente», que as fez aspirar ao abandono da fórmula 

«narrativa ficcional fácil» da banda desenhada tradicional. Guiados pelo 

exemplo da banda desenhada underground, muitas bandas desenhadas 

alternativas cultivaram uma abordagem mais artística, menos dependente da 

exploração de temas tabu e mais aberta à possibilidade de narrativas mais 

extensas e ambiciosas. Os criadores de banda desenhada alternativa, 

nomeadamente o pioneiro Will Eisner, Art Spiegelman, Harvey Pekar, Gilbert 

e Jaime Hernandez, elevaram a possibilidade de a banda desenhada ser 

entendida, não apenas como uma forma de cultura de massas, um repositório 

da Arte Pop, mas também e essencialmente como uma forma literária. Desta 

revisão da banda desenhada nasceu um movimento literário vital. Este 

movimento caracteriza-se pela rejeição de fórmulas destinadas a grandes 

audiências, pela exploração de novos géneros, ou pelo revivalismo de géneros 

antigos, pela diversificação de estilos gráficos, pela internacionalização e, 

essencialmente, pela exploração minuciosa de temas políticos e pessoais. A 

banda desenhada alternativa convidou ainda a um novo formalismo, isto é, a 

uma intensa revisão das tensões formais inerentes à banda desenhada. Entre as 

melhores, encontram-se aquelas que expandiram as possibilidades formais da 

arte da banda desenhada, fora das constrições das convenções da publicação 

em série, aquelas que criaram experiências empolgantes na estrutura da 

narrativa33. A banda desenhada alternativa alargou ainda o seu reportório 

temático através da exploração de géneros até então negligenciados, tais como 

a autobiografia, a reportagem e a ficção histórica. Ultrapassou os limites da 

                                                
31 Usaremos o termo «underground» como equivalente aos adjetivos «alternativo» e 
«independente». 
32 Cf. Charles Hatfield, idem, p. X.  
33 Cf. ibidem. 
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banda desenhada tradicional a todos os níveis, incluindo o formato em livro, a 

publicação, a forma narrativa e o conteúdo temático. De todo este processo 

brotou o género graphic novel. Este género tornou-se um passaporte para a 

valorização do universo da banda desenhada. Na verdade, a graphic novel foi 

repetidamente invocada como sendo a mais radical novidade, até mesmo o 

prenúncio de uma nova forma de literacia visual34. De recente cunhagem, a sua 

exploração comercial conta com cerca de década e meia; no entanto, o seu 

reconhecimento revigorou o discurso crítico acerca da banda desenhada. O 

recente influxo das ambições artísticas da novela gráfica conduziu a mudanças 

salutares no meio crítico e uma tendência confirmada nasceu no meio 

académico. Este recente crescimento no estudo da banda desenhada refletiu-se 

nos trabalhos metalinguísticos de Will Eisner, Comics & Sequential Art, já 

referido nesta dissertação, e de Scott McCloud, Understanding Comics, de 

1993. Ambas as obras, especialmente a de McCloud, tiveram um grande 

impacto na prática artística e na investigação académica, modificando a forma 

como o meio fala sobre si mesmo e sobre como deu origem a uma nova 

geração de desenhadores e de prática formal e artística da banda desenhada.  

A expressão graphic novel permanece rodeada de controvérsia e é 

aceite com resignação quer por críticos, quer por desenhadores e argumentistas. 

Hilary Chute, especialista em literatura da Harvard Society of Fellows, em 

estudos femininos, entende que este é um termo usado erradamente, pois reúne 

um conjunto de textos genologicamente muito distintos, que apenas têm em 

comum o facto de constituírem narrativas, pelo que propõe o termo, mais 

amplo, de  graphic narrative:       

                               
Yet graphic novel is often a misnomer. Many fascinating works grouped 
under this umbrela — including Spiegelman’s World War II — focused 
Maus, which helped rocket the term into public consciousness — aren’t 
novels at all: they are rich works of nonfiction; hence my emphasis here on 
the broader term narrative35. 

 
 

                                                
34 Cf. idem, p. XI. 
35 Hillary Chute, «Comics as Literature? Reading Graphic Narrative», in op. cit., p. 453. 
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Numa atitude de radicalidade, Eddie Campbell, desenhador e 

cartoonista escocês, celebrizado pela ilustração de From Hell de Alan Moore, 

publicou, em 2004, no The Comics Journal Message Board: NYTimes Mag 

Article, o «Eddie Campbell's Graphic Novel Manifesto»36. Neste manifesto, 

Campbell exprime o seu desagrado pela generalização do uso desta expressão, 

porquanto induz erradamente os leitores, levando-os a pensar que se trata de 

uma forma ilustrada de literatura. A sua opinião é a de que existe uma enorme 

divergência entre desenhadores, e mal-entendidos por parte do público, em 

torno do uso desta expressão, que considera mais uma estratégia de marketing, 

difundida por livreiros e editores, do que um género de banda desenhada, pelo 

que se propõe estabelecer um conjunto de princípios clarificadores. 

Efetivamente, Campbell aborda um dos aspetos mais importantes da questão e 

um dos que mais contribuíram para a generalização deste termo – a evolução 

da forma gráfica dos comics ao longo dos tempos.  

Na Europa, o conceito de graphic novel não se encontra estritamente 

definido, usando-se para estabelecer diferenças pontuais na qualidade artística 

entre graphic novels e outros tipos de banda desenhada. Comummente, refere-

se a uma história que se afasta estilística e tematicamente dos géneros 

tradicionalmente associados às histórias em banda desenhada como as sagas 

dos super-heróis ou as aventuras de personagens infanto-juvenis, sendo 

também usado para se dissociar de obras de teor humorístico, que investem 

numa maior produção estética, complexidade narrativa e lexical, destinadas a 

um público adulto. A progressiva publicação em álbum permitiu uma maior 

liberdade criativa e a exploração de temas nunca antes tratados, criando-se um 

espaço favorável à criação de uma banda desenhada revestida de uma 

dimensão intelectual e literária: 

 

[...] a banda desenhada [...] é uma estrutura narrativa articulada formada por 
imagens em sequência coerente, com ou sem texto, integrado ou não nas 
próprias imagens, que conta ou transmite uma história ou uma ideia com a 
máxima liberdade criativa, sendo portanto vastíssimo o leque de formas e 
tipos que pode revestir, da mais clássica história bem contada ao mais 
poético poema gráfico, sem limites de género, tema, forma, grafismo, tom37. 

                                                
36 Ver Anexo 1. 
37 J. P. Paiva Boléo, «A BD e o 25 de Abril: Um Outro Olhar», op. cit., pp. 103-104. 
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Ao apresentar narrativas dirigidas a um público adulto que procura uma 

alternativa às comic pulp fiction38, cria-se um espaço para a exploração estética 

e literária de temas que se afastam gradualmente do âmbito dos interesses de 

um público massificado e que pressupõem um público leitor com maturidade 

etária, dando lugar ao universo narrativo que Will Eisner designa por graphic 

literatura ou graphic novel39. De estrutura narrativa longa, publicada em 

formato de livro, com maior qualidade gráfica e estética, este novo género 

surge como consequência da rutura com as restrições impostas pelos editores 

que limitavam a cerca de quarenta o número de páginas por álbum. Os 

desenhadores e criadores obtêm desta forma espaço para criar narrativas de 

maior amplitude e complexidade temática. Hugo Pratt apresenta, em 1962, um 

romance em banda desenhada com cento e sessenta e três páginas, intitulado 

La Ballade de la Mer Sallée, onde narra as aventuras de um marinheiro 

solitário. Art Spiegelman, autor de Maus, relata a história do descendente de 

um judeu que escapou ao terror do Holocausto. Spiegelman constrói esta 

narrativa partindo do processo de efabulação celebrizado por Esopo: a 

personificação de gatos e ratos que representam, respetivamente, os nazis do III 

Reich e o povo judeu, parodiando a perseguição nazi aos judeus durante a II 

Guerra Mundial40. Esta obra foi publicada em França, em 1987 e 1992, em dois 

volumes com o formato de romance, pela conhecida editora Flammarion, 

especializada em literatura. Todos estes factos contribuíram para que se estrei-

tassem cada vez mais os laços que uniam a banda desenhada à literatura. 

 

A expressão graphic novel assume, em sentido restrito, duas aceções 

distintas, conforme se trata do contexto americano ou do contexto europeu. 

Nos Estados Unidos e na Grã-Bretanha (cujo mercado se identifica com o 

americano), este conceito distingue as comics pulp fiction das narrativas 

visuais, em livro, designando um novo género: um romance não escrito com 
                                                
38 Banda desenhada cuja história se desenvolve ao longo de vários episódios, cada um deles  
pubicado num álbum independente. 
39 Will Eisner, Comics & Sequential Art, Tamarac, Poorhouse Press, 1985, p. 7. 
40 Art Spiegelman, Maus II, Linda-a-Velha, Difel, 1991. 
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palavras, mas constituído essencialmente por imagens. Neste sentido, a ênfase 

recai sobre novel, ao contrário da aceção europeia, que realça o adjetivo 

graphic. Os criadores europeus, herdeiros de uma tradição que encontra 

exemplos de novelas gráficas desde a origem da banda desenhada nos finais do 

século XIX, preferem, à conceção de uma história através de imagens (prática 

que se aproxima do processo de ilustração), a criação de uma renovada forma 

de expressão narrativa cuja construção obedece a uma nova lógica visual e 

gráfica41.  

Em Portugal, este conceito foi utilizado em 1997 por Rui Zink e 

António Jorge Gonçalves, como subtítulo do álbum A Arte Suprema – Uma 

Novela Gráfica42. O termo novela gráfica foi traduzido literalmente43 e 

introduzido no contexto artístico português da banda desenhada. Rui Zink 

reflete sobre este conceito em Literatura Gráfica?, Banda Desenhada 

Portuguesa Contemporânea, a primeira obra nacional dedicada à banda 

desenhada enquanto literatura, pondo em causa o galicismo metonímico banda 

desenhada. Nesta obra, o autor procede ainda ao inventário das diferentes 

designações propostas para a banda desenhada, nomeadamente, narrativa 

gráfica, novela gráfica, romance gráfico e literatura gráfica, clarificando que é 

a expressão literatura gráfica a que mais se lhe adequa, não obstante esta 

escolha implicar um problema: «nem todos os textos de BD serem, ou mesmo 

pretenderem ser, literatura»44.  

Cremos que a questão não passa pela substituição de uma designação 

por outra, mas antes pela necessidade de conceptualizar o universo vasto em 

que se tornou a banda desenhada, de definir e clarificar cada uma das 

expressões que a designam. Por esse motivo, consideramos que o galicismo 

banda desenhada designa uma forma de expressão essencialmente gráfica, uma 

linguagem icónico-verbal, que pode ser poética ou narrativa e revestir géneros 

                                                
41 Cf. Jan Baetens, The Graphic Novel, Lovaina, Lovaina University Press, 2001, pp. 7-9. 
42 António J. Gonçalves e Rui Zink, A Arte Suprema – Uma Novela Gráfica, Porto, ASA, 1999. 
43 O termo novel designa em inglês aquilo que nós entendemos por romance. Em banda 
desenhada a produção de um romance não se torna  viável, dados os condicionalismos 
editoriais e os custos implicados. 
44 Rui Zink, Literatura Gráfica?, Banda Desenhada Portuguesa Contemporânea,	  Lisboa, Ed. 
Celta, 1999, p. 14. 



	   	  

 21 

como o romance, a novela, o conto, a biografia ou mesmo a fábula, 

consideramos que as três designações fazem sentido quando aplicadas a 

universos textuais distintos. Narrativa gráfica é o termo que aponta para a 

essência da banda desenhada, define-a estruturalmente e permite englobar 

narrativas sem componente verbal; romance gráfico/novela gráfica constituem 

os termos que se aplicam a narrativas enquadradas dentro destes dois géneros 

literários, o que exclui um registo poético ou em prosa poética; e, por fim, 

literatura gráfica é o termo que pode ser aplicado a determinados textos de 

banda desenhada cuja componente verbal possua literariedade. Deste modo, 

podemos dizer que a banda desenhada é literatura gráfica sempre que apresenta 

componente verbal literária45, sendo dela excluídos os textos em banda 

desenhada que não contêm componente verbal e que nunca poderiam ser 

literatura, por razões óbvias. 

 

As adaptações de Georges Bataille, Herberto Hélder e Raul Brandão, 

com Eduarda, de Miguel Rocha, Arquipélagos, de Dinis Conefrey, e Diário de 

K., de Filipe Abranches, respetivamente, ou de biografias como a de William 

Burroughs, com Mr. Burroughs, de Pedro Nora e David Soares, ou ainda o 

desenvolvimento de uma «ficção de horror» inspirada no Doutor Fausto, de 

Thomas Mann, com Sammahel, de David Soares, são exemplos de novelas 

gráficas. Estes álbuns, juntamente com outros, inspirados em episódios da 

História nacional, como, por exemplo, As Pombinhas do Sr. Leitão ou Borda 

d’Água, de Miguel Rocha, ou ainda História de Lisboa, de Filipe Abranches, 

apresentam-se como narrativas longas, em formato de livro, com qualidade 

gráfica e estética superior à dos comics e permitem observar uma série de 

processos homólogos aos do sistema literário. Constituem exemplos de obras 

que possuem requisitos narratológicos e ideológicos que nos permitem afirmar 

que existe uma ficção narrativa portuguesa em banda desenhada. A estrutura da 

narrativa da banda desenhada assemelha-se à da narrativa verbal, nela 

encontramos as mesmas categorias narrativas: 

 
                                                
45 Mesmo que a matéria literária se reduza apenas a elementos paratextuais, como no caso de 
«uma ilha em sketches» de Diniz Conefrey.  
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[...] a presença e elaboração de categorias da narrativa como a personagem, o 
espaço ou a ação, ou tratamentos de incidência discursiva como a elaboração 
do tempo, o estabelecimento de perspetivas narrativas, a localização e 
tonalidades estilísticas da voz do narrador, etc., etc. E a um outro nível de 
reflexão, a novela gráfica propicia análises de incidência ideológica: como a 
narrativa literária, ela remete também para particulares sistemas ideológicos, 
variavelmente visíveis nos discursos e atitudes das personagens, nos 
comentários do narrador, nas opções temáticas, etc.46.  
 
 
Estas obras possuem uma estrutura novelística que nos coloca em 

presença de um género estruturalmente identificável com o romance. Sendo o 

romance uma forma proteica cujo desenvolvimento assume uma sucessão 

diversificada de formas, certamente nem todas esgotadas nos últimos anos do 

século XX, a sua evolução mostra como os modelos literários se multiplicaram 

e a poética perdeu a validade geral, assim como a pretensão de ordenar cada 

um dos géneros literários em compartimentos previamente estabelecidos, pois 

os fenómenos literários e artísticos são complexos e as facetas que podem 

revestir, imprevisíveis. Tudo é suscetível de ser combinado com tudo. As 

combinações não são certamente ilimitadas, mas podem ser imprevisíveis, tal é 

o caso da novela gráfica.  

 

Dedicando-se ao estudo da cultura de massas, Umberto Eco procedeu à 

primeira  análise semiótica da banda desenhada e a sua leitura de Steve Canyon 

leva-o a afirmar que estamos perante um género literário autónomo, dotado de 

elementos estruturais próprios47. Partindo desta afirmação de Umberto Eco, é 

objetivo desta dissertação apresentar a novela gráfica como um género 

literário, demonstrando a validade da sua premissa. Deste modo, é nossa 

intenção a clarificação das designações correntemente usadas para referir o 

universo da banda desenhada, nomeadamente: literatura gráfica, narrativa 

gráfica e novela gráfica,  para propor uma definição desta última enquanto 

género literário. Teremos como eixo estruturador a obra teórica de Rodolph 

Töpffer, o inventor e primeiro teorizador desta forma narrativa que a designa 

por literatura em estampas, um novo género, escrito através de texto e 
                                                
46 Cf. Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, Dicionário de Narratologia, Coimbra, Almedina, 
1990, 2ªed., pp. 45-46. 
47 Cf. Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados, Lisboa, Difel, 1991, p. 178. 
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imagem. Deter-nos-emos, numa perspetiva sistemática, no estudo dos géneros 

literários desde Aristóteles até à atualidade. Centrando-nos nos géneros 

narrativos, daremos especial destaque ao romance, que se assume como género 

narrativo por excelência e cuja forma proteica permite assimilar novas formas 

romanescas, nomeadamente a novela gráfica. Apresentaremos a definição do 

conceito de novela gráfica, universo onde a adaptação de obras literárias, para 

além de constituir uma prática corrente, definida pelos historiadores como uma 

das suas «tendências» mais marcantes do curso da história da banda desenhada 

portuguesa, é um fator decisivo para a constituição do género. Concluiremos 

com o estudo crítico de três novelas gráficas: Eduarda e As Pombinhas do Sr. 

Leitão, de Miguel Rocha, e Arquipélagos, de Diniz Conefrey. Eduarda resulta 

da adaptação literal da novela homónima de Georges Bataille,  Madame 

Edwarda, e, em torno dela, procederemos ao estudo do conceito de transescrita 

como processo de adaptação. Veremos, de seguida, as diferentes modalidades 

que este processo pode revestir, para, no final, compreendermos de que 

maneira Eduarda integra o vasto domínio do romance como uma forma de 

transgressão própria à evolução deste género. As Pombinhas do Sr. Leitão é 

uma obra de ficção histórica em banda desenhada. O seu estudo permite-nos 

postular a existência do género novela gráfica histórica no domínio da ficção 

portuguesa em banda desenhada. O cinzento período do salazarismo nela 

representado conduz-nos ao estudo das instâncias de enunciação gráfica de um 

mosaico narrativo que se estrutura em torno da paródia. Por fim, Arquipélagos 

consiste na adaptação de dois textos poéticos de Herberto Hélder, «Aquele que 

dá a vida», de Os Passos em Volta, de 1963, e «(uma Ilha em sketches)», de 

Photomaton & Vox, de 1979. Dedicar-nos-emos apenas ao estudo deste último 

poema, porquanto a sua adaptação constitui uma novela gráfica que prescinde 

totalmente da palavra, o que representa para nós um duplo desafio. Por um 

lado, obriga-nos a explicar a conversão da linguagem poética em narrativa 

gráfica, e, por outro, a justificar o facto de esta mesma narrativa, que resulta de 

um texto lírico, pertencer ao género novela gráfica. 
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1 – LITERATURA EM ESTAMPAS  
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«La littérature en estampes  a ses avantages propres : 
elle admet, avec la richesse en détails, une extrême 
concision relative. (…) Elle a aussi cet avantage 
propre d’être d’intuition en quelque sorte, et, partant, 
d’une extrême clarté relative».  

Rodolph Töpffer 
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1.1 – A invenção de um género  

 

Foi no inverno de 1830 que Frédéric Soret, tradutor de  Métamorphose 

des Plantes, fez chegar a Johan Wolfgang von Goethe, pouco tempo antes da 

sua morte, dois manuscritos narrando as aventuras humorísticas de um 

colecionador de borboletas e de um cientista errático, ambos envolvidos em 

episódios burlescos e de refinado humor, o primeiro, pela constante fuga da sua 

autoproclamada noiva, e o segundo, por ser terrivelmente distraído. Os 

manuscritos, respetivamente L'Histoire de M. Cryptogame, 1830, e Voyages et 

Aventures du Dr. Festus, 1829, da autoria de um discreto professor, Rodolphe 

Töpffer, antigo colega e amigo de Soret, foram desenhados num estilo solto e 

irreverente, que rejeitava o ideal romântico de fusão perfeita entre homem e 

mulher e ridicularizava o clero, os militares e os homens da ciência48.  

Goethe encontrava-se em luto pela recente perda do seu filho. 

Eckermann, seu secretário à época, que tinha conhecido Töpffer no regresso de 

uma viagem a Itália, encoraja Soret a trazer alguns dos trabalhos apreciados 

por si em casa do autor. Os divertidos diários de viagem e as histórias 

desenhadas plenas de humor pareciam o ideal para distrair o solitário 

octogenário49. Apesar de conservador e da sua antipatia para com os cultores 

da caricatura, Goethe apreciava estes pequenos álbuns que designava por 

«romances em caricaturas»50: 

 

                                                
48 Cf. David Kunzle, «Histoire de Mr Cryptogame (1845): une Bande Dessinée de Rodolphe 
Töpffer pour le Grand Public», in Genava, t. XXXII, 1984, pp. 139-169. 
49 Cf. David Kunzle, Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, Jackson, University Press of 
Mississipi, 2007, p. 49. 
50 Nota de Rodapé n.º 4, Rodolphe Töpffer, Correspondance Complète, Vol. II, Geneva, Droz, 
2004, p. 415. 
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Rodolphe Töpffer, Histoire de Mr. Jabot, 1833. 
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Rien de plus fou! Rien de plus étrange! Mais il y a là-dedans les germes de 
beaucoup de talent et d’imagination; il y a, sous le rapport de l’art, tel 
croquis, telle esquisse, qui montrent tout ce que M. Töpffer pourroit faire s’il 
vouloit y mettre toute explication dont il est capable51.  
 

 Na correspondência trocada entre os dois amigos52, Soret comunica a 

Töpffer que o poeta alemão permaneceu com os manuscritos durante uns dias, 

olhando para algumas páginas de uma só vez, descansando depois, porque, 

dizia ele, «corria o risco de ter uma congestão de ideias»53. Soret acrescenta 

ainda que Goethe prometera escrever algo sobre os álbuns, o que veio a fazer 

num texto publicado postumamente no jornal literário Kunst und Alterthum em 

183254. O encorajamento de Goethe – entusiasta destes «estranhos pequenos 

livros»55 e do seu autor pois, entre as pessoas de talento, ele «nunca encontrou 

um mais original»56 – foi decisivo para que Töpffer completasse dois novos 

álbuns e se aventurasse na sua publicação. As reflexões de Goethe tornaram 

estas histórias conhecidas dos literatos e críticos da época57 e fizeram com que 

o mundo acolhesse a obra daquele que é considerado hoje o pai da banda 

desenhada.  

Rodolphe Töpffer nasceu em Genebra no ano de 1799, filho de Jeanne-

Antoinette Counis e Adam Töpffer, pintor de profissão e caricaturista, de quem 

Rodolphe herdou o dom da observação e o gosto pela sátira. Como desenhador, 

Rodolphe Töpffer deve mais ao seu pai do que a algum outro mestre, com 

quem aprendeu a técnica do desenho a pena e o sentido da caricaturização58. 

Apesar do seu enorme talento, uma grave doença nos olhos obrigou-o a 

                                                
51 Carta de Frédéric Soret para Töpffer, Fevereiro de 1831 in Rodolphe Töpffer, 
Correspondance Complète, op. cit., p. 413. 
52 Cf. Rodolphe Töpffer, Correspondance Complète, op. cit. pp. 413-416. 
53 Cf. idem, pp. 413-415. 
54 Cf. David Kunzle, Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, op. cit., p. 51.  
55 Cf. Goethe, Conversations de Goethe avec Eckermann, Paris, Editions Gallimard, 1988, p. 
612. 
56 Cf. ibidem. 
57 Cf. David Kunzle, Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, op. cit., p. 52. 
58 Cf. Thierry Groensteen e Benôit Peeters, Töpffer – L’Invention de la Bande Dessinée, Paris, 
Hermann, 1994, p. 80. 
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renunciar, com desgosto, à vocação de pintor, pelo que optou pelo estudo das 

línguas antigas, o que o conduziu a uma carreira como perceptor e, depois, 

como professor de Retórica e de Belas-Letras na Academia de Genebra. 

Dedicou-se ainda à escrita, contando-se entre as conhecidas histórias em 

estampas, novelas sentimentais, diários de viagens, pequenas farsas dramáticas, 

ensaios sobre teoria de arte, recensões e textos jornalísticos sobre variados 

assuntos, desde política a exposições de arte59. Em 1822, inicia a sua carreira 

no internato do pastor Jean Heyer, onde tem a oportunidade de realizar 

excursões pelos Alpes com os seus alunos, tradição que será acompanhada da 

narração, através de desenhos, das aventuras vividas nessas viagens60. É nos 

momentos em que vigia os seus alunos que cria Jabot, Crépin, Vieux-Bois, 

Pencil, Festus, Cryptogame, Trictrac, os protagonistas desta nova forma 

narrativa. Muito marcado pelas teorias fisionomónicas de Johann Kaspar 

Lavater61, o seu traço é ainda determinado pelas limitações na visão. No 

entanto, para David Kunzle, a sua afeção nos olhos não estaria somente na 

origem da sua vocação, ela determinou claramente o seu estilo62.  

Töpffer deixou sete álbuns de banda desenhada e o rascunho de um 

oitavo. A sua primeira história em estampas, Mr Vieux Bois, é criada em 1827 

e marca o aparecimento de um novo género – a literatura em estampas:  

 
Faire de la littérature en estampes (...) c’est inventer réellement un drame 
quelconque, dont les parties coordonnées à un dessein aboutissent à faire 
un tout; c’est, bon ou mauvais, grave ou léger, fou ou sérieux, avoir fait un 
livre, et non pas seulement tracé un bon mot ou mis un refrais en couples63. 

 

 

Crítico literário e erudito, Töpffer tem imediatamente consciência de ter 

inventado uma nova arte. Esta expressão surge pela primeira vez em Réflexions 

                                                
59 Cf. David Kunzle, Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, op. cit., pp. 4-5. 
60 Cf. ibidem. 
61 Cf. Thierry Groensteen e Benôit Peeters, Töpffer – L’Invention de la Bande Dessinée, op. 
cit., p. 80. 
62 Cf. David Kunzle, Father of the Comic Strip: Rodolphe Töpffer, op. cit., p. 120. 
63 Rodolphe Töpffer, «Essai de Physiognomonie», in Thierry Groensteen e Benôit Peeters, 
Töpffer – L’Invention de la Bande Dessinée, op. cit., p. 189. 
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à Propos d’un Programme64, um prospeto anunciando a abertura de um 

concurso de histórias em estampas proposto por um mecenas anónimo. Töpffer 

reflete sobre estas histórias e a influência pedagógica que elas exercem sobre o 

imaginário popular do seu tempo, aproveitando para fazer uma homenagem a 

Hogarth, desenhador inglês considerado por ele o precursor e grande impulsor 

deste «género de literatura»65. O texto não faz nenhuma alusão aos seus 

próprios álbuns, que representam uma revolução na tradição das narrativas em 

imagens e fundam, segundo historiadores como François Lacassin, Thierry 

Groensteen ou David Kunzle, um género inédito – aquilo que designamos hoje 

como novela gráfica. A literatura em estampas é ainda alvo de atenção no 

opúsculo Essai de Physiognomonie,  de 1845, um dos principais textos teóricos 

sobre este novo género. O Essai ocupa um lugar preponderante entre os textos 

de Rodolphe Töpffer consagrados às histórias em estampas, tanto pela sua 

extensão como pelo seu interesse teórico. Retomando as ideias de Lavater 

sobre fisionomia, mas aplicando-as a um processo gráfico específico, o autor 

suíço prenuncia a semiótica da imagem na teorização das personagens a partir 

de morfemas gráficos distintos que constituem os fundamentos da linguagem 

da banda desenhada66.  

Groensteen e Peeters reconhecem que, se Töpffer fosse apenas o autor 

das narrativas em imagens, a dívida para com a banda desenhada já seria 

considerável, mas, não satisfeito com o facto de ter inventado o género, ele é 

também o seu primeiro teorizador67. Com efeito, Töpffer é o primeiro a utilizar 

intencionalmente esta forma narrativa e a refletir sobre ela, destacando, muito 

claramente, aquela que é a especificidade do seu discurso – a 

complementaridade entre o lisível e o visível: o texto completa a imagem, não 

podendo um sobreviver sem o outro. Institui o caráter misto daquilo a que 

                                                
64 Artigo integrado na revista genebrina Bibliothèque Universelle de Genève, n.º 1, janeiro de 
1836 [apud Thierry Groensteen e Benôit Peeters, Töpffer – L’Invention de la Bande Dessinée, 
op. cit., p.144]. 
65 Rodolphe Töpffer, «Réflexions à Propos d’un Programme», in Thierry Groensteen e Benôit 
Peeters, Töpffer – L’Invention de la Bande Dessinée, op. cit., pp. 143-160. 
66 Cf. Thierry Groensteen e Benôit Peeters, Töpffer – L’Invention de la Bande Dessinée, op. 
cit., p. 185. 
67 Cf. idem, p. vii. 
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chama «récit en images», afirmando que esta forma de contar histórias possui 

uma natureza mista, sendo impossível separar o texto da imagem: 

 

Ce petit livre est d’une nature mixte. Il se compose d’une série de dessins 
autographiés au trait. Chacun de ces dessins est accompagné d’une ou deux 
lignes de texte. Les dessins, sans ce texte, n’auraient qu’une signification 
obscure ; le texte, sans les dessins, ne signifierait rien. Le tout ensemble 
forme une sorte de roman d’autant plus original, qu’il ne ressemble pas 
mieux à un roman qu’à autre chose68.  

 

Com efeito, o autor de Mr. Vieux Bois percebeu desde logo as principais 

especificidades da banda desenhada: o caráter indissociável do texto e da 

imagem, o papel determinante da personagem na estrutura da narrativa, o 

tratamento gráfico das expressões corporais e faciais. As suas reflexões são 

inovadoras e antecipam algumas das tendências em que a nona arte veio a 

evoluir ao longo do tempo. As inovações introduzidas por Töpffer afetam todos 

os elementos constitutivos do género: o suporte, já que ele preconiza o uso do 

álbum autografado como suporte privilegiado para as histórias em estampas; as 

relações entre o texto e a imagem e as relações das imagens entre si, porquanto 

inventa a tira de banda desenhada; e, por fim, o conteúdo narrativo, pois 

Töpffer representa graficamente o tipo de personagem que constituirá a 

personagem-tipo da banda desenhada moderna69.  

A sua obra exibe um grau máximo de integração do texto nas narrações 

em imagens. Apesar de as suas personagens não se exprimirem em balões, 

ainda que o procedimento lhe fosse familiar, o texto é inserido na mesma 

vinheta que a imagem, separado dela por um simples traço. A componente 

verbal e a imagem partilham o mesmo compartimento, numa proporção 

variável. Partilham os mesmos recursos plásticos e gráficos, elegendo o regime 

manuscrito, restituindo à caligrafia as suas qualidades estéticas.  

Apesar de não se poder afirmar que Töpffer tivesse pressentido, a cento 

e cinquenta anos de distância, que o álbum se imporia como formato ideal à 

publicação de banda desenhada, a sua escolha está longe de ser indiferente. 

                                                
68 Idem, p. 161. 
69 Cf. Thierry Groensteen, «Naissance d’un Art», in Töpffer – L’Invention de la Bande 
Dessinée, op. cit., p. 87. 
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Optando por um livro inteiro, ele tem a possibilidade de desenvolver as suas 

histórias num número de imagens sem precedentes70. Para além de poder 

expandir a sua criatividade num maior número de folhas, o álbum obriga a que 

seja prevista a disposição das vinhetas nas diferentes páginas, o que 

corresponde à atual operação de decupagem, isto é, à ordenação dos sintagmas 

sequenciais, com vista a uma finalidade narrativa, uma das relações de tipo 

linear entre as imagens, que Thierry Groensteen designa por artrologia 

restrita71.  

Töpffer exibe toda a sua mestria na composição da tira, unidade plástica 

e narrativa, explorando interessantes efeitos rítmicos da sequência dos 

quadradinhos e das páginas, cuja compartimentação não obedece a nenhuma 

outra regra que não a da eficácia retórica.  

 

 
Rodolphe Töpffer, Histoire d’ Albert, 1845. 

 

O desenhador utiliza frequentemente a montagem paralela ou alternada, 

entrelaçando cenas simultâneas. Esta técnica, muito audaciosa para a época, 

assenta na repartição das vinhetas pelo espaço da página. Os diversos 

quadradinhos são muitas vezes repetidos de forma idêntica, de maneira que 
                                                
70 Mr Crépin conta com oitenta e oito páginas, num total de cento e setenta e uma vinhetas. Mr 
Vieux Bois soma um total de noventa e duas páginas e um total de duzentas e vinte e duas 
vinhetas. 
71 Cf. Thierry Groensteen, Système de la Bande Dessinée, Paris, P. U. F., 1999, p. 27. 
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cada um dos lugares da ação é ancorado num sítio  permanente na página. O 

texto vem em reforço da imagem, retomando várias vezes, sob o modo de 

refrão, os mesmos elementos72. De acordo com Groensteen, Töpffer, 

conjugando a decupagem analítica da ação e a montagem sintagmática dos 

fragmentos, pôs em prática técnicas narrativas cinematográficas meio século 

antes do aparecimento do cinema73. 

Ao definir esta forma narrativa como literatura em estampas, Rodolphe 

Töpffer estabelece a primeira conceção desta arte como uma forma de 

literatura.  

Na verdade, um livro em banda desenhada é, regra geral, uma obra de 

ficção, possuindo, tal como a literatura, uma componente textual literária. 

Vende-se em livrarias e aprecia-se através da leitura. A associação da banda 

desenhada à literatura constitui um fator de grande desavença entre aqueles que 

se dedicam ao seu estudo, não obstante ter existido um esforço de legitimação 

do meio através da comparação das literaturas desenhadas à literatura74, e 

através da constituição do seu corpo teórico pela adoção de conceitos oriundos 

da semiótica e da ciência literárias. No entanto, a questão impõe-se: e toda 

aquela banda desenhada que se configura como literária, nomeadamente as 

novelas e as adaptações de obras literárias? Que espécie de literatura é?  

Aaron Meskin considera, no ensaio «Comics as Literature», que grande 

parte da resistência ao tratamento da banda desenhada como literatura resulta 

da combinações de três fatores essenciais: o primeiro, pensar a banda 

desenhada como literatura significa ignorar os seus elementos visuais; o 

segundo,  não reconhecer a essência da banda desenhada, assim como aquilo 

que nela é distinto de outras formas; e, o terceiro, haver banda desenhada que 

não é literatura75.  

                                                
72 Cf. Thierry Groensteen e Benôit Peeters, Töpffer – L’Invention de la Bande Dessinée, op. 
cit., p. 97. 
73 Cf. idem, p. ix. 
74 Expressão utilizada por Harry Morgan em Principes des Littératures Dessinées, Paris, 
Editions de l'An 2, 2003. 
75 Cf. Aaron Meskin, «Comics as Literature», in British Journal of Aesthetics, Vol 49, n.º 3, 
Julho, 2009, p. 210-220.  
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Apesar da força argumentativa destas considerações, não temos 

necessariamente de abandonar a tese «da banda desenhada como literatura», 

por duas ordens de razões. Primeiro, porque existem bandas desenhadas que 

possuem os mesmos requisitos narratológicos e novelísticos de um romance e 

que, em processos de transescrita/adaptação, ao integrar excertos e/ou a 

totalidade do texto de origem, exibem as mesmas marcas de literariedade. 

Segundo, porque esta discussão, ao invés de constituir um impasse, permite 

uma discussão enriquecedora, tanto para a teoria literária como para a teoria da 

banda desenhada, permitindo compreender fenómenos de fusão interartística e 

perceber como os diversos sistemas semióticos se interpenetram dando origem 

a formas artísticas e a processos de hibridação novos.  

 

Um debate em torno desta questão conduz-nos necessariamente à 

definição de literatura, alicerçada no conceito de literariedade, cuja síntese e 

percurso histórico são estabelecidos por Genette em Fiction et Diction. De 

acordo com Genette, a literatura é um objeto estético resultante do uso de um 

material específico, a língua natural. A literatura é, assim, a «arte da linguagem 

verbal» e uma obra de arte é literária quando, essencial ou exclusivamente, 

utiliza a língua verbal. No entanto, esta condição, apesar de necessária, não é 

suficiente76. A chave reside no que Jakobson designou por «literariedade», ou 

seja, «aquilo que faz de uma mensagem verbal uma obra de arte»77. A 

literalidade constitui o objeto da Poética, que, enquanto ciência que estuda o 

discurso literário, constitui uma reflexão sobre a literatura, centrando-se não no 

conjunto de factos empíricos que determinam as obras literárias, mas no 

discurso literário, o que permite perspetivar a obra literária como uma estrutura 

abstrata na qual existem constantes  discursivas que podem ser estudadas 

cientificamente78. 

Foi com a finalidade de abarcar todo o domínio de estudos da arte, 

escolhendo a poesia como terreno de eleição, que se efetuou o renascimento da 

                                                
76 Cf. Gérard Genette, Fiction et Diction, Paris, Seuil, 1991, p. 12. 
77  Roman Jakobson, «Linguistique et Poétique», in Essais de Linguistique Générale, Paris, Ed. 
de Minuit, 1963, p. 210. 
78 Cf. Tzvetan Todorov, Poética, Lisboa, Editorial Teorema, 1977, p.12. 
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Poética. A Poética designa a abordagem da literatura em termos abstratos e 

internos, assentando na interrogação das propriedades do discurso literário, isto 

é, apresenta-se como uma teoria da estrutura e do funcionamento do discurso 

literário que «visa o conhecimento das leis gerais que presidem ao 

aparecimento de cada obra [...] qualquer obra é então apenas considerada como 

a manifestação de uma estrutura abstrata muito mais geral, de que ela não é 

senão uma das realizações possíveis»79. A Poética constitui-se, então, como a 

ciência da literatura cujo objeto de estudo é constituído pelas propriedades que 

singularizam o facto literário – a literariedade. No sistema literário, «os 

formantes linguísticos obtêm [...] um valor autónomo»80 e a linguagem 

desempenha uma função estética, o que se tornou a preocupação central da 

ciência literária, já que «o que importa para a Poética é a compreensão da 

função poética»81. A função poética é a orientação para «a mensagem enquanto 

tal», ou seja, a forma da mensagem na língua literária é o fator dominante, e a 

palavra, e por extensão a mensagem, é entendida enquanto forma, enquanto 

qualidade fonética, morfossintática e lexical. 

Num ensaio de 1921, Roman Jakobson coloca a questão que se tornará 

o grande paradigma da teoria da literariedade, da seguinte forma: o que é que 

faz de uma mensagem verbal uma obra de arte82. A resposta reside na 

compreensão da função poética da linguagem. Jakobson apresenta seis fatores 

que intervêm em qualquer ato de comunicação verbal e que determinam uma 

função diferente, associando assim a matéria da poética – a linguagem – à da 

linguística. A ênfase colocada na mensagem caracteriza a função poética. Esta 

função não é a única possuída pela poesia, mas sim a mais dominante, servindo 

também para estabelecer a dicotomia fundamental entre signos e objetos, com 

o intuito de realçar a qualidade evidente daqueles, isto é, o seu lado palpável83.  

                                                
79 Idem,  pp. 11-12.  
80 Boris Eikhenbaum, «Teoria do Método Formal», in AA. VV., Teoria da Literatura – I, op. 
cit.,  p. 38. 
81 Idem, p. 47. 
82 Cf. Roman Jakobson, «Fragments de “La nouvelle poésie russe”. Esquisse première: Vélimir 
Khlebnikov», in Questions de Poétique, Paris, Seuil, 1973. 
83 Cf. Roman Jakobson, «Linguistique et Poétique», in Essais de Linguistique Générale/I – Les 
Fondations du Langage, op. cit., pp. 213-218. 
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Ainda que se distingam seis dos aspetos básicos da linguagem, não se 

encontram mensagens verbais que apresentem apenas uma destas funções. A 

particularidade dos diversos géneros poéticos reside no facto de implicarem a 

existência – paralela à da função poética, que é a predominante – das outras 

funções verbais numa ordem hierárquica. A estrutura verbal da mensagem 

depende, basicamente, da função predominante. Definida deste modo, a função 

poética conduz à necessidade de estabelecimento dos critérios que permitem 

reconhecer empiricamente a função poética através dos dois modos 

fundamentais de organização utilizados no comportamento verbal – a  e a 

combinação84:  

 
La fonction poétique projette le principe d’équivalence de l’axe de la 
sélection sur l’axe de la combinaison. L’équivalence est promue au rang de 
procédé constitutif de la séquence. […] Par l’application du principe 
d’équivalence à la séquence, un principe de répétition est acquis qui rend 
possible non seulement la réitération des séquences constitutives du message 
poétique, mais aussi bien celle du message lui-même dans sa totalité. Cette 
possibilité de réitération, immédiate ou différée, cette réification du message 
poétique et de ses éléments constitutifs, cette conversion du message en une 
chose qui dure, tout cela en fait représente une propriété intrinsèque et 
efficient de la poésie85. 

  
 

Jakobson recorda, neste excerto, os dois modos básicos da conduta 

verbal: a seleção e a combinação. Num determinado enunciado verbal, o 

falante seleciona, numa determinada série, um signo verbal que se conjuga 

num discurso onde o eixo da combinação não é dominado pelo princípio da 

equivalência, ao contrário do discurso poético, onde o princípio de 

equivalência rege a seleção e ambos os termos selecionados se combinam 

dentro da cadeia da língua. A linguagem literária constrói as suas sequências, 

as suas cadeias, procurando contínuas equivalências com termos já emitidos, 

reiterando o emitido, repetindo na cadeia traços fónicos, morfológicos, 

sintáticos e semânticos. A manifestação linguística concreta da função poética 

da linguagem funciona como o eixo organizativo dos textos literários86. 

                                                
84 Cf. idem, pp. 118-220. 
85 Idem, pp. 220-238. 
86 Cf. idem., pp. 220-221. 
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A questão colocada explicitamente por Jakobson pode ser entendida, de 

acordo com Genette, de duas maneiras diferentes. A primeira parte da 

interrogação «quels sont les textes qui sont des œuvres?»87, a partir da qual se 

estabelece a necessidade de identificar a literariedade dos textos e averiguar as 

razões pelas quais são literários. Genette qualifica as teorias que seguem esta 

interpretação como constitutivas ou essencialistas, assinalando que são de 

caráter fechado. A segunda, estabelece-se a partir da interrogação «à quelles 

conditions, ou dans quelles circonstances, un texte peut-il, sans modification 

interne, devenir une œuvre?»88. Esta seria, para Genette, uma interpretação 

condicionalista de literariedade. A sua sugestão consiste em substituir-se a 

pergunta o que é literatura? por «quand est-ce de la littérature?»89, tendo esta 

abordagem um caráter aberto.  

 A primeira interpretação pertence às teorias clássicas: certos textos são, 

na sua essência, e sempre, literários face a outros que não o são. A resposta 

depende dos critérios utilizados para diferenciar os textos literários dos que não 

o são – critério de literariedade constitutiva. Historicamente, têm vindo a ser 

utilizados dois tipos de critérios: o temático e o formal90. De acordo com 

Genette, a história da poética clássica, essencialista, constitui um longo esforço 

para passar do primeiro para o segundo critério. Este autor relembra a distinção 

aristotélica entre os conceitos de poiesis e mimesis para tentar superar a falta de 

realização específica de literariedade. Etimologicamente, poiesis significa 

poesia, mas também criação; neste sentido, a Poética teria como objeto de 

estudo a língua enquanto instrumento de criação que cumpriria duas funções 

distintas: a função comum, legein, relativa ao falar, informar, etc., cujo estudo 

seria realizado pela retórica, e a função artística, poien, relativa à criação de 

obras com finalidade estética de cujo estudo a Poética seria especificamente 

responsável. Segundo Aristóteles, a língua só podia passar do seu estado 

normal, legein, ao estado artístico e poético tornando-se um veículo de 

                                                
87 Gérard Genette, Fiction et Diction, op. cit., p. 14. 
88 Ibidem. 
89 Idem, p. 15. 
90 Cf. ibidem. 
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mimesis, ou seja, de representação ou de simulação de factos imaginários91. A 

língua tornar-se-ia artística quando colocada ao serviço da ficção, pelo que 

Genette propõe traduzir mimesis por ficção. A força poética da linguagem 

encontra-se, assim, em Aristóteles, na vontade de criar e contar uma história. A 

atividade do poeta seria não a dicção, mas a ficção, tanto em verso como em 

prosa. Na poética ficcional entraria não somente a poesia, mas também a prosa 

e o drama, de tipo ficcional. Desta forma, a poesia configura-se como obra de 

arte quando escapa ao perigo de dissolução no uso quotidiano da língua verbal 

e se torna ficção narrativa ou dramática. Segundo Genette, o postulado mais 

forte da teoria aristotélica consiste em destacar a característica típica da ficção 

e propor ao público esse prazer desinteressado que distingue os juízos estéticos.  

Genette defende um novo sistema, ilustrado por inúmeras variações na 

tríade lírico-épico-dramático, que consiste em repudiar o monopólio ficcional 

em detrimento de uma forma de duopólio, no qual a literariedade estaria 

vinculada a duas grandes categorias: por um lado a ficção, dramática ou 

narrativa, por outro, a poesia lírica. De acordo com Genette, a versão mais 

elaborada deste modelo é a proposta de Käte Hamburger, que distingue dois 

géneros fundamentais: a ficção (ou mimesis) e a lírica92. Ambos se 

caracterizam pela rutura com as regras da linguagem verbal que consiste em 

produzir enunciados de realidade, atos de fala realizados por um «eu-origo», 

mais ou menos real, e um determinado autor, narrador, personagens de ficção, 

cujo ponto de vista e situação espacio-temporal regem toda a enunciação do 

discurso. Para Hamburger, aquilo que distingue a linguagem quotidiana da 

literatura é o facto de as marcas de enunciação revelarem um grau maior ou 

menor de autenticidade. Entende-se por «enunciação autêntica»93 aquela em 

que é possível estabelecer graus de autenticidade, conforme os géneros épico, 

lírico ou dramático. Neste sentido, o género lírico é aquele em que se percebe 

um grau maior de autenticidade, pois nele um determinado eu produz 

enunciados de realidade autênticos, sem fingimentos; o género dramático 

                                                
91 Cf. idem, p. 16-17. 
92 Cf. idem, p. 19. 
93 Cf. Käte Hamburger, A Lógica da Criação Literária, São Paulo, Editora Perspectiva, 2.ªed., 
1986, p. 29. 
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ocuparia um ponto intermediário, já que nele se realiza a representação das 

ações expressas nos enunciados, mesmo que se finja; já o épico representaria a 

inautenticidade mais acentuada, através daquilo que a autora define como 

ficção e que está na base da sua teoria. A ficção é uma enunciação não 

autêntica, não porque ela tente fazer-se passar por real, mas porque se 

configura aos olhos do leitor como tal94. O que produz o efeito de não 

autenticidade é a estrutura lógica da ficção, formada por elementos como o 

monólogo e o diálogo. Mas o elemento preponderante em tal sentido é o que a 

autora define como «verbos dos processos internos»95. A narrativa ficcional 

compõe-se de verbos que são usados em situações em que jamais ocorreriam 

em enunciados autênticos. Da mesma forma, o facto de tais verbos aparecerem 

sob a forma do pretérito épico dão ao facto narrado um teor de impossibilidade 

que só a ficção pode produzir. É só no âmbito da ficção que tais enunciados 

podem ocorrer. A situação muda, porém, quando se trata de narrativas em 

primeira pessoa: «o eu da narração em primeira pessoa é um sujeito-de-

enunciação autêntico» 96. Este sujeito assemelha-se ao do género lírico, fala de 

si. Neste sentido, pode usar os verbos dos processos internos sem que isso 

apareça ao leitor como irrealidade. O sujeito da primeira pessoa pode dizer de 

si que pensou ou sentiu sem que pareça ao leitor um enunciado irreal. Neste 

caso existe fingimento, mas não ficção, pois a aparência de irrealidade deixa de 

existir. Por isso, Hamburger filia a narrativa em primeira pessoa nos relatos 

autobiográficos. Da autobiografia, a narrativa em primeira pessoa teria herdado 

os recursos que a fazem assumir o caráter de fingimento: tenta parecer real. É 

um enunciado autêntico, pois tal fingimento pode assumir, em casos extremos, 

a dificuldade de se precisar se o texto fala de um sujeito real ou inventado. Este 

caráter de fingimento faz com que a primeira pessoa assuma perspetivas 

narrativas que lhe garantam um  aspeto de verdade. A origem na autobiografia 

faz com que a primeira pessoa assuma o caráter de uma narração histórica. O 

eu que narra não assume as formas do género lírico; possui, ao invés, a 

                                                
94 Cf. idem, p. 41. 
95 Cf. idem, p. 57. 
96 Cf. idem, p. 224. 
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objetividade do relato histórico, pois o seu objeto passa a ser o próprio eu97. 

Nesta poética, a lírica é definida por uma determinada atitude de enunciação e, 

sobretudo, por um uso da língua diferente do normal, língua opaca, tornada 

matéria sensível e autónoma, não intercambiável, cujo fim é ela mesma.  

A chave teórica de toda esta problemática reside, para Genette,  no 

conceito de função poética de Roman Jakobson: a insistência do texto na sua 

própria forma, mais percetível, intransitiva, minimizando a função 

comunicativa da linguagem. À pergunta: o que faz de um texto uma obra de 

arte?, a resposta de Jakobson é clara: a função poética. A poesia é definida 

como linguagem na sua função estética98. Mas, de acordo com Genette, tal 

como a teoria aristotélica desprezava toda a poesia não-ficcional, Jakobson e os 

seus seguidores nunca tentaram seriamente agregar a esfera da ficção (prosa, 

teatro), caracterizando-a pela simples ausência de imposições formais. Assim, 

tanto a poética temática de Aristóteles como a formal de Jakobson têm apenas 

parte da razão, pois cobrem somente uma parte das esferas literárias. O mais 

grave, de acordo com Genette, é que ambas as poéticas, uma e outra de tipo 

essencialista, são incapazes de abarcar, por exemplo, a literatura não-ficcional 

em prosa como a história, a biografia, o ensaio, entre outros 99.  

Genette entende, por isso, necessário recorrer a uma poética 

condicionalista, mais instintiva e ensaística do que teórica ou doutrinal, que 

confie ao juízo de gosto, subjetivo e imotivado, o critério da literariedade. O 

seu princípio básico consiste em considerar literário todo o texto que provoca 

prazer estético. A sua relação com a universalidade manifesta-se sob a forma 

de desejo, como demonstrou Kant100. O descritivo, nestas poéticas, tende a 

ceder perante o valorativo e, consequentemente, o diagnóstico de literariedade 

de um determinado texto confunde-se com a apreciação subjetiva da qualidade. 

A ficcionalidade é, então, condição necessária, mas não suficiente, para a 

literariedade. Genette diz estar convencido do contrário, pois, se uma epopeia, 

                                                
97 Cf. idem, pp. 225-227. 
98 Cf. Roman Jakobson, «Fragments de 'La nouvelle poésie russe'. Esquisse première: Vélimir 
Khlebnikov», in Questions de Poétique, op. cit.. 
99 Cf. Gérard Genette, Fiction et Diction, op. cit., p. 24. 
100 Cf. idem, pp. 26-27.  
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uma tragédia, um soneto ou um romance são obras literárias, não é em virtude 

de uma avaliação estética, mas sim de um traço inerente a tais textos, tal como 

a ficcionalidade e a forma poética101. A literariedade parece totalmente 

independente dos juízos de valor individuais ou coletivos. A consequência 

final, para Genette, parece evidente: não se deve substituir as poéticas 

essencialistas pelas condicionalistas, mas colocar estas num lugar junto 

àquelas.  

A literariedade é um fenómeno plural, exige uma teoria pluralista que 

dê conta das diferentes formas que a língua tem de escapar à sua função prática 

e produzir objetos estéticos. Neste sentido, Genette propõe que na apreciação 

de um texto como obra literária entre em jogo o conceito de regime. Genette 

distingue em princípio dois regimes de literariedade: o constitutivo, complexo 

de intenções, convenções genéricas, tradições culturais, etc., e o condicional, 

apreciações estéticas subjectivas, e sempre revogáveis102. A categoria de 

regime cruza-se, para Genette, com a do critério empírico em que se baseia – 

ainda que seja a posteriori – um diagnóstico de literariedade. Distinguem-se 

dois tipos de critérios: o temático, relativo ao conteúdo do texto, e o remático, 

relativo ao caráter formal do texto, ao tipo de discurso que exemplifica. O 

cruzamento das duas categorias determina, para Genette, o quadro dos modos 

de literariedade possíveis. Assim, a literatura ficcional é a que se impõe 

essencialmente pelo caráter imaginário dos seus objetos e a literatura diccional 

ou de dicção é a que se impõe essencialmente pelas suas características 

formais. Neste sentido, admitindo a possibilidade de que se dão ambos os tipos 

no estado puro, Genette assinala que o mais frequente é que se combinem num 

mesmo texto literário. Por último, o autor assinala o que existe de comum entre 

o modo diccional e o modo ficcional: na sua opinião, é o caráter intransitivo, 

opaco, tanto do discurso poético como do discurso de ficção. A intransitividade 

da linguagem era atribuída só ao texto poético103, que se concretiza na 

imutabilidade da sua forma, mas no texto de ficção dá-se pelo caráter ficcional 

                                                
101 Cf. idem, p. 29. 
102 Cf. idem, p. 31. 
103 Cf. idem, pp. 33-35 
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do seu objeto, que determina uma função paródica de pseudorreferência ou de 

denotação sem o objeto denotado. O texto de ficção, assim, não «conduz» a 

nenhuma realidade extratextual, tudo o que toma constantemente da realidade 

se transforma no elemento de ficção.  

Ora, quando a banda desenhada surge, graças a Töpffer ainda antes do 

aparecimento da arte cinematográfica, vem inscrever-se no âmbito do género 

narrativo e apropria-se das propriedades gerais de toda a narrativa, assim como 

do seu caráter ficcional. Para Groensteen, a banda desenhada conhece um 

problema muito semelhante àquele que afeta desde há muito o mundo das 

letras, pois não basta alinhar uma série de palavras para se obter uma obra 

literária, da mesma forma que não é suficiente alinhar imagens, mesmo 

solidárias entre si, para obter uma banda desenhada. Seguindo a esteira de 

Genette, também Thierry Groensteen considera que outras condições podem 

ser legitimamente trazidas a debate para a banda desenhada, tais como a 

natureza das imagens, a matéria, o modo de produção, as características 

formais, os modos de articulação, o suporte, a difusão e ainda as condições de 

receção, isto é, tudo o que inscreve as imagens num processo de comunicação 

específico. Para Groensteen, a procura da essência da banda desenhada não 

equivale ao processo de definição de literariedade104.  

A banda desenhada assenta num dispositivo que não conhece o uso 

familiar, já que nem todas as pessoas, e muito menos todos os desenhadores e 

artistas, se exprimem através deste meio – logo, apenas se pode comparar a 

outras formas de criação que tocam o domínio da arte ou da ficção. Uma vez 

que a banda desenhada não é fundada sobre um uso particular de uma língua, 

Groensteen defende que não é possível defini-la em termos de dicção. Mas ela 

também não se confunde com uma das formas de ficção, uma vez que existem 

bandas desenhadas publicitárias ou de propaganda, pedagógicas ou políticas, e, 

pontualmente, reportagens onde predomina a intenção de informar e de 

testemunhar. Esta plasticidade da banda desenhada permite-lhe veicular 

mensagens de toda a ordem, assim como narrativas não ficcionais, e demonstra 

                                                
104 Cf. Thierry Groensteen, Système de la Bande Dessinée, Paris, PUF, pp. 22-23. 
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que antes de ser uma arte é nitidamente uma linguagem105. 

Assim, fica estabelecido que a banda desenhada não é uma forma de 

literatura, pois é uma linguagem, a usada pelas novelas gráficas. Se partirmos 

da questão colocada por Gérard Genette: quando ou onde há literatura?, e 

considerarmos com este autor que é literário qualquer texto que num regime 

condicional produz comprazimento estético, a novela gráfica é literatura: 

configura-se como uma estrutura abstrata na qual existem constantes 

discursivas homólogas às literárias, nomeadamente a linguagem ficcional. A 

ficcionalidade não caracteriza de modo exaustivo o texto literário, mas 

constitui uma propriedade necessária para a sua existência. Assim, a novela 

gráfica compartilha com a literatura o caráter de ficcionalidade, e é reconhecida 

como literária, porque a atitude de leitura que postula, enquanto prazer 

independente de qualquer interesse no sentido kantiano, é a do comprazimento 

estético.  

                                                
105 Cf. idem, p 24.  



	   	  

 44 

 

1.2 – Uma nova linguagem  

 

 

Desde os primeiros trabalhos estruturalistas acerca da banda desenhada, 

na sequência dos estudos de Umberto Eco e de Pierre Fresnault-Deruelle sobre 

a sua linguagem, que se tem vindo a verificar um interesse crescente por este 

meio ainda pouco conhecido no meio universitário. Este processo sofreu – e 

sofre ainda – altos e baixos, mas, analogamente a outro tipo de estudos sobre 

objetos mais ou menos comparáveis, como a fotonovela ou as adaptações 

cinematográficas, a atividade desenvolvida pelos investigadores em banda 

desenhada, sem ser abundante, não é negligenciável. Os progressos da teoria da 

banda desenhada não se revelaram ainda capazes de fundar uma verdadeira 

disciplina, nem de dissipar a desconfiança que continua a cercar o seu objeto. 

Não obstante, muitos são os esforços teóricos que procuram definir a 

especificidade da sua linguagem.  Ao longo do tempo, acabou por se constituir 

um corpus que nos permite efetuar o percurso da metalinguagem da banda 

desenhada106 desde a derivação formalista, herança da ciência semiótica de 

1960, até ao fim da década de 1990, momento em que decorre a tentativa de 

definir a banda desenhada como uma linguagem, com as suas próprias 

unidades e os seus próprios códigos, cuja forma mais realizada foi dada por 

Thierry Groensteen em Systéme de la Bande Dessinée.  

 

Rodolph Töpffer, ao destacar a indissociabilidade do texto e da imagem 

no exercício da literatura em estampas, estabelece a primeira conceção desta 

arte como sequência narrativa linear composta por signos icónicos e verbais, 

como uma linguagem onde o texto e a imagem surgem lado a lado, 

indissociáveis no processo de enunciação narrativa, apresentando assim a 

primeira definição de banda desenhada. A importância de Töpffer não residiu 
                                                
106 Não será aqui exposta a lista exaustiva de todas as obras editadas sobre banda desenhada, 
mas apenas referidas as de maior interesse teórico. Foram excluídas as revistas e os artigos da 
imprensa periódica. 
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apenas no facto de a sua obra antecipar aquilo que viria a ser a banda 

desenhada contemporânea, os seus textos críticos constituem a primeira 

reflexão teórica sobre esta nova forma artística situada entre a caricatura 

tradicional e o imaginário pessoal. Depois deste esforço de teorização inicial, a 

prática pouco se separou da teoria. Passado mais de um século desde a 

publicação da primeira obra teórica, surge aquela que é considerada a primeira 

tentativa de sistematização estruturalista da linguagem da banda desenhada.  

Em 1964, Umberto Eco, em Apocalittici e Integrati: Comunicazioni di 

Massa e Teorie della Cultura di Massa, defende uma nova orientação nos 

estudos dos fenómenos da cultura popular, criticando a postura apocalítica 

daqueles que acreditavam que a cultura de massa era a ruína dos «altos 

valores» artísticos:  

 
E precisamente naquele ano leio L’esprit du temps de Edgar Morin, o qual 
diz que para podermos analisar a cultura de massas é preciso divertirmo-nos 
com ela secretamente [...] Então porque não usar as minhas histórias aos 
quadradinhos e os meus livros policiais como objeto de trabalho?107.   

 
 

Desenvolvendo uma série de investigações sobre o fenómeno da 

receção, Umberto Eco procedeu a análises teóricas das mensagens introduzindo 

uma vasta dimensão semiótica constituída pela variabilidade dos códigos. Esta 

constatação leva-o a afirmar que as histórias de Milton Caniff se configuram 

como um novo género literário: 

 
Steve Canyon [...] colocou-nos perante a existência de um «género literário» 
autónomo, dotado de elementos estruturais próprios, e de uma técnica 
comunicativa original, baseada na existência de um código partilhado pelos 
leitores e ao qual o autor recorre para articular, segundo leis formativas 
inéditas, uma mensagem que se dirige, conjuntamente, à inteligência, à 
imaginação e ao gosto dos leitores108.  

 
 

Na teoria crítica de Eco, a semântica da banda desenhada é constituída 

por uma série de elementos figurativos estereotipados, as metáforas e as 

onomatopeias visuais, e os diferentes tipos de balões surgem como elementos 
                                                
107 Umberto Eco, Apocalípticos e Integrados, Lisboa, Difel, 1991, p.15. 
108 Idem, p. 178. 
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morfológicos que constituem a componente verbal da banda desenhada. Estes 

elementos semânticos estruturam-se numa gramática do enquadramento, e, 

neste âmbito, articulam-se numa série de relações entre palavra e imagem, 

nomeadamente as relações de complementaridade, de reiteração pleonástica e 

de independência irónica entre palavra e imagem. O semiólogo utiliza o termo 

enquadramento para definir as relações sintáticas da banda desenhada, 

identificando-o com o conceito cinematográfico de montagem. Umberto Eco 

foi o pioneiro na análise semiótica baseada na noção de código, defendendo 

que as unidades de articulação da imagem são apenas definíveis no contexto 

dessa mesma imagem, de tal forma que as imagens não são articuladas através 

de um código, mas texto icónico é um ato de produção de código, análise que 

viria a prevalecer nas décadas seguintes, influenciando de forma decisiva a 

abordagem teórica da linguagem da banda desenhada.   

Três anos mais tarde, em 1967, a Société Civile D'Études et Recherches 

des Littératures Dessinées, SOCERLID, organiza a exposição Bande dessinée 

et figuration narrative no Musée des Arts Décoratifs de Paris. Esta exposição 

vem a exercer uma influência profunda sobre a conceção que o público tem 

acerca deste meio. Por um lado, constitui a primeira tentativa de legitimação 

cultural da banda desenhada, e, por outro, o catálogo que dela derivou procura 

concretizar uma história da nona arte nas suas dimensões histórica e 

sociológica, mas também artística e estética. Este catálogo expõe, por ordem 

cronológica, as principais séries e os seus autores, contextulizando-os histórica 

e sociologicamente, apresentando um tipo de análise dos processos narrativos e 

da estrutura da imagem na banda desenhada contemporânea que teve uma 

adesão imediata por parte dos teorizadores. A década de 60 é ainda marcada 

por títulos como Bande Dessinée et Cultures, de Évelyne Sullerot, 1966, ou 

Opera Mundi e Bande dessiné: Histoire des histoires en images, de la 

préhistoire à nos jours, de Gérard Blanchard, 1969, reveladores das tendências 

historicizantes na abordagem da banda desenhada.  

A década de 1970 inicia-se com duas obras bem distintas entre si: por 

um lado, o catálogo da exposição exibida na Maison de la Culture de 

Montreuil, Imagerie Populaire Contemporaine, la Bande Dessinée, de 1971; 

por outro, uma recolha de artigos de aproximadamente quinhentas páginas, o 
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que representa, face à época e à matéria tratada, uma obra de grande 

envergadura, de Francis Lacassin, intitulada Pour un 9e Art, la Bande 

Dessinée. Esta obra encontra-se organizada em quatro partes. A primeira, 

intitulada De l'Image Narrative à la Narration en Images, onde o autor, após 

apresentar a sua definição de banda desenhada, estabelece o seu percurso 

histórico; a segunda, intitulada Quelques Classiques, é composta pela análise 

de autores clássicos e dos seus trabalhos; a terceira, Miroir du Monde, 

estabelece as semelhanças entre a banda desenhada e a literatura popular, e 

atém-se em aspetos tais como a ficção científica, o herói, o racismo e o sonho, 

sempre numa perspetiva sociológica, e a quarta, Bande Dessinée et Cinema, 

onde o autor sistematiza a comparação entre cinema e banda desenhada.  

No ano seguinte, em 1972, Fresnault-Deruelle propõe, em La Bande 

Dessinée, Essai d’Analyse Sémiotique, entender a banda desenhada como uma 

gramática. Este investigador enquadra a banda desenhada em duas dimensões 

essenciais, a morfologia e a sintaxe. A morfologia comportaria todos os 

elementos constituintes da linguagem específica da banda desenhada: os 

elementos de natureza icónica, como a cor, o desenho, os tipos de plano no 

sentido cinematográfico e os ângulos de visão, a perspetiva, o contraste; os 

elementos de natureza verbal, como a legenda e o cartucho; e ainda os 

elementos de natureza icónico-verbal, de que são exemplo a onomatopeia e o 

balão. A sintaxe constituiria a componente da gramática que daria conta das 

relações existentes entre todos estes elementos organizados no quadradinho, 

unidade mínima de sentido, e na vinheta, sintagma frásico.  

Títulos como Le Langage de l’Image de Anne-Marie Thibault-Laulan, 

de 1971; La Bande Dessinée et son Discours, de 1976; Panorama de la Bande 

Dessinée de Jacques Sadoul, de 1976, que consiste na análise histórica e 

artística de cerca de duzentas bandas desenhadas francesas, belgas, italianas, 

americanas, entre outras nacionalidades, publicadas entre 1897 e 1975, numa 

edição ilustrada; La Chambre à Bulle de Pierre Fresnault-Deruelle, de 1977; La 

bande dessinée de Jean-Bruno Renard, de 1977, que consiste na introdução à 

história, à técnica, à estética e à sociologia da banda desenhada; ainda Récits et 

Discours par la Bande de Pierre Fresnault-Deruelle, de 1977, e Les Spectres de 

la Bande de Alain Rey, de 1978, (estudo sociológico, semiológico e didático da 
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banda desenhada) – são reveladores tanto da abordagem estruturalista, como da 

especialização do discurso teórico da banda desenhada. Alain Rey revoluciona 

mesmo estes estudos chegando a afirmar que o aspeto fundamental da banda 

desenhada reside na troca entre os valores textuais e figurativos, no jogo 

criativo entre figuração e narratividade, e não entre imagem e texto como era 

ideia corrente109.  

A década de 1980 reproduz a tendência da década anterior, com a 

publicação de muitas obras de caráter histórico, pedagógico e sociológico, 

nomeadamente, Avanies et Mascarades de Bruno Lecigne, de 1981, Bande 

Dessinée Chinoise, de 1982, La BD Critique Latino-Américaine (Idéologie et 

Intertextualité) de Maria Perez-Yglesias e Mario Zeledon-Cambronero, de 

1982, Flashes sur le Comique d'Images dans le Filme et dans la BD, obra 

coletiva, de 1983, La Bande Dessinée à l' Université... et Ailleurs: Études 

Sémiotiques et Bibliographiques de Jean-Louis Tilleul, de 1984, Autour de la 

BD, obra coletiva de 1985, La Bande Dessinée depuis 1975 de Thierry 

Groensteen, de 1985, La Bande Dessinée de Anne Baron Carvais, de 1985, Le 

Mystère de la Case Vide de Luc Dellisse de 1986, Pour Analyser La Bande 

Dessinée de Jean-Louis Tilleul, de 1987, que permitem observar a progressiva 

sistematização dos mecanismos semióticos da banda desenhada. Nos Estados 

Unidos, em 1985, Will Eisner edita Comics & Sequential Art, pela Poorhouse 

Press, obra de caráter didático que surge em consequência do curso lecionado 

pelo desenhador na New York’s School of Visual Art, onde introduz o conceito 

de banda desenhada como «arte sequencial». Em 1988, novamente na Europa, 

Luís Gasca e Roman Gubern, com El Discurso del Comic, produzem uma obra 

sem precedentes na teoria da banda desenhada, apresentando uma compilação 

classificada e sistematizada das suas principais convenções semióticas, 

exemplificadas com a reprodução de cerca de duas mil vinhetas. Ainda no ano 

de 1988, decorre em Cerisy-la-Salle, promovido pelo Centre National de la 

Bande Dessinée et de l'Image, CNBDI, o ciclo de conferências Bande Dessinée 

– Récit et Modernité, que constitui uma reflexão teórica sobre a banda 
                                                
109 Cf. Alan Rey, Les Spectres de  la Bande – Essai  sur la  Bande Dessinée, Paris, Minuit, 
1978.  
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desenhada em torno de quatro questões essenciais: a) quais as circunstâncias 

históricas que permitiram o nascimento da banda desenhada no final do século 

passado; b) qual o domínio temático que melhor serve à banda desenhada; c) 

quais as relações entre o universo visual representado e o argumento; d) quais 

os dispositivos plásticos e narrativos de que a banda desenhada se serve na 

estruturação de uma prancha e na totalidade da narrativa – questões que 

permitem uma abordagem inovadora e cada vez mais sistemática da linguagem 

da banda desenhada. A abordagem semiológica encontra o seu seguimento com 

Sémiologie du Récit en Images de Alain Berghala, de 1988, e a abordagem 

histórica prossegue com Hergé Écrivain de Jan Baetens, de 1989, e On A 

Marché Sur La Terre de Pierre Masson, de 1989.  

A década de 1990 distingue-se pela tentativa de definição da essência 

da banda desenhada, pela explicitação das especificidades da sua linguagem e 

pela reflexão sobre a produção das décadas anteriores, assim como a indagação 

sobre aqueles que serão os seus novos caminhos. Os títulos que expressam 

estas tendências são: Lire La Bande Dessinée de Pierre Masson, de 1990, 

Lectures De Bande Dessinée de Jean-Louis Tilleul, de 1991, Pour Lire La 

Bande Dessinée de Arnaud de la Croix e Frank Andriat, de 1992, La Bande 

Dessinée de Benoît Peeters, de 1993, Pour Une Lecture Moderne de la Bande 

Dessinée de Jan Beaetens e Pascal Lefèvre, de 1993 e La Bande Dessinée de 

Thierry Groensteen, de 1997.  

A ligação da banda desenhada ao cinema recebe cada vez mais atenção: 

Cinéma et Bande Dessinée, obra coletiva com a edição de Gilles Ciment, de 

1990, e Le Langage Cinématographique en Bande Dessinée, de 1992 

consistem no estudo dos pontos de interseção entre os dois meios de narração 

através de imagens, nomeadamente a animação e o guião. 

Do outro lado do Atlântico, surgem duas obras de importância 

fundamental: Understanding Comics: The Invisible Art, de Scott McLoud, de 

1993, e Graphic Storytelling de Will Eisner, de 1996. Ambas exploram as 

definições de banda desenhada, o seu desenvolvimento histórico e o seu 

vocabulário essencial, assim como os diferentes meios através dos quais a sua 

linguagem é expressa.  
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Em 1994, Thierry Groensteen e Benoît Peeters dedicam à vida e obra de 

Rodolphe Töpffer o volume Rodolphe Töpffer – L’Invention de la Bande 

Dessinée, da Hermann. Em 1998, Jan Baetens edita Formes et Politiques de La 

Bande Dessinée, onde desenvolve o estudo da técnica efabulatória e de 

mecanismos narratológicos tais como a elipse, específicos do discurso da 

banda desenhada. Ainda no mesmo ano, Benôit Peeters vê publicado Case, 

Planche et Récit, que incide sobre aspetos como a vinheta, a composição da 

prancha, o movimento e a leitura de uma página de banda desenhada. Este 

autor propõe quatro princípios – convencional, decorativo, retórico e produtivo 

– de construção das pranchas, cuja conceção surge no cruzamento de dois 

eixos: a relação entre a narrativa (récit) e a imagem (tableau), e a prevalência 

de uma sobre a outra. Dá especial destaque ao facto de a banda desenhada 

permitir precisamente uma leitura narrativa, linear, literária, assente na 

legibilidade, e uma leitura tabular, assente na visibilidade, pois a prancha 

configura-se como um quadro visual, um conjunto organizado de imagens.  

Distinguem-se nestas três décadas de investigação teórica sobre a banda 

desenhada dois tipos de análise: por um lado, uma análise semiótica baseada na 

noção de código; por outro lado, uma análise mais empírica, que procura 

definir a especificidade da banda desenhada, descrevendo as relações texto-

imagem.  

Pierre Fresnault-Deruelle é o único investigador que no meio 

universitário francês se interessou pelo discurso crítico da banda desenhada. 

No ensaio «Semiotic Aproaches to Figurative Narration», de 1990, distingue 

quatro períodos sucessivos: a idade arqueológica da década de 1960, onde os 

autores, nostálgicos, descobrem as leituras da sua infância; a idade sócio-

histórica e filológica da década de 1970, na qual a crítica organiza os textos nas 

suas variantes e reconstitui as suas filiações; a idade estruturalista da década de 

1980; e a idade semiótica e psicanalítica da década de 1990110. Thierry 

Groensteen, que cita este estudo, subscreve de uma forma geral esta 

periodização, cujas categorias considera necessário combinar. Das quatro 

tendências distintas, nenhuma foi realmente abandonada; elas coexistem como 

                                                
110 Apud Thierry Groensteen, Système de la Bande Dessinée, op. cit., p. 2. 
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vias divergentes ou paralelas, abertas à investigação, não se excluindo umas às 

outras, em particular a crítica temática e o estudo dos géneros, como o humor, 

o fantástico, o western, entre outros. Interessa-lhe particularmente o facto de 

Fresnault-Deruelle assinalar o aparecimento de um quinto estrato, o de uma 

crítica neo-semiótica onde o acento seria colocado sobre a dimensão poiética 

da banda desenhada, em que se inscreve a sua obra Système de la Bande 

Dessinée111. Esta obra é publicada em 1999, pela Presses Universitaires de 

France. O seu objetivo principal, e aquilo que a distingue, é considerar a banda 

desenhada enquanto linguagem e enquanto conjunto singular de mecanismos 

produtores de sentido. Esta linguagem não passará por uma apertada análise 

estrutural ou semiótica narrativa, como também não será tratada a questão do 

signo. Thierry Groensteen situar-se-á à margem da ortodoxia disciplinar da 

semiologia, apresentando uma proposta que designa como neo-semiótica112 

inscrita na  perspetiva macrossemiótica do Grupo µ. A leitura de diferentes 

investigadores convenceu o autor de que uma teoria da banda desenhada deve 

renunciar imperativamente a duas ideias comuns que, ainda que tenham 

inspirado a maior parte das abordagens semióticas, lhe parecem constituir um 

obstáculo à compreensão real deste assunto. A primeira, é a de que o estudo da 

banda desenhada, como o de qualquer outro sistema semiótico, deveria passar 

pela decomposição em unidades constitutivas elementares, e a segunda, a de 

que a banda desenhada seria essencialmente um misto de texto e imagem, uma 

combinação específica de códigos linguísticos e visuais, um local de 

reencontro entre duas «matérias de expressão» no sentido hjelmsleviano113. 

Opondo-se a estas conceções, Thierry Groensteen pretende demonstrar o 

primado da imagem e, por conseguinte, a necessidade de elaborar uma teoria 

sobre aquilo que designará como «códigos visuais». Salienta que não é central, 

na análise da linguagem da banda desenhada, a questão da existência ou não de 

signos visuais, pois os códigos mais importantes são os que concernem 

unidades maiores, mais elaboradas. Estes códigos governam a articulação, no 

                                                
111 Cf. ibidem. 
112 Cf. idem, p.3. 
113 Ibidem. 
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tempo e no espaço, das unidades a que se dá o nome de «vinhetas» e obedecem 

a critérios tanto visuais como narrativos ou, mais corretamente, discursivos. 

Entrar no interior da prancha, dissecar a vinheta para enumerar os elementos 

icónicos ou plásticos de que a imagem se compõe, em seguida estudar os 

modos de articulação destes elementos, supõe uma grande devassidão de 

conceitos que não conduz a nenhum avanço teórico significativo. Groensteen 

está convencido de que não é abordando a banda desenhada ao nível do detalhe 

que se poderá chegar a uma descrição coerente e racional da sua linguagem. 

Antes pelo contrário, é abordando-a a nível das suas grandes articulações, isto 

é, das operações que consistem em organizar conjuntos de unidades que 

funcionam ao mesmo nível. O objetivo deve ser, pois, o de definir categorias 

suficientemente englobantes para que a grande maiori dos procedimentos 

linguísticos e dos elementos figurativos observáveis possa ser explicada por 

conceitos114. 

Ao contrário de Alain Rey, que afirma, em Les Spectres de la Bande, 

que o essencial da banda desenhada reside na troca entre os valores textuais e 

figurativos115 no jogo criativo entre figuração e narratividade, e não entre 

imagem e texto116, Thierry Groensteen sustenta que é a solidariedade icónica 

o princípio fundador da banda desenhada e que é necessário reconhecer como 

único fundamento ontológico da banda desenhada a relação que se estabelece 

entre uma série de imagens solidárias, e que esta mesma relação admite 

diversos graus e conjuga diferentes operações. O autor define como solidárias 

as imagens que, participando de uma série, apresentam a dupla característica 

de serem fragmentadas, encerrando no seu seio uma série de temas ou 

histórias, e de serem plástica e semanticamente predeterminadas pela sua 

coexistência in praesentia.  

A condição necessária para que se possa falar de banda desenhada é 

que as imagens existam em número múltiplo e se correlacionem entre si, 

mesmo que aquilo que se ofereça ao olhar seja sempre um espaço 

                                                
114 Cf. idem, p.6. 
115 Cf. Alan Rey, Les Spectres de la Bande – Essai sur la Bande Dessinée, Paris, Minuit, 1978, 
p. 102. 
116 Cf. idem, p. 104. 
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fragmentado, compartimentado, uma exposição de quadros justapostos117. 

Uma página de banda desenhada constitui uma unidade que tem de ser 

decifrada analiticamente. A leitura vinheta a vinheta não deixa de ter em 

conta a totalidade do campo panótico que constitui a página, ou a dupla 

página, porquanto a visão focal é enriquecida pela visão periférica. Enquanto 

objeto físico, toda a banda desenhada pode ser descrita como um conjunto de 

ícones independentes, mas solidários. Se considerarmos um determinado 

conjunto de pranchas de diferentes origens, apercebemo-nos que elas 

satisfazem esta condição mínima mas também que nem todas obedecem aos 

mesmos propósitos ou mobilizam os mesmos mecanismos118, razão pela qual 

Thierry Groensteen escolheu como conceito nuclear a noção de sistema, a fim 

de constituir um quadro conceptual onde todas as atualizações da nona arte 

podem ter lugar e ser pensadas em relação umas às outras, quanto às suas 

diferenças e semelhanças.  

Groensteen define banda desenhada como uma combinatória original 

de uma (ou duas, com a escrita) matéria(s) de expressão e de um conjunto de 

códigos, sendo esta a razão que permite descrevê-la em termos de sistema, 

pois considera que aquilo que faz da banda desenhada uma linguagem única 

é, por um lado, a mobilização simultânea de um conjunto de códigos visuais e 

discursivos, e, por outro, o facto de esses códigos, que não lhe são exclusivos, 

se especificarem logo que são aplicados a uma matéria de expressão bem 

precisa como o desenho. O problema colocado ao investigador não é o de 

privilegiar este ou aquele código: é encontrar uma via de acesso ao interior do 

sistema, que permita explorá-lo na sua totalidade, e fazer surgir a sua 

coerência interna. O objetivo deve ser o de definir categorias suficientemente 

englobantes para que a maioria, ou a totalidade, de procedimentos linguísticos 

e de elementos figurativos observáveis possa ser explicada por conceitos119. 

Groensteen propõe realizar este programa a partir das categorias 

espaciotopia, artrologia e entrelaçamento (tressage), todas elas dando conta 

                                                
117 Por «quadro» entende-se a linha que delimita o quadradinho. 
118 Cf. Thierry Groensteen, Système de la Bande Dessinée, op. cit., pp. 23-25. 
119 Cf. idem, p. 8. 
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das relações entre as imagens e identificando os códigos «tecidos» no seu 

interior que asseguram a sua dependência de uma cadeia narrativa, em 

situação de copresença espacial. Considerar a banda desenhada como um 

local de confronto entre o verbal e o icónico constitui uma posição teórica que 

conduz a um impasse. Se Groensteen defende que se conceda à imagem um 

estatuto proeminente, é pela simples razão de que ela ocupa na banda dese-

nhada um espaço mais importante do que o reservado ao texto. O seu 

predomínio no seio do sistema prende-se com o facto de, no essencial, o 

sentido se produzir a partir da imagem. 

Este investigador inaugura uma nova escola no âmbito do estudo da 

banda desenhada, ao assumir, numa perspetiva semiótica visual, uma nova 

abordagem dos fundamentos da linguagem e dos mecanismos produtores de 

sentido da nona arte, dissolvendo alguns dos equívocos em que assenta a sua 

tradicional teorização. Um desses equívocos é precisamente a subordinação 

da banda desenhada a conceitos oriundos da linguística cuja operatividade 

nem sempre se revela a mais adequada. Ainda que insistindo na necessidade 

de singularizar a linguagem da banda desenhada, Groensteen reconhece o 

paralelismo entre os processos desta arte e os do cinema, as duas formas 

narrativas em imagem por excelência. Em «Du Septième au Neuvième Art: 

L’Inventaire des Singularités», um dos seus ensaios de referência, estabelece 

um quadro de semelhanças e diferenças entre as duas artes, colocando em 

evidência a singularidade da banda desenhada, e mostra como os seus 

princípios funcionais se organizam num dispositivo que deve muito ao modo 

de enunciação fílmica120. As diferenças entre banda desenhada e cinema são 

claras, repousando em três critérios fundamentais: a matéria de expressão, o 

processo de elaboração e o modo de articulação das imagens121.  

Quando se fala de narrativa em imagens, faz-se referência a dois 

domínios autónomos, apresentando cada um deles um certo número de 

características próprias, relativamente às quais banda desenhada e cinema 
                                                
120 Cf. Thierry Groensteen, art. cit., p. 16. 
121 O estabelecimento das diferenças implicaria a descrição minuciosa de aspetos técnicos da 
linguagem do cinema. Como a esta tese interessa particularmente a narrativa em banda 
desenhada, destacaremos apenas as características em que ambas as artes se aproximam e que 
concorrem para a caracterização do seu discurso narrativo. 
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constituem dois subconjuntos. O primeiro destes domínios é o da narrativa e 

o segundo é o da imagem. Além de serem duas espécies narrativas, filme e 

banda desenhada têm também em comum o facto de recorrerem à 

representação, de narrarem através de sequências de imagens. É um dado 

trivial a existência de uma gramática da imagem: formas, cores, luz e 

composição são parâmetros sobre os quais cineastas e desenhadores 

continuam a fundar a parte visual do seu trabalho. De forma diferente do 

romance, filme e banda desenhada apresentam, de acordo com a terminologia 

proposta por Metz e retomada por Gaudreault, uma história «em atos» 

representada pelas próprias personagens. Tanto um como o outro, nos 

mostram as personagens a agir em vez de nos relatarem as peripécias que 

sofrem. À narração acrescenta-se um novo modo de comunicação que Thierry 

Groensteen designa como monstration, termo que tomou de empréstimo a 

Gaudreault122, e que significa produção de um simulacro analógico. Tanto no 

cinema como na banda desenhada, monstration e narration são 

indissociáveis. A literatura romanesca conhece sobretudo a narração, 

enquanto a pintura e a fotografia conhecem a monstration123.  

Groensteen observa que, se a banda desenhada constitui, como se 

repete frequentemente, um género misto, é a esta fusão interna de narração e 

monstration que o deve. De seguida, a combinação de textos e desenho, 

característica objetiva da banda desenhada, não pode ser estabelecida como 

um elemento fundamental da sua definição. Em primeiro lugar, porque a 

história da banda desenhada é marcada pela existência de obras «mudas», isto 

é, sem componente verbal, que, tornando-se exceção à regra, não deixam de 

ser obras de banda desenhada. Em segundo lugar, a combinação de texto e 

imagem não constitui um critério suficientemente discriminativo para ser 

definitivo, já que é uma constante da arte moderna. E em terceiro lugar, na 

constituição de uma banda desenhada, texto e desenho não têm uma 

existência proporcional em termos quantitativos.  

                                                
122 Cf. André Gaudreault, «Théâtralité et Narrativité de G. Méliès», in Méliès et la Naissance 
du Spectacle Cinématographique, Cerisy-la-Salle, C. N. B. D. I., 1984. 
123 Cf. Thierry Groensteen, art. cit., p. 18. 
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Groensteen alerta para o erro que decorre do estabelecimento de uma 

equivalência entre os termos da soma texto e imagem e os da soma narração e 

monstration. Se o desenho é o grande agente, exclusivo, da monstration, o 

texto não é seguramente o único veículo natural e privilegiado da narração. 

De facto, podemos observar uma grande diversidade de estratégias narrativas 

utilizadas pela banda desenhada, desde aquela que confia toda a narração ao 

desenho até àquela que assenta internamente no texto, para a produção de 

sentido. Na esmagadora maioria dos casos, o essencial da narrativa é 

transmitido pelo desenho e é este que valida a expressão narrativa em 

imagens. Esta expressão é reversível, podemos entendê-la como narrativa que 

incorpora as imagens ou, então, como sequência de imagens que se constitui 

como uma narrativa.  

O texto de uma banda desenhada não preenche senão uma função 

narrativa direta. Frequentemente, a componente textual consiste apenas em 

breves precisões fornecidas pelo narrador quanto às coordenadas espácio-

temporais da ação (por exemplo a indicação de uma elipse). No momento em 

que o texto pretende ultrapassar esta pretensão na narrativa corre o risco de se 

tornar redundante. Numa banda desenhada, os dois constituintes principais do 

texto são, por um lado, os diálogos, e, por outro, os comentários que 

exprimem um ponto de vista subjetivo sobre a ação – esta, geralmente, da 

passagem principal, objeto e instrumento de uma focalização. A imagem pode 

reproduzir ou simular todas as atividades humanas, exceto uma, fundamental: 

a linguagem. As palavras tornam-se difíceis de transpor para outro sistema 

significante que não a linguagem, por isso não há outra forma a não ser citá-

las diretamente, apesar de uma citação ser um elemento estranho, uma peça 

incorporada.  

As funções precisas e limitadas que reconhecemos ao texto da banda 

desenhada são precisamente as mesmas que encontramos no cinema. A voz 

off assegura os comentários e fornece os elementos da interpretação, o que na 

banda desenhada existe como texto escrito. Os diálogos são ditos em vez de 

serem escritos, ouvidos em vez de lidos. Apenas muda o suporte material, a 

função do texto na narrativa não é modificada. Groensteen observa que o 

facto de o diálogo ser escrito nas vinhetas não lhe confere um estatuto 
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diferente e não seria argumento para definir a banda desenhada como uma 

sucursal da literatura, um género para- ou infra-literário, ou então teríamos de 

ver o cinema como um retorno à literatura oral. Esta evidência refuta 

declaradamente, segundo este autor, as teses que reforçam o argumento de 

que o texto escrito é o aspeto essencial da narrativa em banda desenhada e 

que, por esse motivo, lhe atribuem o estatuto de literatura gráfica. Rodolphe 

Töpffer via no texto e na imagem duas componentes proporcionalmente 

«iguais» da banda desenhada, que definia a partir do caráter misto. Este 

ponto de vista, sustentável na sua época, deixou de o ser na atualidade. 

Efetivamente, na economia da banda desenhada, aqueles que reconhecem à 

componente verbal um estatuto idêntico ao da imagem, partem do princípio 

de que o escrito é o veículo privilegiado da narrativa. Ora a multiplicidade 

das espécies narrativas tornou inválido este postulado.  

A banda desenhada é um modo de expressão sequencial,  

caracterizado pela justaposição de imagens solidárias entre si. Signos 

icónicos e verbais são dispostos dentro dos limites de unidades mínimas de 

sentido, os quadradinhos, de cuja organização sequencial resulta a vinheta. 

Deste caráter sequencial da banda desenhada resulta a designação sequential 

art, de Will Eisner, que entende a banda desenhada como um meio visual 

composto por imagens justapostas em sequência linear.  

A unidade espacial de referência da banda desenhada é o quadradinho 

– porção de espaço isolado pela margem, normalmente de cor branca, 

delimitada pelo traço do quadro que a isola. É o quadradinho que compõe a 

tira, que, por sua vez, estrutura a prancha. A prancha corresponde à repartição 

dos quadradinhos e à composição gráfica da página. Esta redução da página a 

uma “grelha vazia” lembra a Groensteen dois postulados frequentemente 

esquecidos pela teoria da banda desenhada. O primeiro é que a banda 

desenhada é composta por imagens sequenciais solidárias entre si, e o 

segundo é que as suas imagens se relacionam espacialmente, antes de 

conhecerem outro tipo de relação, o que constitui desde logo um fator de 

narratividade124. 

                                                
124 Cf. Thierry Groensteen, Système de la Bande Dessinée, op. cit., p. 35-36. 



	   	  

 58 

 Groensteen, reconhecendo o fundamento da banda desenhada na 

solidariedade icónica, isto é, no jogo de sucessão e coexistência de imagens, 

no seu encadeamento diegético e na sua exposição panótica, faz notar que é 

através da colaboração entre as categorias artrologia e espaciotopia que a 

imagem sequencial se torna plenamente narrativa, prescindindo do apoio 

verbal. Considerando necessário adequar ao contexto da banda desenhada os 

conceitos herdados da investigação semiótica literária e cinematográfica, este 

autor propõe uma nova terminologia, em Système de la Bande Dessinée, 

assente nos três termos fundamentais mencionados atrás: espaciotopia, 

artrologia e entrelaçamento (tressage). Estes termos possuem a vantagem de 

distinguir, sem separar completamente, a descrição dos quadradinhos e a 

observação das suas coordenadas espaciais: 

 
[...] les paramètres spatio-topiques que je serai appelé à distinguer relèvent 
tous de la géométrie, qui est la science des figures de l’espace. Il serait 
donc possible de faire l’économie du néologisme spatio-topie  et d’utiliser 
tout simplement le terme géométrie. Cependant, la terminologie proposée a 
l’avantage de distinguer, sans les séparer complètement, deux ordres de 
curiosité :   la description des figures (vignettes) en soi, et l’observation de 
leurs coordonnés en situation125. 

 

A banda desenhada subjuga as imagens que a compõem através de 

diferentes tipos de relação. Para qualificar o conjunto de relações, Groensteen 

utilizará um termo genérico e de larga aceção: o de arthrologie, do grego 

arthron, que significa «articulação». Toda a imagem desenhada se manifesta 

e existe num espaço. Pôr em relação os quadradinhos de uma prancha de 

banda desenhada implica necessariamente relacionar os espaços, concretizar 

uma partilha do espaço. Serão estes os princípios fundamentais desta 

distribuição espacial que serão analisados, desde logo, à luz da espaciotopia, 

termo criado para reunir os conceitos de espaço e o de lugar, onde serão 

sucessivamente convocados os traços específicos da banda desenhada como o 

balão, o quadrado, a tira ou vinheta, a moldura, a prancha, e as suas interações 

analisadas. Esta precedência concedida às relações de ordem espacial e 

topológica vai ao encontro da opinião corrente, atrás referida, que defende 

                                                
125 Idem, p. 26. 
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que, na banda desenhada, a estratégia narrativa é totalmente submetida à 

organização espacial e comandada por ela. O discurso suscitaria ou ditaria, à 

medida do seu desenvolvimento, o número, a dimensão e a disposição das 

vinhetas, dispondo-se dentro de uma forma. Esta forma é precisamente o 

dispositivo espaciotópico, uma das chaves da espaciotopia, e também uma 

das chaves do sistema da banda desenhada, um complexo de unidades, de 

parâmetros e de funções 126. No momento de produzir a primeira vinheta em 

banda desenhada, o autor já tomou algumas opções estratégicas, ainda que 

possam vir a ser modificadas depois, que têm a ver com a distribuição dos 

espaços e a ocupação dos lugares. É da competência da paginação a gestão do 

espaço da página, a especificação das opções e a atribuição a cada prancha da 

sua configuração definitiva.  

A banda desenhada não é apenas a arte do fragmento e da distribuição, 

ela é também a arte da conjugação, da repetição e do encadeamento. É no 

interior do dispositivo espaciotópico que Groensteen distingue dois graus nas 

relações que se podem estabelecer entre as imagens127. As relações 

elementares, de tipo linear, constituem aquilo que Groensteen denominará 

artrologia restrita. Governadas pela operação de montagem, isto é, 

segmentação e disposição, colocam em ordem os sintagmas sequenciais, 

frequentemente subordinados a fins narrativos. É a este nível que intervém 

prioritariamente a componente escrita como operador complementar da 

narração. As outras relações, translineares ou distantes, pertencem à 

artrologia geral e recusam todas as modalidades do entrelaçamento (isto é, a 

operação que, desde o momento da criação do texto em banda desenhada, 

programa e efetua séries de sentido no interior da sequência narrativa128). 

Estas representam um nível mais elaborado de integração entre o fluxo 

narrativo e o dispositivo espaciotópico, cuja componente essencial, tal como a 

nomeou Van Lier, é o multiquadro. Este termo sugere, além da ideia de 

                                                
126 Cf. idem, pp. 31-119. 
127 Cf. idem, p. 27. 
128 Groensteen define tressage como «une relation supplémentaire, qui n’est pas jamais 
indispensable à la conduite et à l’intelligibilité du récit, dont le découpage fait seul son affaire» 
(1999: 174). 
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multiplicidade, a redução das imagens à sua moldura, ao contorno, e 

especialmente ao traço que a delimita. Permite imaginar uma banda 

desenhada vazia, sem conteúdos icónicos e verbais, e constituída por uma 

série finita de quadradinhos solidários entre si, ou seja, permite imaginar uma 

banda desenhada provisoriamente reduzida aos seus parâmetros 

espaciotópicos. São três os parâmetros espaciotópicos, os dois primeiros de 

natureza geométrica, a forma e a superfície, e, o terceiro, o «sítio» ou posição 

ocupada pelo quadradinho na página: 

 
[...] il faut déjà mobiliser trois paramètres si l’on veut décrire avec précision 
une vignette quelconque, sans préjuger de son contenu. Ces paramètres 
spatio-topiques sont toujours observables, même si la vignette est (…) vide. 
Les deux premiers sont  géométriques : ce sont la forme de la vignette 
(rectangulaire, carré, ronde, trapézoïdale, etc.) et sa superficie, mesurable en 
centimètres carrés. Ils définissent la vignette en tant qu’espace. Cette 
dimension spatiale de la vignette se résume et s’incarne dans le cadre. Le 
cadre est à la fois trace et mesure de l’espace habité par l’image. 

Le troisième paramètre, qui est le site de la vignette, concerne son em-
placement dans la page et, au delà, dans l’œuvre entière129.  

 

Este terceiro parâmetro determina o protocolo de leitura, dado que é a 

partir da localização das diferentes componentes do multiquadro que o leitor 

estabelece o percurso a seguir. 

 

                         
A representação de um multiquadro pode ser observada a partir desta adaptação de uma 
prancha do desenhador português Vyktor a uma grelha vazia. 

                                                
129 Idem, p. 36. 
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A integração e a articulação a nível espacial representam os processos 

fundamentais da narrativa em banda desenhada:  

 
(…) les articulations du discours de la bande dessinée portent indisso-
ciablement sur des contenus-incarnés-dans-un-espace, ou si l’on préfère sur 
des espaces-investis-d’un-contenu. La spatio-topie est donc une partie de 
l’arthrologie, un sous- ensemble arbitrairement découpé, et sans autre 
autonomie que celle que veut bien lui reconnaître, à un moment donné, la 
recherche, à des fins heuristiques. Il est utile en effet, pour appréhender 
certains niveaux de fonctionnement du langage de la bande dessinée, 
d’opérer intellectuellement cette réduction de la planche à un assemblage 
de cadres et de bulles vides. Dans la réalité, cet assemblage n’est nulle  part 
observable comme tel, et n’a pas même préexisté, sous une forme déjà si 
élaborée, à la version finale, complète, de l’objet planche130. 

 

Ao longo do processo de elaboração de uma banda desenhada – e ela 

começa por ser uma forma mental – é necessário desenvolver uma espécie de 

diálogo com este meio artístico, verificar a viabilidade e a aplicabilidade de 

um determinado argumento a um encadeamento em «molduras». A 

espaciotopia é o ponto de vista que podemos ter sobre a banda desenhada 

antes de pensar numa história em particular, e a partir do qual é possível 

pensar numa nova possibilidade do meio. Quando se dá forma a um conteúdo, 

quando uma história preenche o multiquadro, a questão dos encadeamentos e 

das articulações torna-se preponderante. Articular os materiais icónicos e 

linguísticos é uma tarefa da montagem. Articular os quadradinhos é tarefa da 

paginação. Montagem e paginação são as duas operações fundamentais da 

artrologia que a operação de entrelaçamento remata eventualmente. Ambas se 

servem dos elementos que dependem da espaciotopia. A paginação assegura a 

integração e a gestão dos parâmetros espaciotópicos de uma banda desenhada, 

não só por estabelecer relações proporcionais e posicionais entre os 

quadradinhos, já preenchidos pelos seus conteúdos verbais e icónicos, mas 

também por assegurar o seu grau de autonomia percetiva131. 

Desde o instante em que o autor confia à linguagem da banda 

desenhada a história que pretende contar, ele pensa essa história, e a sua obra 
                                                
130 Idem, p. 27. 
131 Cf. idem, p. 28. 
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nasce no interior de uma forma mental determinada que é necessário gerir 

esteticamente e traçar através de signos. Não se tratando de uma forma de 

escrita pictogramática, a escrita da banda desenhada possui outras 

especificidades que observaremos a seguir.  
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1.3 – A escrita por imagens 

 
 

A importância de Töpffer não residiu apenas na reflexão teórica sobre 

esta nova forma artística, como já dissemos; a sua obra antecipa aquilo que 

viria a ser a banda desenhada contemporânea. Benôit Peeters salienta que 

Töpffer, ao utilizar de forma brilhante a sua limitada capacidade de desenhar, 

criou um novo tipo de escrita, a escrita por imagens132.  

 
L’on peut écrire des histoires avec des chapitres, des lignes, des mots: c’est 
de la littérature proprement dite. L’on peut écrire des histoires avec des 
successions de scènes représentées graphiquement : c’est de la littérature 
en estampes133. 

 

Se considerarmos, com Roland Barthes, que a literatura não é um 

conjunto de obras, mas sim uma prática de escrita134, a literatura em estampas 

é o exemplo extremo da rutura com a conceção logocêntrica preconizada por 

Derrida135. Assim, a escrita da novela gráfica, não se limitando a uma prática 

que decorre da utilização de uma semiótica icónico-verbal, obedece às regras 

de um código específico e aciona dispositivos de ordem espacial — a 

espaciotopia, o entrelaçamento e a decupagem —, que, como vimos, são 

próprios da linguagem da banda desenhada e determinam a conceção e a 

planificação do ato de escrita, atuando como fator de constrangimento 

criativo.  

Pensar a banda desenhada enquanto escrita foi o objetivo de um grupo 

de autores franceses de banda desenhada que, em  1990, criou o grupo OuBaPo 

(Ouvroir de Bande Dessinée Potentielle). Jean-Cristophe Menu, Patrice 

                                                
132 Cf. Thierry Groensteen e Benôit Peeters, Töpffer – L’Invention de la Bande Dessinée, op. 
cit., p. ix. 
133 Rodolphe Töpffer, «Essai de Physiognomonie», in Thierry Groensteen e Benôit Peeters, 
Töpffer – L’Invention de la Bande Dessinée, op. cit., p. 187.  
134 Cf. Roland Barthes, O Grau Zero da Escrita, Lisboa, Edições 70, 1989, pp.11-14. 
135 Jacques Derrida, Gramatologia, São Paulo, Editorial Perspectiva, 1999, 2.ª ed.. 
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Killoffer, Etienne Lécroart, entre outros desenhadores e autores, 

desenvolveram um programa de aplicação de restrições aos seus desenhos e 

textos, seguindo o modelo de restrições literárias utilizado, em décadas 

anteriores, por autores pertencentes ao célebre grupo OuLiPo (Ouvroir de 

Litérature Potentielle) como Georges Perec e Ítalo Calvino. Esta oficina de 

literatura foi fundada pelo escritor Raymond Queneau e pelo matemático 

François Le Lionnais. As suas bases foram traçadas na década de 1960, em 

França, quando um grupo de escritores procurou conceber uma vanguarda 

literária. Num século que nasceu sem a dependência de métricas e de rimas, 

onde todos os modelos haviam já sido explorados e subvertidos, constroem-se 

novas medidas num exercício de composição inovador. Inventam-se novos 

jogos de linguagem, importam-se conceitos matemáticos para a literatura, 

criam-se restrições para produzir um novo meio de escrita literária136. Estas 

restrições foram a base de muitas publicações, tais como o célebre romance La 

Disparition, de Perec, escrito sem a letra «e», a vogal mais usada na língua 

francesa137. Sem um programa estético definido, o objetivo do grupo era 

inventar ou reinventar regras de tipo formal que permitissem, com uma 

pequena quantidade de matéria – a verbal – e de mecanismos – as restrições 

impostas – conceber o maior número de obras literárias. Revigoram-se técnicas 

da antiga retórica capazes de romper com a ideia de inspiração e de génio como 

motores de criação, explorando a escrita do ponto de vista técnico.  

Os oulipianos são seguidos não só por novas gerações de escritores, 

mas também copiados por diversos domínios artísticos, dando origem a uma 

linhagem de «oficinas» reunidas sob o nome de OuXPo, expressão que designa 

qualquer arte que se desafia a si própria, explorando e subvertendo as suas 

potencialidades estéticas138. É neste panorama criativo que se inserem os 

oubapianos. Na primeira publicação, que reúne as experiências de alguns dos 

seus autores, a OuPus1 apresenta textos teóricos sobre a OuLiPo e a própria 

OuBaPo. Jean-Christophe Menu refere, no ensaio «Ouvre-Boîte-Po», que, 
                                                
136 Cf. Jan Baetens, Romans à Contraintes, Amsterdão, Rodopi, 2005, pp. 9-10. 
137 Cf. Georges Perec, La Disparition, Paris, Denoël, 1967.  
138 Cf. Noël Arnaud, «La Potentialité Absolue», in OuPus 1, Paris, L’Association, Janeiro, 
1997, pp. 5-7. 
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justamente, por ser uma arte à margem, pouco «explorada», a banda desenhada 

tem muito mais potencialidades a serem descobertas e, sendo uma arte 

«potencial», presta-se à invenção constante139. Num texto que se tornou 

fundador, «Un premier bouquet de contraintes»140, publicado no mesmo 

número da OuPus, Thierry Groensteen, em lugar de invenção, fala em 

transformação lúdica, introduzindo a noção de «reinterpretação gráfica». A 

«transformação lúdica» consiste em modificar o estilo gráfico da obra sem 

alterar o assunto141. Groensteen apresenta exemplos, tais como as reproduções 

que Moebius fez de algumas personagens da Marvel, nomeadamente, o 

Homem de Ferro, o Super-Homem e o Homem-Aranha, ou que Bilal fez de 

Tintin, ou, ainda, as versões manga de personagens de banda desenhada 

ocidental. Estas representações constituem, apenas, um exercício ilustrativo; no 

entanto, o facto de o traço dos seus artistas ser conhecido, cruzado com aquelas 

personagens, também conhecidas, leva a que se crie um espaço ficcional, 

potencial, onde se mantém o conteúdo mas se altera a forma, ainda que esta 

alteração conduza necessariamente à modificação da mensagem semântica. 

A prática levada a cabo pela OuBaPo abraça experiências que fogem à 

narrativa clássica da  banda desenhada, mas nem sempre se distingue, de forma 

clara, da prática da banda desenhada experimental, pois admite muitas formas 

de realização que se destacam pelo uso não convencional dos seus códigos de 

expressão que, sem assentarem em mecanismos de constrangimento assumidos 

enquanto tal, são explorados, subvertendo os códigos tradicionais. Esta atitude 

de subversão, assim como a insatisfação quanto à visibilidade artística, a 

resistência aos clichés sobre a banda desenhada e à desvalorização do género 

caracteriza todo o grupo que tem como regra a imposição de entraves: escrever 

a partir de técnicas restritivas e somente a partir delas. Deste modo, o grupo 

explora as estruturas artísticas da linguagem da banda desenhada, estabelece 

escolhas editoriais, que não as padronizadas, reinventando o livro enquanto 

objeto; reabilita estratégias surrealistas como a exploração de associações de 

                                                
139 Cf. Jean-Christiphe Menu, «Ouvre-Boîte-Po», in OuPus 1, op. cit., pp. 9-12. 
140 Cf. Thierry Groensteen, «Un premier bouquet de contraintes», in OuPus 1, op. cit., pp. 13-
59. 
141 Idem, p. 53. 
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ideias e de sonhos e privilegia registos autobiográficos. Desenvolve restrições 

como a eliminação de elementos estruturantes: a narrativa, o texto ou mesmo a 

imagem, de que são exemplo as histórias sem personagens, as narrativas em 3D 

e as sequências icónico-verbais poéticas, desprovidas de dimensão diegética.  

Os constrangimentos estudados, e usados, pela OuLiPo, segundo 

Thierry Groensteen, no texto já citado, podem aplicar-se de forma idêntica à 

banda desenhada, pois aquilo que distingue a banda desenhada potencial da 

literatura potencial é o mesmo que distingue a banda desenhada convencional 

da literatura convencional. Na interseção entre o domínio literário e o da banda 

desenhada, o autor recorda que ambas têm em comum veicular e produzir um 

discurso; no entanto, a literatura é feita exclusivamente de palavras e de signos 

tipográficos que entram frequentemente, mas não obrigatoriamente, na 

composição da banda desenhada, onde são confrontados com motivos visuais, 

esses sim, completamente alheios ao universo literário. Na banda desenhada,  o 

texto é um elemento facultativo e, estando presente, a sua relevância é de grau 

variável142. Para determinados semiólogos, a essência da banda desenhada é 

fundada na combinação do texto e do desenho, na sua irredutível mistura, o que 

constituía a convicção de Töpffer, em 1837. Se reconhecemos o texto como um 

dos dois elementos constitutivos da banda desenhada temos, em consequência, 

de associar a sua ausência nas silent strips, isto é, nas pranchas sem texto, a 

uma supressão ou a uma mutilação voluntária. Ainda que em reduzido número, 

a banda desenhada sem texto marca toda a história da nona arte, razão pela 

qual Thierry Groensteen considera que o texto é um ingrediente contingente, 

dispensável à produção de uma banda desenhada143.  

As diferenças entre os dois domínios artísticos são determinantes para 

melhor identificar o campo de ação da banda desenhada potencial. É o desenho 

na sua fisicidade que está na base dessa distinção. Primeiro, a banda desenhada 

e a língua não partilham nem o mesmo alfabeto, nem a mesma sintaxe. É 

evidente que a sintaxe da banda desenhada é bem distinta, refere Groensteen, 

porquanto não há uma vinheta que cumpra a função sintática de sujeito, de 

                                                
142 Cf. idem, p. 14. 
143 Cf. ibidem. 
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predicado ou de complemento; no entanto, não pode ser negada a existência, no 

seio da prancha, de um conjunto submetido ao duplo regime da decupagem e 

da paginação, assim como de múltiplos laços de subordinação e de 

coordenação entre as imagens144. Os diferentes autores não estão de acordo 

quanto a poder identificar, num desenho, pequenas unidades discretas, 

indivisíveis e em número finito, correspondendo a um alfabeto. Na banda 

desenhada, são as relações entre os componentes da mesma imagem – nível 

morfológico – e as relações entre as vinhetas contíguas – nível sintático – que 

são semanticamente determinantes. Assim, os constrangimentos de tipo 

oulipiano, assentando na ordem, no número, na extensão ou na natureza das 

pequenas unidades da língua, não encontram equivalente aplicável à banda 

desenhada, exceto operar sobre unidades de maior amplitude e já muito 

elaboradas. A segunda diferença reside na solidariedade existente entre a banda 

desenhada e o seu suporte. Salvo exceções, como o caligrama e outras formas 

de texto poético, o texto literário é indiferente à sua repartição no espaço da 

página e no do livro. O escritor não pensa nele e entrega esta preocupação aos 

cuidados do editor. Já na banda desenhada, cada vinheta ocupa um local 

específico. A prancha, enquanto espaço compartimentado,  determina uma 

localização para cada imagem, assim como uma forma e uma superfície. A 

gestão destes parâmetros constitui não somente uma prerrogativa do 

desenhador, mas uma parte essencial do seu trabalho. Os parâmetros técnicos 

do suporte, nomeadamente, o formato do livro, o número de páginas, a 

impressão a cores ou a preto e branco, entre outras restrições impostas pelo 

editor em consequência das especificidades da coleção de que fará parte, são 

constrangimentos que determinam a sua criação e com as quais o autor tem de 

lidar no momento em que concebe a obra. Para a OuBaPo, esta submissão 

obrigatória às normas do suporte, de um lado, e a solidariedade natural entre o 

enunciado e um espaço determinado que lhe corresponde, por outro, têm pelo 

menos duas consequências. Desde logo, certos constrangimentos que afetam a 

forma, o número de vinhetas, nomeadamente as técnicas de redução textual que 

não podem aplicar-se a não ser a bandas desenhadas curtas, uma vez que 

                                                
144 Cf. idem, p. 15. 
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tecnicamente é muito difícil reduzir a duas ou três pranchas um texto mais 

extenso. Em seguida, os constrangimentos não podem ser implementados sem 

uma intervenção sobre o suporte em si: eles obrigam a divergir dos standards 

editoriais. Assim, a decupagem, as dobras, a introdução de elementos móveis 

ou páginas com transparências, etc., serão um recurso frequente nas obras 

oubapianas, pois agir sobre a escrita da banda desenhada é necessariamente 

agir sobre a imagem e sobre a organização do espaço ou da natureza do 

suporte145.  

Partindo dos mesmos princípios da OuLiPo, os autores da OuBaPo 

adoptaram uma série de restrições que subdividiram em dois tipos: as restrições 

geradoras e as restrições transformadoras, que Groesnteen apresenta sob a 

forma de uma taxonomia146. As restrições geradoras são aquelas que, através 

de uma série de estratégias de escrita, permitem criar novos textos. Pertencem, 

a este grupo, a restrição icónica que consiste em limitar ou eliminar um 

elemento visual; a restrição plástica que reduz o modo de representação a 

figuras geométricas, marcas de carimbos, cores, etc.; a restrição do 

enquadramento que o circunscreve a um determinado ponto de vista ou ângulo 

de visão; a iteração icónica ou a repetição de uma imagem ou de um elemento 

gráfico; a iteração icónica parcial ou repetição de uma imagem com pequenas 

variações. Groensteen afirma que estas quatro primeiras restrições regulam a 

alternância da repetição e estabelecem a diferença que está na base da criação 

de histórias em banda desenhada e, portanto, são as mais comummente 

utilizadas. Seguem-se a pluri-legibilidade, isto é, a leitura em mais do que um 

sentido: tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita, o 

equivalente ao palíndromo literário; a reversibilidade, ou possibilidade de uma 

banda desenhada poder ser lida em mais do que uma orientação: de cima para 

baixo e de baixo para cima; a  montagem, ou seja, a conceção da página de 

forma a permitir leituras novas, com inclusão ou não de acetactos ou outro tipo 

de elementos que podem ser sobrepostos ao texto existente; a sequência 

aleatória, isto é, páginas cujas vinhetas são recortadas e cuja mobilidade lhes 

                                                
145 Cf. idem, p. 16. 
146 Cf. idem, pp. 17-56. 
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permite uma sequência em qualquer ordem;  a distribuição regular, ou seja, a 

introdução (binária, aritmética, exponencial, etc.) de um determinado elemento 

de vinheta para vinheta. Groensteen propõe ainda a conceção de narrativas 

onde o espaço transcorrido entre os painéis aumentaria de acordo com uma 

determinada regra; a ordenação geométrica ou fixação da ordem e da forma das 

vinhetas numa página147.  

As restrições transformadoras são as que atuam sobre um texto já 

existente, transformando-o num novo texto. Fazem parte deste grupo a 

substituição do texto ou da imagem, ou de ambos, de uma determinada história 

de banda desenhada. Os exemplos de substituição icónica são raros, mas 

Schuiten, o conhecido autor de Peanuts, adicionou imagens de uma parte de 

uma história de Tintin e incorporou-a na sua própria história. Uma outra 

variação, proposta por Killoffer, membro fundador da OuBaPo, é designada 

por «aveugle double»148. Alguém escolhe ou desenha uma página de banda 

desenhada; de seguida, dá o texto a um desenhador, pedindo-lhe para criar 

novos desenhos; e depois dá a prancha sem texto a um argumentista, pedindo-

lhe para introduzir um novo texto e preencher os balões de fala, de 

pensamento, ou as legendas da narração; finalmente, os novos desenhos e o 

novo texto são combinados numa história nova, apenas marginalmente 

relacionada com o trabalho original. Outro método tomado de empréstimo à 

Oulipo é o «N+7» que consiste em substituir cada substantivo pelo sétimo que 

se lhe segue na ordem estabelecida pelo dicionário. Seguem-se a expansão, ou 

seja, o desenvolvimento de uma obra já existente acrescentando-lhe vinhetas; o 

seu oposto, a redução, seja ela arbitrária ou através de um princípio orientador; 

o reenquadramento que permite expandir ou reduzir o quadro de uma vinheta; a 

reinterpretação gráfica, que consiste em redesenhar uma novela gráfica ou 

recriar o seu estilo, de forma paródica ou não e, por último, a hibridação, união 

de duas vinhetas de duas ou mais narrativas icónicas, podendo ser do mesmo 

autor ou de autores diferentes149.  Este ensaio de Groensteen tornou-se um 

                                                
147 Cf. idem, pp. 18-40. 
148 Cf. idem, p. 44. 
149 Cf. idem, pp. 41-56. 
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texto crítico-doutrinário que forneceu a análise mais apurada de todos os tipo 

de constrangimento. 

Jan Baetens, responsável pela edição da antologia Romans à 

Constraintes, dedicada à questão das restrições na literatura em prosa francesa, 

vem contrariar o preconceito instituído de que escrever sob constrangimento é 

uma prática exclusiva da poesia, provando que a sua disseminação é uma das 

tendências fundamentais da literatura moderna de expressão francesa150. 

Originalmente publicada entre o ano de 1991 e 2002, esta obra serviu ao 

investigador belga de ponto de partida para a reflexão sobre a escrita da banda 

desenhada no artigo «Comic strips and constrained writing», de 2003151. Neste 

ensaio, o autor vai centrar-se na conceção de escrita, aplicando o conceito 

literário de «escrita por constrangimento», que designa todas as formas de 

escrita baseadas em regras preconcebidas, formais ou semânticas, ao campo da 

banda desenhada. Baetens analisa a maneira como algumas teorias da escrita 

por constrangimento podem ser úteis à análise dos problemas teóricos 

levantados pela composição de um romance gráfico e concentra-se na distinção 

entre duas maneiras de escrever: a integrada, ou completa, e a dissociada, ou 

incompleta. A dissociação consiste em separar quase totalmente a obra do 

parâmetro governado pelas restrições impostas. O processo de integração 

consiste na interação permanente de todos os parâmetros do texto da banda 

desenhada, sujeitos ou não à restrição inicial. Segundo Baetens, é necessário 

estabelecer uma distinção entre os mecanismos da escrita dissociada e da 

escrita integrada, pois até agora esta distinção não foi plenamente reconhecida 

e todos parecem assumir que a escrita é necessariamente um processo 

integrado, sendo os processos dissociados geralmente excluídos da atenção 

crítica152.  

Baetens entende constrangimento como dispositivo de atuação global 

cuja natureza não é nem gramatical, nem discursiva, conceito que distingue de 

regra, enquanto norma gramatical de uma determinada língua ou conjunto de 

                                                
150 Cf. Jan Baetens, Romans à Contraintes, op. cit., p. 23. 
151 Cf. Jan Baetens, «Comic Strips and Constrained Writing», in Image[&]Narrative, Vol 7, 
2003, Online Magazine of the Visual Narrative. 
152 Cf. idem. 
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normas impostas por géneros discursivos e/ou por correntes artísticas, e de 

dispositivo, definido como um meio estilístico de ornamentação de fragmentos 

textuais. Para o autor, o estudo da escrita constrangida na banda desenhada 

deve ser feito procedendo à listagem de todas as obras que contêm uma ou 

mais restrições, fazendo o levantamento de todas as análises existentes sobre o 

uso de restrições na banda desenhada e, naturalmente, focando-se nos trabalhos 

da OuBaPo. Desta forma, faz incidir a problemática da escrita por restrição na 

receção. Na verdade, uma coisa é considerar a banda desenhada à luz da teoria 

do constrangimento, outra coisa é partir da prática da leitura e da escrita da 

banda desenhada para reexaminar criticamente a definição, as modalidades e os 

próprios objetivos desta teoria. Ao proceder desta forma, Baetens afasta-se da 

abordagem de Groensteen que é mais descritiva. Enquanto este procura 

estabelecer uma listagem exaustiva das técnicas usadas, Baetens centra-se na 

teoria em si, estabelecendo dois objetivos fundamentais: clarificar a maneira 

como tem de se definir constrangimento ou restrição na linguagem específica 

da banda desenhada e apresentar a forma como esta pode ajudar a redefinir o 

sentido e o alcance desta noção na escrita literária. O autor apresenta as 

diferentes aceções do conceito de constrangimento, conceito que se tornou 

familiar àqueles que estudam a escrita contemporânea graças aos trabalhos da 

OuLiPo e às experiências em curso no domínio da escrita eletrónica e da 

hiperficção. Estende a noção de restrição ao campo dos chamados 

«constrangimentos negativos», isto é, dos obstáculos práticos ou institucionais 

com que o autor se depara. Tenta mostrar como se pode estabelecer uma 

relação frutífera entre a maneira dissociada de escrever e a forma como se lida 

com «obstáculos». Jan Baetens detém-se na distinção estabelecida por 

Groensteen entre as duas classes de restrições: as geradoras e as 

transformadoras, pois interessa-lhe fazer uma análise crítica da noção de 

produção (ou geração). A questão que coloca é: pode o uso de uma 

determinada restrição significar que alguém, de repente, se torna capaz de 

«produzir» uma nova obra? Pode a escolha de uma estrutura em grelha de uma 

página ser suficiente para criar uma nova história? Dado que uma restrição não 

é apenas uma técnica suplementar usada para reforçar ou modificar estruturas 

já existentes, esta questão é abordada por Baetens através de dois princípios: o 
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princípio de Roubaud, que afirma que um texto escrito sob constrangimento, 

exibe frequentemente esse constrangimento; no entanto, nem sempre esta  

autorrepresentatividade é exibida, e o princípio de Jean Ricardou, segundo o 

qual qualquer elaboração inevitavelmente modifica, às vezes até apaga a 

restrição inicial. O mais importante é analisar cuidadosamente os mecanismos 

utilizados, nomeadamente aqueles que partem da restrição inicial para a obra 

daí resultante153.  

Um outro tipo de debate, provavelmente mais importante, que a análise 

da banda desenhada pode trazer, concerne o estudo de um tipo específico de 

constrangimento que a teoria literária frequentemente desvaloriza, 

nomeadamente os inúmeros obstáculos materiais e institucionais considerados 

«barreiras» e nunca ferramentas criativas. Na banda desenhada, este tipo de 

obstáculos é muito mais vulgar e drástico do que no campo da arte literária, e 

faz-se sentir, não só ao nível da edição, da publicação e da distribuição, mas 

também da  restrição ideológica, da imposição de limites de páginas ou de 

cores, da calendarização imposta pelo editor. Muitos autores sabem fazer um 

uso inteligente destes condicionamentos, apesar de a maioria  dos teóricos 

continuar a relacionar estes obstáculos com limitações. Além disso, a distinção 

entre constrangimentos dissociados e integrados também se pode relacionar 

com o conceito de «constrangimento negativo» ou obstáculo. Esta forma de 

analisar os obstáculos tem a vantagem de permitir compreender até que ponto 

dois mecanismos podem ser teorizados simultaneamente: por um lado, o facto 

de que uma restrição é modificada pela obra em que é imposta; por outro, o 

facto de que a restrição modifica a forma e o estatuto da obra a que é aplicada, 

porquanto existem elementos que não estão diretamente relacionados com a 

operação de restrição, mas que a restrição produz inevitavelmente durante a sua 

elaboração154.  

Em conclusão, Baetens afirma que a questão da escrita por 

constrangimento deve ser feita de forma abrangente. Não há razões para 

separar elementos constrangidos de elementos não-constrangidos, como é 

                                                
153 Cf. idem. 
154 Cf. idem. 
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prática de alguns investigadores. E, em vez disso, deve considerar-se estes 

elementos como participando na ação global da escrita. Tal reorientação da 

teoria implica que ler sob constrangimento já não significa tentar isolar aquilo 

que é uma forma constrangida do que não é, mas sim considerar esta prática 

como um processo constante no qual reside a essência da escrita da banda 

desenhada. 

O crescimento, sobretudo nos últimos trinta anos, do estilo americano e 

do seu ramo espontaneamente designado como graphic novel, permitiu que se 

reconhecesse a banda desenhada como uma forma de literatura e que os seus 

cultores assumissem esta forma como um meio de expressão literária. Por outro 

lado, os estudos europeus centrados na sua escrita através de imagens permitem 

corroborar a teoria de Töpffer, a da banda desenhada como «literatura em 

estampas». A cultura contemporânea, cujos valores passam cada vez mais pela 

hibridação das formas, pela recusa aparente de qualquer fronteira e hierarquia, 

que valoriza a transgressão e o espírito de derisão, parece particularmente apta 

a acolher uma forma narrativa como a narração desenhada.  
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2 – O GÉNERO NOVELA GRÁFICA 
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The generic skeleton of the novel is still far from 
having hardened, and we cannot foresee all its plastic 
possibilities.  
 

Mikhail Bakhtin 
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2.1 – Géneros: evolução e transgressão  

 
  

Toda a obra literária, enquanto processo de significação e de 

comunicação, constitui um texto, uma sequência de elementos materiais e 

discretos selecionados dentre as possibilidades oferecidas por um determinado 

sistema semiótico e ordenados em função de um dado conjunto de regras – o 

código155. Construindo-se sobre a língua natural (sistema modelizante 

primário), o sistema semiótico literário (sistema modelizante secundário) tem 

um sistema próprio de signos e de regras que regem sintaticamente esses 

signos, sistema que lhe é próprio, e que só pode existir e desenvolver-se em 

interação com a expressão e o conteúdo da língua natural. A existência deste 

sistema semiótico possibilita a produção de textos literários e fundamenta a 

capacidade de estes mesmos textos funcionarem como objetos estéticos no 

âmbito de uma determinada cultura. 

 Um texto literário é sempre codificado pluralmente. É codificado numa 

determinada língua natural, de acordo com as normas que regulam esse sistema 

semiótico, e é codificado em conformidade com outro sistema semiótico, com 

outros códigos atuantes na cultura da coletividade em que se integra o seu 

autor: códigos métricos, códigos estilísticos, códigos retóricos, códigos 

estéticos, códigos ideológicos, entre outros. Iuri Lotman afirma que, quanto 

mais complexa for a estruturação de um texto, em função dos códigos que se 

interceptam, se combinam e se inter-influenciam na sua organização, tanto 

menor será a previsibilidade da sua informação e mais rica esta se revela. O 

texto literário é, assim, um fenómeno polissistémico, resultante da intercepção 

de múltiplas estruturas, que explora a sua riqueza de significados156.  

  O código literário é um código múltiplo, aquilo que Vítor Aguiar e 

Silva designa como policódigo, que resulta da dinâmica intersistémica e intra-

sistémica de uma pluralidade de códigos e subcódigos pertencentes ao sistema 
                                                
155 Cf. Iouri Lotman, La Structure du Texte Artistique, Paris, Gallimard, 1973, p. 40. 
156 Cf. idem, p. 41. 
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modelizante secundário que entram em relação de interdependência tanto com 

os códigos do sistema modelizante primário como com os códigos de outros 

sistemas modelizantes secundários157. Este autor distingue no policódigo 

literário o código fónico-rítmico, o código métrico, o código estilístico, o 

código técnico-compositivo e o código semântico que regulam a produção das 

unidades e dos conjuntos semioliterários resultantes da interação de fatores 

lógico-semânticos, histórico-sociais e estético-literários que, por sua vez, 

constituem o que Aguiar e Silva nomeia como macro-signos do sistema 

literário, fortemente condicionados pela variabilidade literária, pela dinâmica 

da tradição e da inovação no interior do sistema literário, especialmente pelo 

processo de intertextualidade, e por fatores externos ao sistema literário. Da 

conexão de todos estes códigos resultam novos códigos que regulam classes 

específicas de textos, mais ou menos homogéneas do ponto de vista formal e 

semântico — os códigos dos géneros literários158.  

Do ponto de vista semiótico, o género literário apresenta-se como um 

código, um programa construído sobre leis gerais que estabelecem a relação 

dinâmica entre o plano temático-simbólico e o plano formal. Assim, o código 

que configura e regula um género literário — o género épico, bucólico, trágico, 

etc. — é constituído por relações recíprocas entre uma forma de expressão e 

uma forma do conteúdo consideradas a nível do sistema modelizante 

secundário159, assumindo o caráter de convenções e normas de imposição 

variável.           

 

O estudo dos géneros é central nos estudos literários. O problema dos 

géneros é um dos mais antigos da poética, e mantém-se perene, da Antiguidade 

Clássica aos nossos dias, a discussão em torno da sua definição, número e 

relações mútuas. Considera-se hoje que esta questão pertence, de uma forma 

geral, à tipologia dos discursos, de que o discurso literário é apenas um caso 

particular; no entanto, como esta tipologia é ainda rudimentar, procede-se ao 

                                                
157 Cf. Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, Coimbra, Almedina, 2000, p. 100. 
158 Cf. idem, pp. 101-108. 
159 Cf. idem, p. 110. 
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seu estudo por via dos géneros literários.  

A teoria dos géneros é um princípio ordenador que tem como missão 

classificar a literatura e a história literária em função de tipos especificamente 

literários de organização ou estrutura. Todo o estudo crítico e valorativo de 

uma obra implica o apelo a essas estruturas160. É uma forma de classificação 

dos textos literários, agrupados por qualidades formais e conceptuais em 

categorias fixadas e descritas por códigos estéticos, desde a Poética de 

Aristóteles, a Arte Poética de Horácio e os tratados de retórica de Cícero e 

Quintiliano, até às modernas monografias sobre teoria da literatura. A história 

da teoria dos géneros literários pode ser resumida em três grandes momentos: o 

clássico, de Platão (Livro III, da República) e Aristóteles (Poética) até ao 

neoclassicismo; o romântico, sobretudo com a Estética de Hegel; e o do 

formalismo russo do princípio do século XX até à atualidade. 

 

Os textos de Platão, Aristóteles e Horácio constituem os textos clássicos 

da teoria dos géneros literários, porquanto a sua classificação e fundamentação 

consistem em marcos fundamentais da genologia literária. 

Platão, no livro III da República, distingue três grandes divisões dentro 

da poesia: a poesia mimética ou dramática, a poesia não mimética ou lírica e a 

poesia mista ou épica, criando os alicerces de uma divisão tripartida dos 

géneros literários, onde distingue e identifica o género imitativo ou mimético, 

em que se incluem a tragédia e a comédia, o género narrativo puro, 

representado essencialmente pelo ditirambo, e o género misto, representado 

pela epopeia. Platão diferencia três modalidades na categoria global da diegese: 

a narrativa simples, a imitação ou mimesis e uma modalidade mista, resultado 

da associação das anteriores. A simples narrativa ocorre quando «é o próprio 

poeta que fala e não tenta voltar o nosso pensamento para outro lado, como se 

fosse outra pessoa que dissesse, e não ele»161; a imitação, ou mimese, verifica-

se quando o poeta como que se oculta e fala «como se fosse outra pessoa»162, 

                                                
160 Cf. René Wellek e Austin Warren, Teoria da Literatura, Lisboa, Europa-América, s.d., p. 
282. 
161 Platão, A República, Lisboa, Fundação Calouste Gulbenkian, 1983, p.116. 
162 Ibidem. 
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procurando assemelhar «o mais possível o seu estilo ao da pessoa cuja fala 

anunciou»163 sem ingerência do discurso explícito e formal do poeta, ou seja, 

“[...] é quando se tiram as palavras do poeta no meio das falas, e fica só o 

diálogo”164; a modalidade mista da narrativa engloba segmentos de simples 

narrativa e segmentos de imitação. Estas modalidades do discurso estruturam-

se em três modos literários, que comportam diversos géneros:  

 

[...] em poesia e em prosa há uma espécie que é toda de imitação, como tu 
dizes que é a tragédia e a comédia; outra, de narração pelo próprio poeta – é 
nos ditirambos que pode encontrar-se de preferência; e outra ainda 
constituída por ambas, que se usa na composição da epopeia e de muitos 
outros géneros [...]165.  

 

Esta constitui a primeira referência teórica ao problema dos géneros 

literários. Posteriormente, Aristóteles apercebe-se também de outras distinções 

fundamentais, nomeadamente entre drama, épica e lírica. Com efeito, ele é o 

primeiro autor grego a abordar de maneira contínua a poesia sob o ângulo dos 

géneros e o primeiro a defender que a definição de arte poética encontra o seu 

prolongamento natural na análise da constituição dos géneros166. Neste aspeto, 

entra em rutura com Platão, que aborda a poesia essencialmente do ponto de 

vista da criação, da inspiração do poeta, do valor filosófico da mimesis. Platão 

introduzira em República critérios analíticos que permitiam distinguir as 

classes de textos segundo as circunstâncias da enunciação: o modo narrativo, o 

modo mimético e o modo misto, que se encontram em Aristóteles reduzidos a 

dois — o mimético e o narrativo, este último incluído no misto. Platão não fala 

de três géneros literários, mas de três categorias analíticas segundo as quais é 

possível distribuir as práticas discursivas. Não questiona o que é uma epopeia 

ou uma tragédia, limita-se a afirmar que as obras transmitidas sob a designação 

de tragédia ou de epopeia podem ser distinguidas segundo a sua modalidade de 

enunciação, nada obstando a que outros géneros se possam juntar a estes, o que 
                                                
163 Ibidem. 
164 Idem, p. 118. 
165 Ibidem. 
166 Cf. Fernando Belo, Leituras de Aristóteles e de Nietzsche, Lisboa, Fundação Calouste 
Gulbenkian, 1994, pp. 50-51. 
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determina que a modalidade de enunciação não define a essência de uma obra, 

mas o papel enunciativo do poeta, quer ele narre, imite ou combine os dois 

modos. Aristóteles, pelo contrário, no parágrafo de abertura da Poética, 

anuncia que vai falar da poesia e das suas espécies, realizadas a partir de um 

modo único: a mimesis167. Toda a poesia é imitação, e a epopeia, a tragédia, a 

poesia ditirâmbica possuem a mesma matriz de interpretação da realidade, 

diferenciáveis através dos meios da imitação (ritmo, linguagem e melodia), dos 

objetos que imitam (pelas personagens que são superiores ao próprio homem, 

como na epopeia e na tragédia; ou pelas personagens que lhe são inferiores, 

como na paródia e na comédia) e dos modos de imitação (narrativo, como na 

epopeia, e dramático, como na tragédia e na comédia)168. Esta é a primeira 

distinção sistemática de dois géneros literários: a imitação narrativa e a  

imitação dramática. A poesia lírica é excluída, porque não pertence ao domínio 

da poiesis e porque Aristóteles não considera a poesia lírica uma forma de 

imitação narrativa ou dramática. São, pois, espécies definidas segundo as suas 

essências e as suas finalidades próprias. A genologia aristotélica é, assim, a 

primeira a estabelecer uma distinção entre a imitação narrativa que produz o 

texto literário e as diferentes formas de representação textual que resultam do 

processo mimético. O método instituído por Aristóteles, a abordagem em 

árvore do genus (género) ao eidos (espécies) através de definições que 

determinam as diferenças específicas das diferentes espécies, implica 

desenvolvimentos metodológicos importantes, constituindo este o segundo 

aspeto mais importante do parágrafo inicial da Poética169.  

 Segundo Aristóteles, a matriz e o fundamento da poesia consistem na 

imitação:  

 
Ao que parece, duas causas, e ambas naturais, geram a poesia. O imitar é 
congénito no homem (e nisso difere dos outros viventes, pois, de todos, é ele 
o mais imitador e, por imitação, apreendem as primeiras noções), e os 
homens  se comprazem no imitado170. 

                                                
167 Aristóteles, Poética, Lisboa, IN-CM, 2000, p. 103. 
168 Cf. idem, pp. 103-104. 
169 Cf. Alfredo L. C. de Carvalho, Interpretação da Poética de Aristóteles, São José do Rio 
Preto, Editora Rio-pretense, 1998, pp. 24-25. 
170 Aristóteles, Poética, op. cit., pp. 106-107. 
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  A mimesis poética, que não é uma literal e passiva cópia da realidade, 

uma vez que apreende o geral presente nos seres e nos eventos particulares – e, 

por isso mesmo, a poesia se aparenta com a filosofia –,  incide sobre «os 

homens em ação», sobre os seus caracteres (ethos), as suas paixões (pathos) e 

as suas ações (praxis)171. A imitação constitui, por conseguinte, o princípio 

unificador subjacente a todos os textos poéticos, mas representa também o 

princípio diferenciador destes mesmos textos, visto que se consubstancia com 

meios diversos, se ocupa de objetos diversos e se realiza segundo modos 

diversos. Consoante os meios diversos com que se consolida a mimesis, torna-

se possível distinguir, por exemplo, a poesia ditirâmbica e os nomos, por um 

lado, géneros em que o poeta utiliza simultaneamente o ritmo, a linguagem e a 

melodia, assim como a comédia e a tragédia, e, por outro, os géneros em que o 

poeta usa estes elementos só parcialmente. Assim, na tragédia e na comédia a 

melodia é apenas utilizada nas partes líricas. Tendo em consideração a 

variedade dos objetos da mimesis poética, isto é, dos «homens em ação», os 

géneros literários diversificar-se-ão conforme esses homens, sob o ponto de 

vista moral, forem superiores, inferiores ou semelhantes ao comum dos 

homens172. Da variedade de modos por que se processa a imitação resultam 

importantes distinções, já que o poeta pode imitar os mesmos objetos e utilizar 

meios idênticos, mas adotar modos distintos de mimesis. Aristóteles contrapõe 

o modo imitativo, ou imitação narrativa,  ao modo dramático173, em que o 

poeta apresenta a «imitação de uma ação [...] não por narrativa, mas mediante 

actores»174.  No modo narrativo, é necessário distinguir dois submodos: o poeta 

narrador pode converter-se até certo ponto nas suas personagens, como 

acontece com Homero, narrando através de uma personagem, ou pode narrar 

diretamente, por si mesmo175. O modo narrativo permite que o poema épico 

tenha uma extensão superior à da tragédia: nesta última, não é possível imitar 

                                                
171 Cf. Alfredo L. C. de Carvalho, Interpretação da Poética de Aristóteles, op. cit., p. 30. 
172 Cf. Aristóteles, Poética, op. cit., p. 105. 
173 Cf. Alfredo L. C. de Carvalho, Interpretação da Poética de Aristóteles, op. cit., pp. 33-34. 
174 Aristóteles, Poética, op. cit., p. 110.  
175 Cf. idem, p. 141. 
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várias partes da ação que se desenvolvem ao mesmo tempo, mas apenas a parte 

em que os atores representam na cena, ao passo que na epopeia, precisamente 

por se tratar de uma narração, o poeta pode apresentar muitas partes que se 

realizam simultaneamente, graças às quais, mediante o grau de adequação e 

pertinência, a amplitude do poema aumenta 176.  

Horácio ocupa um lugar de relevo na evolução do conceito de género 

literário, sobretudo pela influência que a Arte Poética - Epistola ad Pisones 

exerce na poética e na retórica dos séculos XVI, XVII e XVIII. O filósofo e 

poeta latino concebe o género literário como o resultado da exposição de um 

conteúdo específico dentro de uma determinada tradição formal177. O poeta 

deve escolher, conforme os assuntos tratados, as convenientes modalidades 

métricas ou estilísticas, de modo a evitar qualquer hibridismo entre o género 

cómico e o género trágico para não se expor um tema cómico num metro 

próprio da tragédia ou, pelo contrário, um tema trágico num estilo pertencente 

à comédia178. Assim se estabelece a famosa regra da unidade de tom, tão 

difundida no classicismo francês e na estética neoclássica, que prescreve a 

separação absoluta dos diversos géneros, afirmando «que cada género, bem 

distribuído ocupe o lugar que lhe compete»179.  

Sem possuir a profundidade analítica da Poética de Aristóteles, a 

Epistola ad Pisones dedica importantes reflexões e juízos à problemática dos 

géneros literários, não obstante não se encontrarem aí explicitamente 

formuladas, ao contrário das obras de Platão e Aristóteles, uma caracterização 

e uma classificação dos géneros literários em grandes categorias, como a 

distinção entre o modo dramático e o modo narrativo. Embora Horácio faça 

referência a diversos tipos de composições líricas, nomeadamente hinos,  

encómios e epinícios, poemas eróticos e escólios, a lírica, enquanto categoria 

genológica, não é adequadamente caracterizada e delimitada na Epistola ad 

Pisones. 

                                                
176 Cf. idem, p. 129. 
177 Cf. Horacio, Arte Poética, Lisboa, Editorial Inquérito, 1984, p. 57. 
178 Cf. idem, p. 69. 
179 Ibidem.   
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As noções de género apresentadas até aqui são essencialmente 

concebidas como critérios que servem para julgar a conformidade de uma obra 

a uma norma, a um conjunto de regras. Este funcionamento das definições 

genológicas como critérios críticos está estreitamente ligado à conceção geral 

da poesia que prevalece até à época romântica – a literatura é essencialmente 

um campo de experiências de imitação de modelos ideais e a teoria dos géneros 

é associada a essa problemática da imitação de textos modelares ou confinada a 

um conjunto de regras estáveis abstraídas desses textos, é pragmática e dirige-

se a uma atividade poética realizada num tempo futuro. 

A Hegel ficou a dever-se a mais completa sistematização sobre a teoria 

dos géneros literários no período do Romantismo europeu. A tripartição 

hegeliana da poesia ordena a literatura num sistema simbólico específico 

situado fora do sistema da língua. Este é o postulado que explica por que razão 

Hegel sustenta que na realidade só a literatura possui géneros – de todas as 

artes, ela é a única a organizar-se num sistema de especificações internas que 

formam uma totalidade orgânica180. É unicamente para a literatura que Hegel 

propõe um verdadeiro sistema de géneros fundado sobre categorias filosóficas 

fundamentais, uma vez que as suas classificações genológicas das outras artes 

permanecem largamente empíricas e descritivas181. Hegel entende que a 

literatura possui, como todas as artes, a sua própria especificidade semiótica: 

não podendo ser situada no plano da linguagem quotidiana, ela deve ser ligada 

a um subconjunto de práticas linguísticas, definidas por uma essência particular 

neutralizando ou anulando a especificidade semiótica da linguagem enquanto 

tal.  

Desde Hegel que a história filosófica tem por tarefa determinar a 

essência da arte, desenvolver e demonstrar a necessidade da sua natureza 

interna182. Este conhecimento filosófico da arte comporta três aspetos: a 

determinação do lugar da arte no conjunto das formas de auto-realização do 

Espírito Absoluto; a revelação da sua organização interna através da exposição 

                                                
180 Cf. Jean-Marie Schaeffer, Qu’est ce qu’un Genre Littéraire?, Paris, Éditions du Seuil, 1989, 
p.9. 
181 Cf. idem, p.10. 
182 Cf. G.W.F. Hegel, Estética, Lisboa, Guimarães Editores, 1993, p. 13. 
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das diferentes formas de arte: simbólica, clássica e romântica e as diferentes 

artes (arquitetura, escultura, pintura, música, poesia); e a explicitação das 

divisões internas de cada arte individual. É na análise deste terceiro aspeto que 

intervém a teoria dos géneros literários. A determinação da essência da poesia 

equivale à especificação destes três momentos genológicos que são a epopeia, 

o lirismo e a poesia dramática, acrescida das figuras concretas que eles 

revestem historicamente nas formas da arte simbólica, clássica e romântica, 

conduz a um sistema fechado que estabelece a natureza interna da poesia. 

 A Estética apresenta o primeiro sistema integral de uma filosofia da 

arte, organizada em três partes. Trata, em primeiro lugar, da ideia geral do belo 

artístico enquanto ideal, nomeadamente as relações que o belo apresenta com a 

natureza e com a criação subjetiva; em segundo lugar, do conceito de belo 

artístico; e, em terceiro lugar, da dissemelhança do belo artístico, do progresso 

da arte na realização sensível das suas formas e no estabelecimento de um 

sistema que compreende as artes particulares e as suas variedades183. Hegel 

adota o método dedutivo, parte do geral para o particular, do género para as 

espécies, e, por conseguinte, a primeira parte da obra versa o ideal em si; a 

segunda, o ideal nas formas particulares do respetivo desenvolvimento; e a 

terceira, o ideal realizado na obra de arte individualmente considerada – o 

sistema das artes. Segundo o filósofo: 

 
O belo artístico era inicialmente uma unidade perfeita e indivisa mas foi-se 
diferenciando em várias formas de arte, formas tão precisas como as suas 
matérias184. 

 

 O belo artístico desenvolveu-se e ordenou-se num sistema – o sistema 

das artes. Com efeito, Hegel procura um desenvolvimento sistemático e 

científico das artes, refletindo sobre os seus pontos de vista gerais e analisando 

as suas relações com a ideia do belo que se realiza na sua matéria sensível. A 

arte, desenvolvimento do ideal em formas particulares, obedece a três 

princípios de representação, determinados pelos conceitos intrínsecos do 

                                                
183 Cf. idem, p. XIX. 
184 Idem, p. 342. 
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conteúdo que se trata de representar; três formas particulares que resultam do 

desenvolvimento do que está contido no conceito de ideal, conceito que é 

realizado pela arte185. As três formas de arte principais são: a arte simbólica, 

que «procura realizar a união entre a significação interna e a forma exterior» e  

se caracteriza pelo desequilíbrio ou pela falta de equivalência entre a Ideia e a 

Forma; a arte clássica, onde «a ideia, em consonância com o seu conceito», se 

encontra em perfeita conformidade com a matéria sensível, pelo que estabelece 

adequação do conteúdo e da forma; e, por fim, a arte romântica, que rompe a 

unidade da forma e do conteúdo, porquanto, «espiritual por essência, ultrapassa 

a sensibilidade»186. No sistema das artes, a arquitetura ocupa o primeiro lugar, 

seguida da escultura, da pintura, da música e da poesia, pois estas últimas são 

as artes que têm por incumbência exteriorizar a interioridade subjetiva187. Os 

diferentes géneros poéticos são tratados na «Parte III» da Estética como sendo 

modalidades de enunciação: a poesia épica, a poesia lírica e a poesia dramática, 

que reúne os dois precedentes, formando uma nova totalidade. A poesia épica, 

que representa o pólo da literatura narrativa, é abordada em primeiro lugar. 

Partindo do seu caráter geral, são posteriormente apresentadas considerações 

consagradas às cosmogonias, às teogonias, às novelas e aos romances188. De 

seguida, Hegel tece considerações acerca da poesia lírica, definida como a 

expressão de um estado de alma189, uma categoria psicológica irredutível a uma 

modalidade de enunciação. O capítulo dedicado à poesia dramática reagrupa o 

conjunto de obras que resultam do modo mimético, conforme à conceção 

aristotélica, pois a finalidade do drama consiste em representar ações e 

condições humanas e atuais, compelindo as personagens que agem ao 

diálogo190. A distinção entre os três géneros é feita mediante a tríade dialética: 

poesia objetiva (epopeia), poesia subjetiva (lírica) e síntese objetivo-subjetivo 

(drama). A poesia épica é objetiva porquanto representa o mundo exterior e os 

                                                
185 Cf. idem, p. 172. 
186 Cf. idem, p. 173. 
187 Cf. idem, p. 138. 
188 Cf. idem, pp. 571-606. 
189 Cf. idem, p. 618. 
190 Cf. idem, pp. 630-631. 
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acontecimentos que aí ocorrem, e porque a atitude do narrador é a de não-

implicação nos acontecimentos narrados. A poesia lírica é subjetiva em virtude 

do seu objeto e do seu conteúdo, pois exprime estados de alma do poeta. A 

distinção com base na enunciação introduz uma nova categorização. A poesia 

dramática tem por objeto, ao mesmo tempo, acontecimentos objetivos e a 

interioridade dos heróis. Hegel liga também a distinção entre poesia épica e 

poesia dramática à teoria da distanciação – o narrador relata acontecimentos, 

ele não os vive, fala de uma realidade objetiva, no momento em que na 

representação mimética os acontecimentos são vividos na contemporaneidade 

da cena. Estes acontecimentos são indissoluvelmente ações objetivas e 

expressão da subjetividade daquele que age. Uma outra categorização, não 

situada no plano da enunciação, mas no da lógica actancial, é também esboçada 

por Hegel. A poesia épica é a representação de um conflito exógeno entre 

actantes de duas comunidades diferentes; a poesia dramática possui uma intriga 

endógena, representa conflitos internos de uma dada comunidade, e o lirismo é 

desprovido de ação. A Estética hegeliana é uma hermenêutica, ela apreende as 

obras ao nível do seu conteúdo semântico e mais precisamente ao nível da 

visão do mundo que elas veiculam – a determinação interna dos géneros será 

uma determinação do seu conteúdo ideal.  

A proposta de Hegel da dialética subjetivo-objetivo a partir da qual 

parece justificada a limitação tradicional dos três géneros significa sobretudo a 

descoberta da estrutura essencial da arte como esquema pragmático da 

comunicação. Hegel aponta com propriedade o princípio constitutivo das 

operações literárias e poéticas: o homem em busca de um procedimento para 

expressar e representar a sua própria configuração conceptual e imaginária da 

realidade como estrutura dialética de identidade-alteridade. Ao colocar a sua 

tipologia de textos literários sobre o princípio exato da constituição essencial e 

comunicativa da atividade literária, Hegel funda, consolida e desenvolve um 

modelo universalista da reflexão poética sobre a literatura191.  

 

                                                
191 Cf. Antonio García Berrio, Teoría de la Literatura, Madrid, Cátedra, 1994, p. 39. 
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A doutrina romântica dos géneros literários é multiforme e, por vezes, 

contraditória. Não apresenta uma solução una, embora se possa apontar como 

princípio comum a todos os românticos a condenação da teoria clássica dos 

géneros literários, em nome da liberdade e da espontaneidade criadoras, da 

singularidade da obra literária. Todavia, a atitude radicalmente negativa do 

Sturm und Drang não foi em geral aceite pelos românticos, que, se afirmavam, 

por um lado, o caráter absoluto da arte, não deixavam de reconhecer, por outro, 

a multiplicidade e a diversidade das obras artísticas existentes, tal como lembra 

Aguiar e Silva. E verifica-se, na verdade, que alguns românticos tentaram 

estabelecer novas teorias dos géneros literários, fundamentando-se não em 

elementos externos e formalistas, mas em elementos filosóficos192. 

Um dos aspetos a salientar na teoria romântica dos géneros literários diz 

respeito à defesa do seu hibridismo. O texto mais notável, aquele que 

representou um sinal de rebelião, é o prefácio a Cromwel (1827) de Victor 

Hugo, onde o autor afirma que os géneros se fundem, e se entrecruzam, 

existindo somente em cada texto um elemento gerador ao qual se submetem 

todos os outros, e que impõe ao conjunto o seu caráter próprio193. Nestas 

páginas, Hugo condena a regra da unidade de tom e a pureza dos géneros 

literários: «on voit combien l'arbitraire distinction des genres croule vite devant 

la raison et le goût. On ne ruinerait pas moins aisément la prétendue règle des 

deux unités»194. 

Com o Romantismo constituem-se as primeiras teorias genológicas 

essencialistas, pois já não se trata de apresentar paradigmas para imitar e 

estabelecer regras, mas de explicar a génese e a evolução da literatura. Se 

existem textos, se esses textos possuem determinadas propriedades, se eles se 

sucedem no tempo, é porque existem géneros que constituem a sua essência, o 

seu fundamento, o seu princípio de causalidade interna. Os géneros são co-

extensivos à literatura, frequentemente concebida como a totalidade orgânica 

das obras195. Segundo Schaeffer, a maneira como as teorias essencialistas se 

                                                
192 Cf. Vítor Manuel de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, op. cit., p.360. 
193 Cf. Victor Hugo, «Prefácio», in Cromwell, Paris, J. Hetzel, s.d., p. 16. 
194 Idem, p. 20. 
195 Cf. Jean-Marie Schaeffer, Qu’est ce qu’un Genre Littéraire?, op. cit., p. 34. 
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servem da noção de género literário está mais próxima do pensamento mágico 

do que da investigação racional, pois, para o pensamento mágico, a palavra cria 

a coisa. É o que se passa com a noção de género: o facto de se utilizar o termo 

leva os historiadores a pensar que se pode encontrar na realidade literária uma 

entidade correspondente que se juntaria aos textos e seria a causa do parentesco 

entre ambos196. De acordo com as teorias essencialistas, a realidade literária é 

bicéfala: de um lado existem os textos; do outro, os géneros, a essência e o 

princípio genético dos textos. Como o mostrou a análise da Poética de 

Aristóteles, a conceção essencialista não é uma invenção do Romantismo. A 

distinção entre objetos naturais dotados de uma finalidade interna e de objetos 

culturais submetidos a uma finalidade externa vai tornar-se a atitude dominante 

da teoria literária a partir do Romantismo e encontrar-se-á nos sistemas 

filosóficos idealistas e nas poéticas históricas de inspiração evolucionista197.  

Nas últimas décadas do século XIX, foi Brunetière (1849-1906), crítico 

e professor universitário francês, quem, influenciado pelo dogmatismo da 

doutrina clássica, estudou os géneros como essências literárias providas de um 

significado e de um dinamismo próprios, e não como simples palavras ou 

categorias arbitrárias. Na obra L’Évolution des Genres dans l’Histoire de la 

Littérature, resume as lições proferidas na École Normale Supérieure e expõe o 

programa de um estudo geral da questão dos géneros segundo a ótica 

darwiniana, sendo o restante volume dedicado à história da crítica literária em 

França. Brunetière procura aproximar a evolução do género literário à da 

espécie biológica, desenvolvendo um modelo organicista onde apresenta o 

género literário como um ser vivo que nasce, cresce, envelhece e morre. Tal 

como algumas espécies biológicas desaparecem, vencidas por outras mais 

fortes, assim alguns géneros literários morreriam, dominados por outros mais 

vigorosos. O seu estudo desenvolve-se a partir de cinco questões, 

nomeadamente: a existência ou não dos géneros, do ponto de vista da 

diversidade dos meios e da diversidade do objeto de cada arte; a diferenciação 

dos géneros; a fixação ou estabilidade dos géneros; as forças modificadoras dos 

                                                
196 Cf. idem, p. 35. 
197 Cf. ibidem. 
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géneros; e, por fim, a sua transformação198.  

Nos antípodas do determinismo de Brunetière situa-se Benedetto Croce,  

que submeteu a validade dos géneros a uma severa revisão crítica199. Para tal, 

Croce repudia da tradição prescritiva vigente nas poéticas ocidentais de 

inspiração aristotélica e horaciana, assim como a rigidez da poética medieval, 

que estabeleceram uma série de géneros e de subgéneros rigidamente definidos 

e dependentes de leis pré-estabelecidas, assumindo que é reprovável submeter 

a individualidade artística à normatividade dos géneros literários200. 

A poética moderna, demovida de atitudes dogmáticas ou absolutistas, 

procura a sua fundamentação na história, e desta forma renova o conceito de 

género literário. Um dos filósofos que mais revelou um profundo interesse pelo 

problema dos géneros literários foi Lukács. Em Teoria do Romance, redigido 

entre 1914 e 1915, predominam as observações acerca dos elementos que 

permitem distinguir a narrativa e a lírica, a narrativa e o drama, o romance e a 

epopeia, onde observa que  

 
[...] a transformação dos pontos de orientação transcendentais submete as 
formas literárias a uma dialéctica histórico-filosófica. A mudança não afeta, 
por vezes, senão o objecto e as condições da sua elaboração, deixa intacta a 
relação final da forma com a justificação transcendental da sua existência201.  

 
Estas considerações, inspiradas na estética hegeliana, amadureceram em 

O Romance Histórico, onde se encontra uma pormenorizada diferenciação 

entre o romance e o drama. Segundo Lukács, a distinção entre estes dois 

géneros literários assenta no facto de o romance e o drama corresponderem a 

visões diferentes da realidade, o que implica necessariamente a dissemelhança 

entre o conteúdo e a forma. Por outro lado, impõe-se ter em conta fatores de 

ordem sociológica ou sociocultural, a natureza do público a que se destinam o 

romance e o drama, bem como a estrutura da sociedade em que os géneros 

                                                
198 Cf. Ferdinand Brunetière, L’Évolution des Genres dans l’Histoire de la Littérature, Paris, 
Hachette, 1890, pp. 19-23. 
199 Cf. Antonio Garcia Berrio, Los Géneros Literarios: Sistema e Historia, Madrid, Cátedra, 
1992, p. 128. 
200 Cf. Benedetto Croce, Estética, Buenos Aires, Ediciones Buena Vista, 1962, pp. 122-123.  
201 Georg Lukács, Teoria do Romance, Lisboa, Editorial Presença, 1965, p. 41. 
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literários são concebidos. Efetivamente, Lukács reconhece que a determinação 

histórico-social é tão intensa que pode levar à extinção de determinados 

géneros, tal como a épica clássica, ou ao nascimento de outros, como é o caso 

do romance:  

 
Todos em conjunto não são mais do que a totalidade histórica de um dado 
facto onde se podem encontrar as condições empíricas e sociológicas que 
presidem à aparição de cada forma singular (…) assim se explica que, mau 
grado todas as mudanças por que passou, a tragédia se tenha conservado 
intacta na sua essência até aos nossos dias, ao passo que a epopeia devia 
desaparecer e ceder o lugar a uma forma absolutamente nova: o romance202. 

 
 Emil Staiger, ao publicar, em 1952, a obra Grundbegriffe der Poetik, 

mostrou um dos caminhos a seguir no estudo dos géneros literários. 

Condenando uma poética apriorística e anti-histórica, Staiger acentua a 

necessidade de a poética se apoiar firmemente na História, na tradição formal 

concreta e histórica da literatura, porquanto a essência do homem é a 

temporalidade. A Poética de Staiger pretende aproximar-nos de uma nova 

possibilidade de ver e compreender o fenómeno literário na sua imanência 

temporal203. Não se trata de enumerar e de ordenar toda a complexa variedade 

das manifestações poéticas, mas de apresentar a variedade infinita e sempre 

nova dos fenómenos sobre os quais o espírito exerce a sua capacidade 

configuradora. O seu objetivo é fazer um inventário de todas estas 

possibilidades, reunir e ordenar os modelos existentes e com eles colocar o 

problema dos géneros. Uma vez que a poética assenta na dimensão originária 

do homem que é a criação linguística, a intenção é esclarecer o uso linguístico 

dos conceitos de lírico, de épico e de dramático. Staiger coloca-nos perante um 

campo extenso e fecundo, que permite compreender e clarificar o facto 

literário, assim como compreender e enquadrar a variedade imprevisível de que 

este se reveste. A poética fundamental põe o leitor em contacto com a essência 

do homem na sua mais genuína manifestação, o que implica uma poética que 

se orienta por caminhos diferentes da tradicional e que se centra na 

                                                
202 Idem, pp. 42-43. 
203 Cf. Emil Staiger, Conceptos Fundamentales de Poética, Madrid, Ediciones Rialp, 1966, p. 
10. 
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temporalidade, porquanto a manifestação do ser é a temporalidade204. Esta ideia 

do tempo justifica a clássica divisão tripartida – lírica, épica e drama – mas 

Staiger observa que estas três designações, ainda que fundadas na natureza da 

linguagem como expressão imediata do ser do homem, são conceitos da ciência 

literária — e, como tal, conceitos que expressam especialidades ou 

compartimentos de classificação. Por outro lado, dado que os fenómenos 

poéticos são complexos e inesperados, é necessário estabelecer novas e 

sucessivas classificações, a fim de se dar conta tanto da amplitude das obras 

existentes como das que venham a ser originadas. Staiger admite a divisão 

tripartida, mas rejeita, para fundamentar a poética, os conceitos de lírica, épica 

e drama, e, em seu lugar, propõe os conceitos fundamentais de lírico, épico e 

dramático, que se referem à manifestação original dos fenómenos. Assim, o 

lírico é o que não pode ser abarcado conceptualmente: sujeito e objeto são um 

só dentro de uma totalidade indizível; musicalidade e brevidade. O caráter 

primordialmente musical do lírico conduz-nos à questão da temporalidade. Se a 

temporalidade é a manifestação essencial do ser do homem, a lírica é a que 

melhor traduz esta temporalidade205. Staiger caracteriza o lírico como 

recordação, o épico como observação e o dramático como expectativa. Tais 

caracteres distintivos estão diretamente ligados ao tempo existencial: a 

recordação implica o passado, a observação situa-se no presente, a expectativa 

no futuro. Os três géneros complementam-se e integram-se numa totalidade 

poética, e só podemos falar de lírica, épica e drama quando numa obra 

predomina, respetivamente, o lírico, o dramático e o épico. Retomando a 

tradicional tripartição de lírica, épica e drama, o filósofo suíço reformulou-a 

profundamente, substituindo estas formas substantivas pelos conceitos 

estilísticos de lírico, épico e dramático. O que permite fundamentar a existência 

destes conceitos básicos da poética é a própria realidade do ser humano, pois os 

conceitos do lírico, do épico e do dramático são conceitos da ciência literária 

que designam as possibilidades fundamentais da existência humana em geral; e 

existe uma condição lírica, uma épica e uma dramática porque as esferas do 

                                                
204 Cf. idem, p. 13. 
205 Cf. idem, p. 14. 
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emocional, do intuitivo e do lógico constituem finalmente a própria essência do 

homem, tanto na sua unidade como na sua sucessão, tal como aparecem 

refletidas na infância, na juventude e na maturidade206.  

De uma forma geral, a moderna teoria literária tende a pôr de parte a 

distinção entre prosa e poesia e a dividir a literatura imaginativa (dichtung) em 

ficção (romance, conto, épica), drama (quer em prosa, quer em verso) e poesia 

(centrada no que corresponde à antiga «poesia lírica»)207. Segundo Carl Viëtor, 

é necessário determo-nos no debate científico instaurado em torno das relações 

dos géneros literários entre si, pois o conceito de género não teve um emprego 

unificado208. Fala-se de épica, lírica e drama, os três grandes géneros, ao 

mesmo tempo que romance, comédia ou ode são também designados como 

géneros. Um só conceito refere-se a duas séries de objetos diferentes. Importa 

limitar a denominação a um dos dois: chamar «género» à poesia lírica tomada 

como um todo e chamar «espécie» à elegia, ode, hino, soneto, canção, etc.. As 

ciências naturais distinguem entre genus, género, entendido como a unidade 

mais ampla, e espécies, tomada como um sub-grupo. Viëtor é de opinião que é 

mais correto e mais claro limitar o conceito de género ao de espécies. A 

epopeia, a poesia lírica e o drama não são obras espontâneas, nem obras 

construídas, mas atitudes fundamentais formalizadas. Goethe, em West-

Östlicher Diwan, nomeia a balada, o epigrama, a narrativa, a ode, a sátira, 

como «espécies poéticas», pelo que a epopeia, a poesia lírica e o drama são 

«formas naturais da poesia»: 

 

Il n’y a que trois véritables formes de poésie: l’une que raconte clairement, 
une qui s’exalte et s’enthousiasme, une troisième qui agit personnellement: 
l’épopée, le lyrisme, et le drame. Ces trois genres peuvent agir ensemble ou 
séparément209. 

 

                                                
206 Cf. idem, pp. 15-16. 
207 Cf. René Wellek e Austin Warren, Teoria da Literatura, Lisboa, Europa-América, s.d., p. 
283. 
208 Cf. Carl Viëtor, «L’Histoire des Genres Littéraires», in AA.VV., Théorie des Genres, Paris, 
Seuil, 1986, p. 10. 
209 Goethe, Divan Occidental-Oriental, Paris, Montaigne, s.d.. p. 377. 
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  Viëtor reconhece que tais posições fundamentais do ser humano perante 

o mundo são as raízes das três formas naturais da poesia. Tal como Hartl se 

inspira na distinção feita por Kant relativamente aos três fundamentos da alma 

e reporta o drama à «faculdade de desejar», a epopeia à «faculdade de 

conhecer» e a poesia lírica à «sensação», sendo as formas poéticas reações 

últimas, respostas criadoras que correspondem à organização elementar do 

Homem, também Viëtor considera que esta distinção dos três domínios é a 

mais útil como ponto de partida, porque ela é verdadeiramente elementar e 

liberta de pontos de vista especializados, sistemáticos ou carregados de 

classificações sobre determinada conceção do mundo210. Assim, os géneros 

correspondem a atitudes fundamentais do poeta face à realidade, atitudes para 

inscrever a realidade na ação e na reação. Para Viëtor, os géneros literários são 

produtos artísticos cuja origem histórica é das mais obscuras.  

Pode-se dizer que em determinada espécie de géneros se operou uma 

ligação entre conteúdos e elementos formais que representou uma solução 

ótima e adquiriu a força da tradição211. O impulso de criar formas renova-se 

sem cessar como um ato original e único e encontra na tradição literária obras 

que foram criadas e desenvolvidas por um impulso de criação de uma nova 

forma, familiar à precedente, que conduz outros artistas ao contacto com 

problemas análogos212. A afinidade dos problemas e a vontade de criar novas 

formas tem este efeito, mas a singularidade individual e histórica tem, ao 

mesmo tempo, como consequência o facto de o autor não poder deixar as suas 

obras no estado em que lhe foram transmitidas. Dotadas de um novo influxo, 

elas são transformadas, sem perder a sua essência. O poder das formas 

canonizadas, nas literaturas antigas, foi desde o Romantismo perdendo 

importância, a experiência subjetiva foi-se libertando do condicionamento 

formal.  

O declínio dos géneros literários na época moderna não constitui o 

estado normal da história da literatura ocidental. Ele não é senão um dos seus 

                                                
210 Cf. Carl Viëtor, «L’Histoire des Genres Littéraires», in Théorie des Genres, op. cit., p.12. 
211 Cf. idem, p.13. 
212 Ibidem. 
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capítulos, pois o processo de dissolução começou há cerca de dois séculos. Os 

géneros são realidades estéticas, cujo problema mais difícil de resolver, e 

também o mais decisivo, é o seguinte:  

 
Est-il possible d’écrire l’histoire des genres, quand aucune norme du genre 
ne peut être fixée au préalable, et quand, au contraire, cette norme du genre 
ne peut être établie qu’après une vue d’ensemble sur toute la masse des 
œuvres individuelles apparues dans l’histoire?213. 

 

Cada época dá o seu impulso a uma particularidade específica do género, 

mas fá-lo com o olhar posto nos modelos clássicos que mantêm a sua 

influência. A história de determinado género é um processo de crescimento 

orgânico, como outros acontecimentos na história das ideias, pelo que a 

história dos géneros deve trabalhar em torno dos modelos antigos, da tradição 

europeia e nacional e da vontade renovada de figuração, pois são estas as 

forças que provocam o crescimento de novas obras do mesmo género. Assim, a 

história de um género não pode avançar replicando o processo de crescimento, 

mas compreendendo-o. O ponto de partida será um aproveitamento intuitivo do 

elemento genológico a partir dos representantes mais significativos do género; 

o passo seguinte, o que conduz ao todo histórico do género, reporta ao início da 

história do género. Não podemos traçar de uma vez por todas o contorno 

material da história dos géneros, porque se trata de um processo dinâmico que 

se transforma constantemente. Por vezes é justamente a nova forma resultante 

do género tradicional que, ao longo da história, provocará um movimento de 

sentido contrário, o qual tenderá a animar as virtudes criadoras do «verdadeiro» 

género que havia sido recusado. Fornecendo a tese desta antítese inerente à 

evolução histórica, as obras «inadequadas» a um determinado género deveriam 

figurar na apresentação histórica. Donde, o que define a pertença de um texto a 

um género não é o nome, mas sim a estrutura214. 

 

Wellek e Warren caracterizam a moderna teoria dos géneros como sendo 

                                                
213 Idem, p. 29. 
214 Cf. idem, pp. 33-35. 
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descritiva, pois não limita o número das espécies possíveis e não prescreve 

regras. Porquanto a criação literária não pode estar presa a nenhuma lei 

discursiva inexorável, nunca será possível criar uma tipologia universal e 

imutável. Deste modo, a moderna teoria dos géneros admite que as espécies 

tradicionais possam misturar-se e produzir espécies novas, como a 

tragicomédia, por exemplo, e reconhece que os géneros podem ser construídos 

tanto numa base de englobamento ou «enriquecimento» como de «pureza». Em 

vez de sublinhar as distinções entre as várias espécies, interessa-se pelo caráter 

único de cada «génio original» e de cada obra de arte, e pela descoberta do 

denominador comum de uma espécie, os seus processos e objetivos 

literários215.   

A teoria dos géneros recebe um novo alento com o formalismo russo, que 

atribui ao género, quer ao nível da produção literária, quer ao nível da 

metalinguagem da teoria, da crítica e da história literárias, uma importância de 

primeiro plano. A noção de género é-lhe particularmente cara, sobretudo no 

que diz respeito à ideia de evolução literária. A imagem inicial da forma 

enriqueceu-se com os novos traços da dinâmica evolutiva, com a compreensão 

da variabilidade histórica: a obra literária deixa de ser captada como um facto 

isolado, a sua forma é sentida na relação com outras obras e não em si. Com 

efeito, um dos seus princípios essenciais, definido por Tynianov, afirma que a 

singularidade de cada obra literária não existe, pois todo o texto faz parte do 

sistema da literatura, entrando em correlação com este através do género: «o 

estudo dos géneros é impossível fora do sistema no qual e com o qual estão em 

correlação»216. O valor da série do género é relegado a favor da noção de 

sistema, fora do qual o estudo dos géneros teria pouca eficácia. Diferente é a 

aceção que tem o conceito de «sistema» nos pressupostos do formalista Boris 

Tomachevski, que entende sistema como o lugar no qual se agrupa uma série 

de características ou traços próprios do género. Tomachevski refere que o 

género se define como um conjunto sistémico de processos construtivos, a 

                                                
215 Cf. René Wellek e Austin Warren, Teoria da Literatura, op. cit., p. 293. 
216 J. Tynianov, «Da Evolução Literária», in AA.VV., Teoria da Literatura I, Lisboa, Edições 
70, 1999, p. 134.  
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nível técnico-formal, manifestando-se tais caracteres do género como os 

processos dominantes na criação da obra literária:  

 

Observamos na Literatura viva um agrupamento constante de processos; 
esses processos combinam-se em certos sistemas que vivem 
simultaneamente, mas que se aplicam em certas obras diferentes [...] os 
traços de género, isto é, os processos que organizam a composição da obra, 
são processos dominantes, isto é, todos os outros processos necessários à 
criação do conjunto artístico estão-lhe submetidos. O processo dominante é 
chamado a dominante. O conjunto das dominantes representa o elemento 
que autoriza a formação de um género217. 

 
 

Ao mesmo tempo, salienta a implicação sociológica no processo de 

sucessão dos géneros, distinguindo os géneros elevados, socialmente 

prestigiantes, dos géneros vulgares, quase sempre de condição humorística e 

burlesca, que frequentemente se sobrepõem aos primeiros transformando-os e 

fazendo-os desaparecer. Tomachevski representa a tentativa de valorizar os 

géneros inferiores no processo de criação artística que originou efeitos estéticos 

novos, inspirados e profundamente originais218.   

Também Chklovsky considera os géneros como fenómenos 

empiricamente demonstráveis que se repetem ao longo da história e que são 

transformados pela consciência criativa dos escritores. Assim, toda a obra 

modifica o conjunto dos possíveis, cada exemplar muda a espécie, como 

propõe Todorov219. Deste modo, o género detém capacidade de criação e força 

formativa, que permite tanto a miscigenação como a depuração, a subversão 

como a consolidação. A rutura, processo instaurador da necessária 

transformação evolutiva, gera a perenidade das formas, mediante o instaurar de 

novas categorias, novas orientações, integradas naquelas racionalmente. A 

poética estruturalista tendeu, de uma forma geral, a dar primazia ao conceito de 

discurso em detrimento do conceito de género, que seria uma função 

convencional da linguagem.  

                                                
217 B. Tomachevski, «Temática», in AA.VV., Teoria da Literatura II, op. cit., p. 177-178. 
218 Cf. idem, pp. 180-181. 
219 Cf. Tzvetan Todorov, «Les Genres Littéraires», in Introduction à la Littérature Fantastique, 
Paris, Seuil, 1970, p. 10. 
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Gérard Genette propõe analisar previamente o discurso formal do texto, 

pois a criação de um texto depende sempre de uma série de outros textos que 

lhe são afins, e com os quais se relaciona, quer pela forma (género), quer pelo 

conteúdo. Genette tenta desfazer o nó que permaneceu durante alguns séculos 

no coração da poética ocidental, gerador  de confusões, denunciando a 

abordagem prescritiva a partir da qual se abordou a questão dos géneros, e 

assinalando que qualquer conclusão de ordem normativa só se pode estabelecer 

a posteriori, e nunca previamente, tal como acontecia com a poética clássica220. 

As teorias de Batteux a Staiger constituem sistemas inclusivos e hierarquizados 

como o de Aristóteles, no sentido em que se repartem por três categorias 

fundamentais: a épica (epopeia, romance e novela), o drama (tragédia, 

comedia, drama burguês) e a lírica (ode, hino, epigrama). Tal classificação 

permanece insuficiente, pois, no interior de cada um dos termos da tripartição, 

os géneros encontram-se em desordem ou organizam-se segundo um princípio 

de diferenciação distinto daquele que motiva a tripartição. De acordo com 

Genette, é necessária uma taxonomia mais adequada que ordene, segundo os 

mesmos princípios, a repartição de cada espécie. O meio mais frequentemente 

utilizado consiste em reintroduzir a tríade no interior de cada um dos seus 

termos: género lírico-épico, lírico-dramático, etc.. Estes encaixes de tríades não 

só duplicam apenas a divisão fundamental, como manifestam a existência de 

estados intermédios entre os tipos puros221. Esta ideia de espetro de géneros, 

contínuo e cíclico, já tinha sido proposta por Goethe, que assegurava que se 

podem combinar os três elementos (lírico, épico e dramático) e fazer derivar 

até ao infinito os géneros poéticos, residindo aqui a dificuldade em encontrar 

uma ordem segundo a qual se possam classificar222.  

A reinterpretação romântica do sistema dos modos em sistema de 

géneros não constitui o epílogo desta  longa história. Käte Hamburger, tendo 

em conta a impossibilidade de repartir o par antitético subjetividade-

objetividade pelos três géneros, reduziu a tríade a dois termos, definidos de 

                                                
220 Cf. Gérard Genette, «Introduction à l’Architexte», in AA.VV., Théorie des Genres, Paris, 
Seuil, 1986, p.89. 
221 Cf. idem, p.95. 
222 Apud Emil Staiger, Conceptos Fundamentales de Poética, op. cit., p. 180. 
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acordo com os traços de enunciação dominantes: o lírico, que se vê 

acrescentado de outras formas de expressão pessoal como a autobiografia e o 

romance em primeira pessoa, e o ficcional, que reúne os antigos géneros épico 

e dramático, assim como determinadas formas de poesia narrativa como a 

balada. A prosa, que tinha sido a grande excluída da Poética aristotélica, ocupa 

agora uma grande parte da área do sistema dos géneros223.  

A questão, no entender de Genette, é saber se a qualificação de «formas 

naturais» pode ainda ser genuinamente aplicada à tríade lírico, épico e 

dramático. Os modos de enunciação podem em rigor ser qualificados como 

«formas naturais» no sentido em que se fala de «línguas naturais». 

Independentemente da intenção literária, o utilizador da língua tem 

constantemente de escolher entre as possibilidades de locução, e aí reside a 

diferença de estatuto entre os modos: os géneros são categorias literárias, os 

modos são categorias que resultam da linguística, ou, mais concretamente, da 

pragmática linguística. Mas a tríade romântica e os seus derivados ulteriores já 

não se situam neste domínio: o lírico, o dramático e o épico opõem-se às 

espécies poéticas, não como modos de enunciação verbal, mas como tipos de 

«arquigéneros»224. «Arqui-», porque cada um deles domina e contém, 

hierarquicamente, um certo número de géneros empíricos entendidos como 

factos culturais e históricos; «-género», porque os seus critérios de definição 

comportam sempre um elemento temático que escapa a uma descrição 

puramente formal ou linguística. Este duplo estatuto não lhe é próprio, uma vez 

que o género, como o romance ou a comédia, pode também subdividir-se em 

espécies mais específicas, como o romance de cavalaria, o romance gótico, o 

romance picaresco ou romance policial, sem que nenhum limite lhe seja 

imposto. Um outro exemplo é o do romance policial, que pode ser subdividido 

em enigma, thriller, e por aí adiante225. Em suma, todos os géneros podem 

conter múltiplos géneros.  

                                                
223 Cf. Käte Hamburger, A Lógica da Criação Literária, São Paulo, Editora Perspectiva, 2.ªed., 
1986. 
224 Cf. Gérard Genette, «Introduction à l’Architexte», in AA.VV., Théorie des Genres, op. cit., 
p. 142. 
225 Em inglês existem várias designações ligadas às detective story: crime story, thriller, hard-
boiled novel. 
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É ainda importante referir que nenhuma espécie literária é, por essência, 

natural e ideal. Não existe nenhum nível genérico que possa ser considerado 

mais teórico ou que possa ser alcançado por um método mais dedutivo do que 

os outros: todas as espécies, todos os subgéneros ou supergéneros são classes 

empíricas estabelecidas pela observação do fenómeno histórico, ou, no limite, 

por extrapolação a partir deste dado, por um movimento dedutivo sobreposto a 

um primeiro movimento indutivo e analítico. 

Genette não pretende negar aos géneros literários qualquer fundamento 

natural e trans-histórico. Considera, pelo contrário, como uma outra evidência, 

a presença de uma atitude existencialista, de uma estrutura antropológica, de 

uma disposição mental, de um esquema imaginativo ou de um sentimento 

épico, lírico e dramático — mas também trágico, cómico, elegíaco, fantástico, 

romanesco, etc., cujas natureza, origem, permanência e relação com a História 

permanecem por estudar, uma vez que, enquanto conceitos genéricos, os três 

termos da tríade tradicional não merecem nenhuma hierarquia particular. O 

género épico, por exemplo, não ultrapassa a epopeia, o romance, a novela 

exceto se o entendermos como modo (= narrativo), ou se o entendermos como 

género (= epopeia) ou ainda se lhe dermos, como faz Hegel, um conteúdo 

temático específico226. Genette não nega que uma última instância genérica se 

deixa definir em termos exclusivos. Seja qual for o nível de generalidade em 

que nos colocarmos, o facto genérico mistura o facto natural e o facto cultural. 

Nenhuma instância é totalmente determinada pela História 227.  

Não há arquigéneros que escapem totalmente à historicidade 

conservando uma definição genérica. Existem modos, como a narração, 

existem géneros como o romance; a relação dos géneros com os modos é 

complexa, e, sem dúvida, como sugere Aristóteles, de simples inclusão. Os 

géneros podem atravessar os modos, podem até mesmo embrenhar-se em 

outros géneros. Um romance não é simplesmente uma narrativa, e portanto não 

é somente uma espécie de narrativa. Na medida em que a atribuição a Platão e 

a  Aristóteles da teoria dos «três géneros fundamentais» é um erro histórico que 

                                                
226 Cf. idem, pp. 130-131. 
227 Cf. idem, pp. 147-148. 
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garante e valoriza uma confusão teórica, Genette pensa que deve corrigi-lo. 

Mas esta conclusão evasiva esconde um impasse teórico que este autor tenta 

retomar a partir do entendimento de que «a relação dos géneros com os modos 

não é de simples inclusão»228. Em Aristóteles, e contrariamente ao que se passa 

na maior parte dos teóricos posteriores, a relação entre a categoria do género e 

a do seu modo não é de simples inclusão: 

 

La différence structurale entre le système d’ Aristote et celui des théories 
romantiques et modernes, c’est que ces dernières se ramènent généralement 
à un schéma d’inclusions univoques et hiérarchisées (les œuvres dans les 
espèces, les espèces dans les genres, les genres dans les “types”), tandis que 
le système aristotélicien – si rudimentaire soit-il par ailleurs – est 
implicitement tabulaire, suppose implicitement un tableau à (au moins) 
double entrée, où chaque genre relève à la fois (au moins) d’une catégorie 
modale et d’une catégorie thématique 229. 

 

Genette acrescenta que as categorias modais e temáticas não possuem 

entre elas nenhuma relação de dependência, o modo não implica nem inclui o 

tema; o tema não inclui nem implica o modo, mas os modos e os temas, 

cruzando-se, incluem e determinam os géneros.  

O autor admite a existência de constantes trans-históricas, não somente 

por via dos modos de enunciação, mas também de outras grandes categorias 

temáticas, tal como o heróico, o sentimental, o cómico, cujo inventário pouco 

mais faz do que diversificar a oposição rudimentar colocada por Aristóteles 

entre objetos superiores, iguais ou inferiores, sem necessariamente 

comprometer o princípio de um quadro dos géneros fundado na interseção de 

categorias modais e temáticas: as temáticas, que deixa implicitamente subsistir 

fora da sua definição, formas menos eminentemente trágicas do drama sério; as 

modais, porque deverá fazer o seu caminho para o funcionamento não 

representativo, nem narrativo, nem dramático, da expressão direta, e também, 

sem dúvida, para diversificar os modos e os submodos — existem múltiplos 

tipos de narração e múltiplos tipos de representação dramática230. Mas Genette 

avança numa direção diferente da dos seus antecessores. Assim, afirma que 
                                                
228 Cf. idem, p. 148. 
229 Idem, p. 149. 
230 Cf. idem, p. 150. 
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será suficiente colocar um certo número de determinações temáticas, modais e 

formais relativamente constantes e trans-históricas que de certa forma 

desenham a paisagem em que se inscreve a evolução do campo literário, e, em 

larga medida, determinam a reserva de virtualidades genéricas na qual esta 

evolução faz a sua escolha, ainda que com surpresas, mutações, repetições ou 

criações imprevisíveis231.  

Tzvetan Todorov propõe uma solução intermédia, distinguindo entre 

géneros teóricos e géneros históricos: 

 
Cette remarque nous amène à une distinction importante entre deux sens que 
l’on donne au mot genre; pour éviter toute ambigüité, on devrait poser d’une 
part les genres historiques, de l’autre, les genres théoriques. Les premiers 
résulteraient d’une observation de la réalité littéraire; les seconds, d’une 
déduction d’ordre théorique232. 

 

Todorov propõe uma sistematização que contempla simultaneamente 

uma dimensão trans-histórica e outra histórica, apoiando-se na diferenciação 

entre tipos e espécies. O conceito de género teórico representa uma categoria 

de natureza universal, enquanto a noção de género histórico representa uma 

categoria genérica com uma realização histórica necessariamente variável. O 

autor distingue entre géneros teóricos elementares, caracterizados pela 

presença e a ausência de um só traço, e géneros complexos,  caracterizados 

pela coexistência de vários traços, acrescentando que os géneros históricos são 

um subconjunto do conjunto dos géneros teóricos complexos. Os géneros 

teóricos, ou seja, os géneros tal como são definidos por um determinado 

crítico, fazem parte do fenómeno de produção e de receção textual. O género 

histórico é uma construção complexa que não seleciona senão algumas 

características em detrimento de outras que desenhariam uma imagem 

diferente. Assim, também ele não é a expressão da natureza essencial dos 

textos que subsume, pois, como foi citado acima, os primeiros resultariam de 

uma observação da realidade literária, e os segundos, de uma dedução de 

                                                
231 Cf. idem, pp. 151-154. 
232 Tzvetan Todorov, «Les Genres Littéraires», in Introduction à la Littérature Fantastique,  
op. cit., p. 18. 
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ordem teórica233. 

  A natureza abstrata da organização das propriedades dos textos 

literários é o princípio teórico que subjaz à distinção estabelecida por Todorov. 

Estas propriedades abstratas obedecem a leis que regem as suas relações. 

Considerando-se que a literatura obedece ao princípio de estruturalidade, as 

estruturas constituem-se em sistemas de regras cuja manifestação nas obras se 

subordina às leis da probabilidade. Todorov entende que toda a teoria dos 

géneros se funda sobre uma representação da obra literária, compreendida em 

três aspetos fundamentais: o aspeto verbal, que reside nas frases concretas que 

constituem o texto, nas propriedades do enunciado, no estilo e nos pontos de 

vista; o aspeto sintático, que dá conta das relações estabelecidas entre as 

diversas partes da obra, relações de ordem lógica, temporal e espacial; e o 

aspeto semântico, configurado nos temas. Os géneros teóricos são, pois, fruto 

de uma observação dos factos literários; os históricos são deduzidos de uma 

teoria da literatura234. Assim, a definição dos géneros será um vai-e-vem 

contínuo entre a descrição dos factos e a teoria na sua abstração. Deveríamos 

dizer que uma obra manifesta um determinado género, e não que esse género 

existe nessa obra, o que significa que nenhuma observação das obras literárias 

pode em rigor confirmar ou enformar uma teoria dos géneros. 

Jean-Marie Schaeffer, em Qu’est ce qu’un Genre Littéraire?,  abandona 

a atitude essencialmente classificativa que vem sendo assumida até aqui, 

baseada numa lógica de inclusão-exclusão, e segue uma atitude 

fundamentalmente descritiva e hermenêutica centrada na genericidade – a 

função constitutiva da entidade genérica do texto. Schaeffer destaca o papel 

comunicacional dinâmico desempenhado pela obra, a sua repercussão sobre o 

fenómeno literário, e as categorias genéricas que nela derivam do teor 

pragmático, institucional e social que reveste. Constituindo a ordem literária 

um corpus histórico em transformação contínua, este investigador destaca 

ainda a dimensão transcendental da arquitextualidade, visto esta implicar a 

relação de uma obra individual com uma norma. Porém, o género, em si 

                                                
233 Ibidem. 
234 Cf. idem, pp. 24-26. 
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mesmo entidade de teor metatextual porque constitui um conjunto de 

proposições descritivas que fornecem parâmetros de escrita e de leitura, 

depende da categoria discursiva que o determina. Schaeffer propõe, assim, 

assinalar não os géneros como classes de textos, mas o genérico como 

elemento de produção das obras. Mostra o que uma teoria sobre os géneros não 

deve fazer – ela não deve decompor a literatura em classes de textos 

mutuamente exclusivos, mas deve considerar cada uma das classes com a sua 

essência, com uma natureza interna própria que lhe permite desenvolver-se 

segundo um programa interno e segundo as relações sistemáticas estabelecidas 

com uma totalidade chamada «literatura» ou «poesia», totalidade que seria uma 

espécie de superorganismo em que os diferentes géneros seriam os órgãos. O 

autor coloca uma questão muito importante que justifica as abordagens 

classicistas de pendor normativo: como negar que a questão dos géneros 

literários se apresenta como um simples problema de classificação? 

Questionando o estatuto das classes dos géneros e o estatuto dos nomes 

dos géneros, Schaeffer assume que estes não são puros termos analíticos que se 

aplicam de forma alheia à história dos tempos, mas fazem parte dessa história 

em graus diversos. O termo «romance» não é um conceito teórico 

correspondente a uma definição nominal aceite pelo conjunto de teóricos 

literários da nossa época, mas um termo associado a épocas diversas por 

autores, editores e críticos vários. Serve para inúmeros nomes de géneros: a 

identidade de um género é fundamentalmente a de um termo geral idêntico 

aplicado a um certo número de textos235. Os nomes dos géneros determinam 

sempre as classes de textos e Schaeffer analisa de forma estreita a relação de 

pertença do texto ao seu género, relação que é postulada pela utilização 

corrente destes mesmos nomes de géneros em proposições como «x é uma 

tragédia», questionando se as diversas classes são mutuamente exclusivas, se a 

pertença de um texto a um dado género implica a sua exclusão dos outros 

géneros236. A noção de pertença, tal como é correntemente empregue, parece 

exigir que a relação de pertença tenha lugar entre o texto como globalidade e a 

                                                
235 Cf. Jean-Marie Schaeffer, Qu’est ce qu’un Genre Littéraire?, op. cit, p.66. 
236 Cf. idem, p. 69. 
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classe genológica. Frequentemente, os nomes de géneros não subsumíveis uns 

nos outros podem investir diferentes níveis ou diferentes segmentos de uma 

mesma obra. Todavia, o objetivo de Schaeffer não será o de propor uma nova 

classificação dos géneros, que constituiria mais uma entre várias propostas, 

mas estudar as modalidades múltiplas e complexas da genologia. Não 

substituirá a teoria dos géneros por um estudo lexicológico das suas 

denominações, mas, partindo dessas denominações, estudará os fenómenos que 

a sua utilização abrange. O projeto de uma enumeração exaustiva seria 

irrealizável, pois o número de designações mudou variadas vezes. Quanto à 

questão da especificidade eventual dos nomes dos géneros ligados à literatura, 

ela não poderia ser resolvida de imediato, contrariamente ao que pressupõem 

todas as classificações sistemáticas dos géneros literários. Isto deve-se ao facto 

de a literatura não ser uma noção inalterável. Se se partir da aceção presente do 

termo é importante lembrar que não se trata de uma classe única de textos 

fundada sobre critérios constantes, mas de um agregado de classes fundado 

sobre noções diversas. Estas classes constituem a antecipação atual de uma 

série de reformulações históricas que obedecem a estratégias e a critérios 

diversos. O que não significa que se trata de um conjunto qualquer sem 

especificidade, mas que é necessário pelo menos admitir vários critérios. 

Genette mostrou que estes critérios têm vários estatutos. Se o domínio da 

ficção foi desde sempre considerado como sendo constitutivamente literário, o 

domínio que Genette designa como dicção, ou seja, o da literariedade fundada 

sobre critérios formais, divide-se em dois: o da poesia versificada e o dos 

géneros não ficcionais em prosa, estatuto que assume apenas de maneira 

condicional. Schaeffer decidiu não excluir nenhum termo com a condição de 

que ele venha a ser utilizado para classificar as obras ou as atividades verbais 

linguistica e socialmente marcadas e enquadradas, e que se distinguem por isso 

da linguagem corrente237. 

 

O sistema de géneros não é fechado; não pré-existe à obra e pode nascer 

ao mesmo tempo que ela. Todorov diz-nos que a evolução da literatura 

                                                
237 Cf. idem, pp. 77-79. 
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moderna consiste em fazer de cada obra uma interrogação sobre o próprio ser 

da literatura238. Porém, o facto de a obra desobedecer ao género não o torna 

inexistente. Não são «os» géneros que desaparecem, os «géneros do passado» é 

que são sucessivamente substituídos por novos géneros239. As transgressões 

tornam visível a norma. Um género é sempre a transformação de um ou de 

vários géneros antigos, por inversão, por deslocamento, por combinação. 

Assim, deixa de se falar de poesia e de prosa, de testemunho e de ficção, para 

se falar de romance e de narrativa, de narrativo e de discursivo, de diálogo e de 

diário240. 

De acordo com Boris Tomachevski, que citámos atrás, todo o processo 

literário resulta de uma dinâmica de interação de processos. A banda desenhada 

transgride, na sua dinâmica evolutiva, a norma do romance, modificando-o 

através da combinação de elementos icónico-verbais. Ora, a novela gráfica, 

enquanto lugar de união ou de cruzamento de processos visuais com processos 

literários, exibe propriedades discursivas literárias, e apropria-se de estruturas 

narrativas formais como a da novela e/ou do romance. Porque a componente 

visual e gráfica fundamenta todo o seu processo criativo, nela reside a sua 

essência. Diremos que é uma forma de romance de dominante visual, sendo, 

por esse motivo, incorporada no vasto campo dos géneros literários.  

 O romance permite introduzir na sua identidade todas as espécies de 

géneros, tanto literários (como as novelas, a poesia, as pequenas comédias) 

como extraliterários (os estudos de costumes, textos retóricos, científicos, 

religiosos, etc.). Em princípio, não importa que género possa ser introduzido na 

estrutura de um romance, e não é fácil descobrir um só género que não tenha 

sido, em qualquer período da sua existência, incorporado por um ou por outro. 

Estes géneros conservam habitualmente a sua elasticidade, a sua 

independência, e a sua originalidade linguística e estilística241. Existe um grupo 

de géneros especiais que desempenham um papel construtivo importante no 

romance e por vezes determinam mesmo a estrutura de conjunto, criando assim 
                                                
238 Cf. Tzvetan Todorov, Os Géneros do Discurso, Lisboa, Edições 70, 1981, p. 47. 
239 Cf. ibidem. 
240 Cf. idem, p. 49. 
241 Cf. idem, p. 141. 
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variantes de género romanesco: confissão, diário, narrativas de viagens, 

biografia, cartas, e, naturalmente, a banda desenhada. Estas variantes não 

somente podem entrar no romance como elemento construtivo maior, como 

também determinam a forma do romance na sua totalidade. No caso da banda 

desenhada, determinam uma forma icónico-verbal. Cada um destes géneros 

possui as suas formas verbais e semânticas de assimilação dos diversos aspetos 

da realidade. Também o romance recorre a eles como sendo formas elaboradas 

da realidade. Todos os géneros que entram no romance e aí introduzem as suas 

linguagens próprias contribuem para estratificar a sua unidade linguística e 

aprofundar de forma renovada a diversidade das suas linguagens. Como afirma 

Bakhtin, as linguagens dos géneros extraliterários incorporados no romance 

assumem uma tal importância que a sua introdução neste género faz época, 

marca a história, não somente a história do romance, como a história da 

linguagem literária242.  

 
 

                                                
242 Cf. Mikail Bakhtin, Esthétique et Théorie du Roman, Paris, Gallimard, 1978, pp. 137-140. 
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2.2 – O género narrativo 

 

 

Uma milenária tradição logocêntrica tem vindo a conceber uma relação 

de soberania da palavra sobre a imagem. Esta tradição afetou a semiologia 

geral e a narratologia, na medida em que a língua foi considerada modelo de 

toda a linguagem, e a literatura romanesca, modelo de todas as formas 

narrativas.  

O género narrativo, com o conjunto das suas categorias – intriga, 

diegese, situação, tema, conflito dramático, personagens, etc. –, existe 

enquanto sistema de pensamento, forma de compreensão do mundo, atividade 

imemorial do ser humano. É transversal aos diferentes sistemas semióticos, e 

pode existir em cada um deles: no sistema literário, no sistema do cinema, no 

sistema da banda desenhada. Ora, a conceção de narrativa como estrutura 

semiótica apresenta a vantagem fundamental de considerar a «história» e o 

«discurso» como elementos solidários, não separa a lógica das ações da 

expressão formal da sua substância, pelo que o seu objeto pode abranger 

diferentes substâncias ou materiais: a palavra, o desenho, o filme, a banda 

sonora. A redução da narrativa a uma estrutura que tanto pode assumir a forma 

literária ou a forma cinematográfica, tal como a forma de banda desenhada, 

permite colocar a um mesmo nível de análise qualquer texto narrativo. 

Tradicionalmente, a narrativa é definida como representação de um 

acontecimento ou de uma sequência de acontecimentos, reais ou fictícios, 

através da linguagem, e em particular através da linguagem escrita, a que 

Todorov reconhece dois princípios fundadores: o princípio de sucessão e o 

princípio de transformação243. Genette, no ensaio «Frontières du Récit», 

observa que a definição apresentada possui o inconveniente de não permitir 

identificar as fronteiras da narrativa, e, por conseguinte, de comprometer a 

observação das condições da sua existência. Com efeito, este investigador 

                                                
243 Cf. Tzvetan Todorov, Os Géneros do Discurso, Lisboa, Edições 70, 1981, p. 69. 
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reflete sobre o que é a narrativa e sobre as oposições através das quais ela se 

define relativamente às formas não narrativas. Uma primeira oposição é a 

indicada por Aristóteles na Poética, onde a narrativa, ou diegese, é um dos dois 

modos de imitação poética, mimesis. A outra, a não narrativa, seria a 

representação direta dos acontecimentos por atores representada perante um 

público. Esta distinção entre poesia narrativa e poesia dramática tornou-se 

clássica244. 

Existem nas origens da tradição clássica duas conceções aparentemente 

contraditórias em que a narrativa se opõe à imitação, aqui como sua antítese, 

além como um dos seus modos. A classificação de Aristóteles é, à primeira 

vista, diferente, uma vez que ela reenvia toda a poesia à imitação, distinguindo 

apenas dois modos miméticos: o direto, aquele a que Platão chama 

propriamente imitação, e o narrativo, que ele denomina, tal como Platão, 

diegese. Por outro lado, Aristóteles parece identificar plenamente o género 

dramático com o modo mimético, e o género épico com o modo narrativo. Este 

filósofo define, assim como Platão, o modo mimético pelas condições cénicas 

da representação dramática. A diferença entre as classificações de Aristóteles e 

Platão reduz-se a uma simples variação de termos, ambos concordam com uma 

oposição entre dramático e narrativo. Os dois sistemas são idênticos, tanto para 

Platão como para Aristóteles. A narrativa é um modo enfraquecido, menor, da 

representação literária.  

Genette conclui que o único modo conhecido pela literatura, enquanto 

forma de representação, é o narrativo, equivalente de acontecimentos verbais e 

não verbais. Outra das oposições identificadas pelo crítico é a que existe entre 

narração e descrição. Toda a narrativa comporta, por um lado, a representação 

de ações e de acontecimentos que constituem a narração propriamente dita e, 

por outro, representações de objetos ou de personagens, as descrições. Para 

Genette, a oposição entre narração e descrição é um dos traços maiores da 

nossa consciência literária. É, porém, uma distinção recente que suscita alguma 

confusão245. Ao alegar que é possível conceber textos puramente descritivos, e 

                                                
244 Cf. Gérard Genette, «Frontières du Récit», in Communications, 8, Paris, Seuil, 1981, p. 162. 
245 Cf. idem, pp. 163-164. 
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ao visar representar objetos apenas na sua existência espacial, fora de qualquer 

acontecimento e mesmo de qualquer dimensão temporal, Genette percebe que é 

mais fácil conceber uma descrição isenta de todo o elemento narrativo do que o 

inverso. Pode pois afirmar-se que a descrição é mais indispensável do que a 

narração, uma vez que é mais fácil descrever sem narrar do que narrar sem 

descrever, e isto talvez porque os objetos podem existir sem movimento, mas 

não pode existir movimento sem objetos. Este facto indica a natureza da 

relação que une as duas funções na maioria dos textos literários: a descrição 

pode conceber-se independentemente da narração, mas de facto não a 

encontramos no seu estado livre; a narração pode existir sem descrição, mas 

esta dependência não a impede de desempenhar constantemente o primeiro 

papel. A descrição é sempre escrava da narrativa246.  

O estudo das relações entre o narrativo e o descritivo resume-se, no 

essencial, a considerar as funções diegéticas da descrição, quer dizer, o papel 

desempenhado por passagens ou aspetos descritivos na economia geral da 

narrativa. Segundo Genette, todas as diferenças que separam a descrição e a 

narração são diferenças de conteúdo: a narrativa encarrega-se de ações ou 

acontecimentos considerados como puros processos, e assim põe em relevo o 

seu aspeto temporal e dramático; a descrição, pelo contrário, e porque se detém 

nos objetos e seres considerados na sua simultaneidade, parece cristalizar o 

curso do tempo e contribui para suspender a narrativa no espaço247. Genette 

constata que, se a descrição marca uma fronteira interna, poderemos englobar 

na noção de narrativa todas as formas da representação literária e considerar a 

descrição não como um dos seus modos mas como um dos seus aspetos. A 

última das oposições corresponde à que existe entre narrativa e discurso.  

Uma narrativa é «história», e neste sentido evoca uma determinada 

realidade, os acontecimentos e as personagens, e é ao mesmo tempo discurso: 

existe um narrador que relata a história, e que tem na sua presença um leitor. A 

                                                
246 Cf. Gérad Genette, art. cit., p. 163: «La description est tout naturellement ancilla 
narrationis, esclave toujours nécessaire, mais toujours soumise, jamais émancipée». 
247 Idem, p. 164. 
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este nível não são os acontecimentos que contam mas a forma como o narrador 

no-los dá a conhecer248.  

Platão e Aristóteles reduziram o campo da literatura ao domínio 

particular da literatura representativa: poiesis e mimesis. Se considerarmos tudo 

o que se encontra excluído do poético por esta decisão, vemos constituir-se 

uma última fronteira da narrativa que pode ser a mais importante e a mais 

significativa. Aquilo que têm em comum todos os autores excluídos da poética 

é que a sua obra não consiste em imitação, por narração ou representação 

cénica, ação real ou fictícia, mas simplesmente num discurso em seu nome. 

Genette faz corresponder esta divisão à distinção proposta por Benveniste entre 

«história» e «discurso»249.  

Benveniste mostra que certas formas gramaticais como o pronome 

pessoal «eu» e a referência implícita «tu», os indicadores pronominais como 

certos demonstrativos e certos tempos verbais (o presente, o pretérito, e o 

futuro) se encontram reservados ao discurso, uma vez que a narrativa se 

caracteriza pelo uso da terceira pessoa e por determinados tempos verbais. A 

objetividade da narrativa e a subjetividade do discurso são determinados por 

critérios linguísticos: é subjetivo o discurso marcado, explicitamente ou não, 

pela presença ou pela referência ao pronome pessoal «eu», pessoa que realiza o 

discurso, da mesma forma que o presente, que é o tempo verbal por excelência 

do modo discursivo, não se define senão como o momento em que o discurso é 

realizado, efetuando-se a coincidência do acontecimento descrito com a 

instância de discurso que o descreve. Inversamente, a objetividade da narrativa 

define-se pela ausência de toda a referência ao narrador: «à vrai dire, il n’y a 

même plus alors de narrateur. Les événements sont posés comme ils se sont 

produits à mesure qu’ils apparaissent à l’horizon de l’histoire. Personne ne 

parle ici; les événements semblent se raconteur eux-mêmes»250. 

Genette observa que as essências da narrativa e do discurso assim defi-

nidas não existem em estado puro. Há sempre uma certa proporção de narrativa 

                                                
248 Ibidem. 
249 Idem, p. 165. 
250 Émile Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale, 1, Paris, Gallimard, 1966, p. 241. 
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no discurso e uma certa dose de discurso na narrativa. E conclui que a narrativa 

inserida no discurso se transforma em elemento do discurso: o discurso 

inserido na narrativa permanece discurso e forma uma espécie de nodo fácil de 

reconhecer e localizar. A pureza da narrativa é mais fácil de preservar do que a 

do discurso: na verdade, o discurso não tem nenhuma pureza a preservar, já 

que ele é o modo «natural» da linguagem, o mais amplo e o mais universal, 

absorvendo por definição todas as formas. A narrativa, pelo contrário, é um 

modo particular definido por um certo número de exclusões e de condições 

restritivas. O discurso pode «contar, narrar», mas a narrativa não pode 

«discursar» sem sair de si própria. Razão pela qual a narrativa não existe na sua 

forma rigorosa251.  

Observando as várias possibilidades de organização e as várias moda-

lidades da sua efetivação, Todorov, em Les Genres du Discours, de 1978, 

menciona a necessidade de criação de uma ciência da narrativa, a narratologia: 

«as observações tipológicas que acabei de apresentar dizem respeito em 

princípio não só às narrativas literárias [...], mas a todas as espécies narrativas; 

relevam menos de uma poética do que de uma disciplina que me parece 

merecer plenamente o direito de existir e que seria a narratologia»252.  

Esta disciplina constitui um projeto abrangente, pois o seu objeto – a 

narrativa – atravessa a maior parte das realizações da nossa cultura. Por estar 

intimamente relacionada com o modo como o Homem estrutura e interpreta a 

realidade, a narrativa manifesta-se em praticamente todas as suas ações: pode 

existir na linguagem articulada, oral ou escrita, na imagem, fixa ou móvel, num 

gesto, ou na conjugação de todas estas substâncias. Está presente no mito, na 

lenda, na fábula, no conto, na novela, na epopeia, na História, na tragédia, no 

drama, na comédia, na pantomima, na pintura, no vitral, no cinema, na banda 

desenhada, numa simples conversa253. Do facto de todas estas realizações 

semióticas partilharem um caráter narrativo decorre a necessidade de procurar 

a sua estrutura: de descrever e de classificar a infinidade de discursos 

                                                
251 Cf. Gérard Genette, art. cit., p. 165. 
252 Tzvetan Todorov, Os Géneros do Discurso, op. cit., p. 80. 
253 Cf. Roland Barthes, «Introduction à L’Analyse Structurale des Récits», in Communications, 
n.º cit., p. 7. 
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narrativos, elaborando uma teoria a partir de um modelo que forneça conceitos 

e princípios gerais e totalizadores. A narratologia pretende encontrar as 

características gerais da narrativa como fenómeno universal.  

No ato comunicativo, o acontecimento ou a história surgem sempre sob 

a forma de discurso. O discurso cria a realidade, ordena a experiência do acon-

tecimento, pelo que, ao falar-se em discurso narrativo, é necessário estabelecer 

a distinção entre «história» e «discurso» no plano linguístico. Esta distinção, 

clássica na semiótica literária tal como observa Maria Alzira Seixo254, foi 

adaptada e desenvolvida a partir da distinção estabelecida por Émile 

Benveniste, como vimos atrás, no ensaio «Les Relations de Temps dans le 

Verbe Français», de 1959. Neste ensaio estabelece-se, de uma maneira 

sistematizada, a distinção entre dois termos que correspondem a dois níveis de 

discurso. A narrativa histórica é o modo de enunciação que exclui qualquer 

forma linguística autobiográfica, enquanto a narração discursiva representa 

toda a enunciação que supõe um locutor e um recetor, tendo o primeiro a 

intenção de influenciar o outro seja de que modo for. Em resumo, todos os 

géneros em que alguém se dirige a alguém, se enuncia como locutor e organiza 

o que diz na categoria de pessoa. O que pressupõe que o discurso se liga a uma 

colocação subjetiva, enquanto a história é o domínio exclusivo da terceira 

pessoa, do indeterminado. Assim, apenas verificaremos na narrativa histórica 

estritamente consequente formas de 3.ª pessoa255. Maria Alzira Seixo salienta 

que «esta distinção tem a vantagem de ser estabelecida a partir de critérios 

formais facilmente detetáveis e de sentido unívoco, o que, embora admitindo a 

evidência das contaminações possíveis entre esses dois níveis de narração, 

proporciona possibilidades de análise suscetíveis de acerto e, sobretudo, 

operacionais»256.  

Vladimir Propp ocupou-se do problema da organização da «história» na 

narrativa e colocou a hipótese de existência de formas universais subjacentes à 

                                                
254 Maria Alzira Seixo, «Introdução a uma Prática da Leitura», in Émile Benveniste, O Homem 
na Linguagem, Lisboa, Vega, 1992, p. 13. 
255 Cf. Émile Benveniste, Problèmes de Linguistique Générale, 1, op. cit., pp. 239-241. 
256 Maria Alzira Seixo, art. cit., p. 13. 
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sua organização. Em Morfologia do Conto, publicado em 1928257, apresenta 

um modelo capaz de permitir a compreensão dos princípios de organização dos 

discursos narrativos no seu conjunto. Afirmando que a história do conto 

maravilhoso russo podia ser reescrita assumindo uma morfologia descritiva, 

Propp assinala a existência de trinta e uma funções, ou seja, esferas de ação das 

personagens do conto, correspondentes a enunciados narrativos, e sete agentes 

dessas mesmas ações. A sucessão destas funções constitui, segundo Propp, o 

conto como narrativa. A noção de sucessão surge, a par da noção de função, 

como um dos conceitos basilares da teoria de Propp, designando o facto de os 

enunciados narrativos se sucederem uns aos outros na linearidade da narrativa 

sob a forma de discurso. A aparente diversidade dos contos russos respondia a 

esta simples morfologia composta por variáveis recorrentes de funções e de 

personagens, alternando em termos binários entre perturbação de uma situação 

inicial e estabelecimento de uma nova situação. 

Greimas, dando conta das limitações do modelo proppiano, mas ao 

mesmo tempo reconhecendo o seu poder de colocar novas hipóteses de 

investigação, e ultrapassando a especificidade do conto maravilhoso, propõe 

um novo modelo assente no conceito de actante. «Actante» é um termo que 

tem origem linguística, nomeadamente em Lucien Tesnière, para quem o verbo 

constitui o núcleo fundamental da frase, e que designa, na teoria greimasiana, 

o(s) agente(s) implicado(s)  na ação expressa pelo verbo. Aguiar e Silva nota 

que «Greimas confere-lhe uma relevância fundamental, concebendo os actantes 

como a instância superior que sintaticamente subordina os predicados 

(dinâmicos ou estáticos) e como as ‘unidades semânticas da armadura da 

narrativa’»258. 

 O modelo actancial apresenta-se como uma estrutura baseada no 

modelo sintático e constituída por seis instâncias: 

 

 

 

                                                
257 Cf. Vladimir Propp, Morfologia do Conto, Lisboa, Vega, 1992. 
258 Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, Coimbra, Almedina, 2000, pp. 688-689. 

Destinador −  Objeto →  Destinatário 
↑ 

Adjuvante →  Sujeito ←   Oponente 
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Greimas destaca o caráter simples deste modelo, centrado no desejo do 

sujeito : «sa simplicité réside dans le fait qu’il est tout entier axé sur l’objet du 

désir visé par le sujet, et situé, comme objet de communication, entre le 

destinateur et le destinataire, le désir du sujet étant, de son coté modulé en 

projections d’adjuvant et d’opposant»259. Esta organização de conjunto é 

articulada por três pares de actantes, cujo eixo central é constituído pela relação 

sujeito/objeto. Através desta matriz de seis actantes, Greimas propôs descrever 

e classificar as personagens da narrativa, não de acordo com aquilo que elas 

são, mas de acordo com as ações que elas desenvolvem, de onde resulta o 

conceito de actante, uma vez que elas participam em três grandes eixos 

semânticos que encontramos desde logo na frase (sujeito, objeto, complemento 

circunstancial) e que são: o eixo do querer (desejo), o eixo do poder e o eixo do 

saber. Como esta participação se ordena por pares, o mundo infinito de 

personagens encontra-se submetido a uma estrutura paradigmática (sujeito/ 

objeto; destinador/ destinatário; adjuvante/ opositor) refletida ao longo do 

discurso; e, como o actante corresponde a uma categoria, ele pode «preencher-

se» com actores diversos, mobilizados de acordo com regras de multiplicação, 

de substituição ou carência260. 

No número 8 de Communications, em 1966, Roland Barthes elabora 

uma proposta de análise estrutural da narrativa centrada tanto na «história» 

como no «discurso», uma vez que não existe enunciado que possa ser analisado 

independentemente do ato de enunciação que o transmite. Além disso, defende 

que a linguística fornece à análise estrutural da narrativa um conceito decisivo, 

o de nível de descrição, que dá conta da sua organização e que permite 

classificar os elementos que fazem parte da sua composição: 

 

[...] c’est à partir de la linguistique que le discours doit être étudié; s’il faut 
donner une hypothèse de travail à une analyse dont la tâche est immense et 
les matériaux infinis, le plus raisonnable est de postuler un rapport 
homologique entre la phrase et le discours, dans la mesure où une même 

                                                
259 A. J. Greimas, Sémantique Structurale, Paris, Larousse, 1966, p. 180. 
260 Cf. idem, pp. 176-180. 
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organisation formelle règle vraisemblablement tous les systèmes 
sémiotiques261. 
 

A proposta de Barthes assenta na distinção entre três níveis de 

descrição: o nível das funções – no sentido que este conceito possui em Propp, 

isto é, a ação levada a cabo por uma personagem; o nível das ações – no 

sentido que lhe atribui Greimas quando fala de personagens enquanto actantes; 

e o nível da narração – que corresponde ao nível do discurso em Todorov. Os 

níveis enunciados estão unidos entre si através de um modo de integração 

progressivo, porquanto uma função não tem sentido senão pelo facto de se 

concretizar na ação de um actante; e esta ação, por sua vez, recebe o seu 

sentido pelo facto de ser narrada, confiada a um discurso que tem o seu próprio 

código262. Criticando as limitações das propostas fornecidas por modelos 

anteriores, nomeadamente os modelos de Propp e de Greimas, Barthes destaca 

a importância de definição da personagem pela sua participação numa esfera de 

ações – nível das ações. Depara-se, no entanto, com a dificuldade colocada 

pela classificação das personagens, isto é, o lugar ou existência do sujeito em 

toda a matriz actancial. E coloca a questão: quem é o sujeito, o herói de uma 

narrativa? Ao constatar, por vezes, a existência de um sujeito duplo, este 

investigador depara-se com a necessidade de submeter o actante à categoria de 

pessoa gramatical. Serão as categorias gramaticais a fornecer a chave do nível 

da ação, mas, como estas categorias não se podem definir senão em relação à 

instância do discurso, e não à da realidade, as personagens, como unidades do 

nível da ação, não encontram o seu sentido, ou inteligibilidade, se não forem 

integradas num terceiro nível de descrição – o nível da narração263.   

 A narrativa é um espaço de comunicação, pois toda a obra literária se 

constitui como mensagem onde existe, tal como na comunicação linguística, 

um emissor e um recetor. Longe de pretender averiguar os motivos do narrador 

ou os efeitos que a narração produz sobre o leitor, Barthes destaca a 

importância da descrição do código através do qual o narrador e o leitor 
                                                
261 Roland Barthes «Introduction à L’Analyse Structurale des Récits», Communications, n.º 
cit., p. 9. 
262 Cf. Roland Barthes, art. cit., p. 11. 
263 Idem, pp 21-24. 
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significam ao longo do próprio discurso. As marcas do narrador parecem à 

primeira vista mais visíveis e mais numerosas que as do autor. Na realidade, o 

segundo é menos evidente do que o primeiro. À questão: quem é o emissor de 

uma narrativa?, Barthes responde afirmando que é imperativo distinguir o autor 

material de uma narrativa do narrador dessa narrativa; as marcas do narrador 

são imanentes à narrativa e, por isso, passíveis de uma análise semiológica, 

mas, para se verificar as marcas de que o autor dispõe e que ele dissemina na 

obra, é necessário supor uma relação entre a pessoa e a sua linguagem, o que 

faz do autor um sujeito pleno da narrativa, pois Barthes, parafraseando Lacan, 

considera que «qui parle [dans le récit] n’est pás qui écrit [dans la vie] et qui 

écrit n’est pas qui est»264.  

O nível da narração é ocupado por marcas da narratividade, ou seja, o 

conjunto de operadores que reintegram funções e ações na comunicação 

narrativa, articulada sobre o emissor e o seu destinatário. Algumas destas 

marcas já foram estudadas, nomeadamente nas literaturas orais, de que se 

conhecem determinados códigos de recitação. A expressão «era uma vez...» 

funciona como uma dessas marcas, e é difícil imaginar um conto tradicional 

sem este tipo de codificação (o que implica que autor não é aquele que inventa 

as histórias mas aquele que melhor domina o código que partilha com os 

ouvintes). Também nas literaturas escritas foram assinaladas marcas da 

narratividade, como são exemplos a classificação dos modos de intervenção do 

autor, a codificação dos inícios e dos fins das narrativas, a definição dos 

diferentes estilos de representação, o estudo dos «pontos de vista», etc. Todos 

estes elementos integram o nível da narração. 

Barthes conclui que a forma última da narrativa transcende os seus 

conteúdos e as suas formas, as funções e as ações. Para além do nível da 

narração, situam-se outros sistemas: os sistemas sociais, económicos e ideoló-

gicos, cujos elementos não são as narrativas, mas elementos de outra 

substância – factos históricos, determinações, comportamentos, etc.. Da mesma 

forma que a linguística limita o seu estudo à frase, também a análise da 

                                                
264 Cf. idem, p. 26. 
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narrativa se limita ao discurso, sendo depois necessário passar a outra 

semiótica. 

 Remeter a narrativa à sua estrutura semiótica permitiu que se pudesse 

adoptar a terminologia da teoria do signo, no sentido hjelmsleviano, e aplicar à 

narrativa as noções de expressão e de conteúdo, de substância e de forma. 

Pozuelo-Yvancos apresenta em Teoria del Lenguaje Literário o esquema que 

sintetiza esta aplicação265: 

                                                
265 Pozuelo-Yvancos, Teoría del Lenguaje Literario, op. cit., p. 231. 
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Segundo este autor, conceber a narrativa como estrutura semiótica 

apresenta duas vantagens fundamentais. A primeira reside na conceção da 

«história» e do «discurso» como elementos solidários, duas faces da mesma 

moeda, tal como no signo. Seria redutor considerar uma narratologia que se 

propõe apenas como lógica das ações, ignorando a expressão formal da sua 

substância. A segunda vantagem prende-se com a conceção de uma ciência que 

tem como objeto diferentes substâncias ou materiais: a palavra, o desenho, o 

filme, a banda sonora, o gesto, entre outros. Assim, torna-se claro que o 

fenómeno literário não é o veículo exclusivo da narrativa, e que constantes 

«formais» de natureza não literária como a perspetiva, a voz, a descrição, etc., 

devem ser entendidas como formas de expressão comuns a diferentes géneros 

narrativos 266.  

 

Todo o texto narrativo, independentemente do(s) sistema(s) 

semiótico(s) que possibilita(m) a sua estruturação, se distingue por nele existir 

uma instância enunciadora que relata eventos reais ou fictícios que se sucedem 

no tempo. Ao representar eventos, o texto narrativo representa necessariamente 

estados – originados ou sofridos por agentes antropomórficos ou não, 

individuais ou coletivos, e situados no espaço do mundo percecionado ou de 

um mundo possível267. Na classe dos textos narrativos linguisticamente 

realizados, Aguiar e Silva estabelece a distinção entre textos narrativos 

naturais, produzidos na interacção comunicativa da vida quotidiana, e textos 

narrativos artificiais, produzidos em contextos de enunciação próprios, com 

normas e convenções estabelecidas em vários códigos específicos. Os textos 

narrativos literários, classificáveis em vários géneros dependentes do modo 

narrativo, tal como a epopeia, o romance, a novela, entre outros, inserem-se na 

categoria dos textos narrativos artificiais268. De acordo com este autor, o texto 

narrativo literário caracteriza-se fundamentalmente pela instância enunciadora 

que conta a história – o narrador — e pelo relato de uma sequência de eventos 
                                                
266 Idem, pp. 232-233. 
267 Cf. Aguiar e Silva, op. cit., p. 596.  
268 Cf. idem, p. 598. 
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ficcionais, originados ou sofridos por agentes também ficcionais no espaço de 

um mundo possível. Estes eventos, para além de estarem sintaticamente 

conectados, estão semântica e pragmaticamente submetidos a restrições 

modais, pelo que essas conexões semânticas e pragmáticas reenviam a uma 

visão do mundo, a sistemas de crenças e valores onde os eventos adquirem 

significado e coerência. O texto narrativo, caracterizando-se por representar 

uma sequência de eventos, comporta como elemento estrutural relevante da sua 

forma de conteúdo a representação do tempo: do tempo cronológico, que marca 

a sucessão dos eventos; do tempo concreto, do tempo como durée, do tempo 

histórico. Por outro lado, a sequência de eventos e os agentes do texto narrativo 

situam-se num espaço físico e social, um espaço sempre interligado com o 

tempo269.  

A estrutura da narrativa da banda desenhada assemelha-se à da narrativa 

verbal, pois  nela encontramos:  

 

[...] a presença e elaboração de categorias da narrativa como a personagem, o 
espaço ou a ação, ou tratamentos de incidência discursiva como a elaboração 
do tempo, o estabelecimento de perspetivas narrativas, a localização e 
tonalidades estilísticas da voz do narrador. E a um outro nível de reflexão, a 
banda desenhada propicia análises de incidência ideológica: como a 
narrativa literária, ela remete também para particulares sistemas ideológicos, 
variavelmente visíveis nos discursos e nas atitudes das personagens, nos 
comentários do narrador, nas opções temáticas, etc.270 .  
 

Em oposição ao romance e à novela, que resultam de um só sistema 

literário, a  novela gráfica é uma modalidade narrativa composta por dois 

sistemas semióticos distintos: o verbal e o visual. Os signos verbais e icónicos, 

que a integram, são dispostos dentro dos limites de unidades mínimas de 

sentido, os quadradinhos, de cuja organização sequencial resulta a vinheta. 

Deste caráter sequencial da banda desenhada resulta a designação sequential 

art por Will Eisner, que entende a banda desenhada como um meio visual 

composto por imagens justapostas em sequência linear271. A vinheta, um dos 

                                                
269 Cf. idem, p. 639. 
270 Cf. Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, Dicionário de Narratologia, Coimbra, Almedina, 
1990, 2ª ed., pp. 45-46. 
271 Cf. Will Eisner, Comics & Sequential Art, Tamarac, Poorhouse Press, 1999, p. 7. 
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elementos-base da linguagem da banda desenhada, constitui um fragmento da 

ação e representa assim a unidade mínima narrativa. Esta especificidade — a 

repartição dos diferentes momentos da ação em vinhetas — permite-nos 

afirmar que  o poder da banda desenhada reside precisamente na segmentação, 

já que se trata de escolher as etapas mais significativas da ação para atribuir um 

encadeamento sequencial272 à história que está a ser narrada. A narração é feita 

através de imagens figurativas, que constituem os seus conteúdos diegéticos e 

que se articulam com procedimentos discursivos tais como o tratamento 

temporal e a perspetivação narrativa, à semelhança de uma narrativa verbal273. 

A nível do tratamento das categorias «espaço» e «tempo», a banda 

desenhada apresenta a particularidade de fazer depender do espaço a evolução 

temporal da ação. Ainda que as relações, estabelecidas no seio do espaço 

figurativo, entre as vinhetas possam ser regidas por critérios temporais, é a 

justaposição  linear das vinhetas no espaço tabular que permite converter a 

contiguidade espacial em sucessão temporal: 

 
Le rythme de la narration cède le pas devant l’harmonie formelle, les 
équilibres, associations, renvois, ruptures et autres correspondances qui 
structurent l’espace. L’esthétique prévaut maintenant sur la logique, et 
l’intrigue se soumet aux nécessités touchant à l’organisation de la page274.  
 

Os critérios espaciais não têm, por esse motivo, em conta a sucessão das 

vinhetas mas a sua distribuição na página. Desta forma, a prancha assume os 

contornos de um mosaico onde cada uma das vinhetas se liga num espaço feito 

de peças separadas. O efeito de conjunto, a configuração global da página, 

adquire primazia na construção de sentido. Esta configuração textual será 

reforçada pelo jogo de cores, pela distribuição das vinhetas e pela estética dos 

elementos de figuração275. Dada a sua especificidade gráfica, a banda 

desenhada encontra-se, do ponto de vista da expressão, entre dois pólos – o 

                                                
272 Cf. Benôit Peeters, La Bande Dessinée, Paris, Flammarion, 1993, p. 19. 
273 Cf. Carlos Reis e Ana Cristina Lopes, Dicionário de Narratologia, op. cit., p.43. 
274 António Altarriba, «Propositions pour une Analyse Spécifique du Récit en Bande 
Dessinée », in Bande Dessinée – Récit et Modernité, op. cit., p. 39. 
275 Cf. António Altarriba, op.cit., pp. 26-39. 
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tempo da narração e o espaço da figuração, isto é, o texto e a imagem276. Todas 

as categorias básicas de narração da banda desenhada passam necessariamente 

pela figuração, o que implica que o seu estudo se centre na análise da imagem, 

na observação da organização das vinhetas e da sua distribuição no espaço 

global da página, já que são os valores gráficos que fundamentam a 

especificidade da banda desenhada.  

A composição romanesca é uma fusão paradoxal de elementos 

heterogéneos e descontínuos chamados a constituir-se numa unidade orgânica 

permanentemente em causa. Sendo de natureza formal as relações que dão 

coerência a esses elementos, os formalismos específicos aos códigos «tecidos» 

pelas categorias espaciotopia, artrologia e entrelaçamento  constituem-se 

numa nova forma narrativa – a novela gráfica. A novela gráfica resulta de um 

processo evolutivo de transformação da forma clássica da novela, à qual 

forneceu novas categorias e novas orientações, mas da qual manteve a 

perenidade da estrutura narrativa. Assim, importa agora empreendermos o 

percurso histórico da novela, para percebermos como a novela gráfica constitui 

uma das suas formas possíveis no quadro de uma sociedade onde as práticas 

culturais se caracterizam pelo hibridismo de formas e pela fusão interartística, 

tendência que se repercute no fenómeno literário. 

 

                                                
276 Ibidem. 
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2.3 – Da novela à novela gráfica  

 
 

A origem da novela, amplamente debatida por investigadores e críticos, 

é localizada em duas épocas cronologicamente muito distintas. Por um lado, 

considera-se que a novela, por oposição à poesia e ao teatro, cuja origem se 

confunde com o nascimento das civilizações, se identifica com a produção 

literária da Bretanha medieval; por outro, faz-se recuar a sua origem à 

Antiguidade Clássica.  

Carlos García Gual, investigador que dedicou consideráveis estudos à 

origem da novela na Europa, defende, em Primeras Novelas Europeas, que a 

novela aparece sob a forma de uma narrativa histórica, da qual se vai 

gradualmente tornando independente. Acrescenta que este género narrativo foi 

difundido sob o nome de «história» numa confusão própria da época medieval, 

não obstante ter existido um processo de romantização de temas da História 

Antiga, o que aconteceu também ao nível da temática bretã cuja introdução no 

universo novelesco se processou com essa nuance historiográfica medieval. 

Partilhando idêntica perspetiva, Paul Zumthor crê que as primeiras 

manifestações da novela resultam da convergência de duas tradições: 

 
Le «roman», dans ses premières manifestations, semble bien provenir de la 
convergence de deux traditions: celle des chansons de geste et celle, plus 
ancienne, d’origine scolaire mais revigorée grâce à la «Renaissance de XII 
siècle», des historiographes277. 
 

García Gual atesta que as primeiras novelas estão muito próximas da 

epopeia e que esta proximidade se reflete na temática tratada. As suas 

personagens possuem a heroicidade das personagens da epopeia, enfrentam o 

mundo e perseguem a aventura com ímpeto. O amor, tema fundamental na 

novela, recebe num e noutro género literário um tratamento distinto. 

Progressivamente, a aparição de um público especial, com menor interesse 

                                                
277 Paul Zumthor, Essai de Poétique Médiévale, Paris, Seuil, 1972, p. 346. 
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político e religioso, mais feminino, determinou o desenvolvimento de um 

ambiente propício ao romance. As classes sociais medievais entraram no 

universo novelístico e as personagens do mundo épico perderam a sua 

definição278. A novela, destinada a uma leitura revestida de uma esfera de 

privacidade, tendeu à idealização moral e convidou à evasão para um universo 

fantástico, onde as peripécias terminam com um final feliz, para maior 

compazimento do leitor.  

Para este autor, as primeiras novelas medievais distinguem-se das 

novelas da Antiguidade Clássica quanto à forma. O verso aproxima-se da prosa 

pelo seu estilo pouco elevado e a novela acaba por prosificar-se. A novela é 

uma forma aberta e o peregrinar dos seus heróis manifesta essa abertura. 

Desenvolve-se a partir de mitos ancestrais, moderniza-os e oferece-os como 

exemplos morais ao seu leitor; no entanto, fá-lo com uma maior idealização, 

com uma proximidade  a um tipo de epopeia fantástica e moral279.  

A narratividade, propriedade estrutural que constitui a essência destas 

obras, é a nota comum a todas, todavia há diferenças fundamentais entre aquilo 

que García Gual designa como narrativas idealistas, em que estariam inseridos 

os subgéneros das novelas de viagens,  e as narrativas românticas, novelas de 

reencontros imprevistos que possuem a finalidade de agradar e costumam 

versar em torno do amor, apesar de possuírem, por vezes, uma finalidade 

crítica e satírica. Enquanto as modalidades do primeiro grupo se configuram 

num tipo de novela como o idílio, a novela de aventuras ou o romance, as do 

segundo grupo são a base da constituição da novela realista280. Nem sempre os 

limites entre conto e novella ou novela curta são claros. E, mesmo que se 

estenda a todo o universo românico, a tradição da novella é, segundo o autor, 

italiana, inaugurada por Boccaccio com Decameron e Ninfa de Ameto.  

Paralelamente à novela, existiu na Idade Média um tipo de narração de 

extensão variável, frequentemente escrita em verso, que recebeu, em França, o 

nome de roman. Este género versava sobre aventuras cavaleirescas, como o 

                                                
278 Cf. Carlos García Gual, Primeras Novelas Europeas, Madrid, Ediciones Istmo, 1974, pp. 
55-57. 
279 Cf. idem, p. 58. 
280 Cf. idem, pp. 60-64. 
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Ciclo da Bretanha devido a Chrétien de Troyes, ou sobre temas alegóricos 

como o Roman de la Rose de Guillaume de Lorris e Jean de Meung. O modelo 

de Chrétien de Troyes inspirará a novela gótica, que vai encontrar um grande 

incremento durante o Romantismo. O roman constituiu ainda o fundamento 

dos livros de cavalaria com Amadis de Gaula. Por outro lado, a matéria do 

amor cortês não teve apenas um desenvolvimento lírico por parte dos 

trovadores provençais, mas foi também alvo de desenvolvimento temático nas 

novelas sentimentais. Muitos críticos resistem a atribuir estas obras ao género 

novelístico. Porém, dada a estrutura que enformam, o termo mais justo para 

elas seria o de romance, na aceção de Northrop Frye, que o entende num 

sentido amplo: «the romance is nearest of all literary forms to the wish-

fulfilment dream, and for that reason it has socially a curiously paradoxical 

role»281.  

As designações recebidas por este género ficam marcadas pelos 

diferentes usos das palavras romance e novela, nas diferentes línguas 

europeias: 

 

 Narração 
curta de 
tradição oral 

Narração curta de 
tradição literária 

Narração 
média  

Narração 
longa 

Português Conto 
História 

Conto 
Novela  

Novela  Romance  

Inglês Tale 
Story 

Short Story Short Novel Novel 

Francês Histoire Conte 
Récit 
Nouvelle 

Nouvelle 
Nouvelette 

Roman 

Italiano Storia 
Fiaba 
Favola 

Novella Racconto Romanzo 

Alemão Märchen 
Erzählung 

Geschichte 
Kurzgeschichte 

Novelle Roman 

Castelhano Cuento Cuento  Novela breve Novela 

 

O castelhano distingue, com o adjetivo «breve», romance e novela, 

enquanto outros idiomas europeus marcam a diferença entre estes dois tipos de 
                                                
281 Northrop Frye, Anatomie of Criticism, Princeton, Princeton University Press, 1973, 3.ª ed., 
p. 186. 
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narrativa com substantivos distintos: romance e novela. A diferença entre os 

dois tipos de narração assenta na questão da dimensão; no entanto, este aspeto, 

mais do que uma mera circunstância de grandeza, determina a estrutura de 

ambos, a sua forma e o seu conteúdo.  

Os estudos de género confinam as narrativas literárias, grosso modo, a 

três categorias: o romance, a novela ou o conto, frequentemente distinguidas 

pela extensão que apresentam, como dissemos. O estudo do romance como 

grande narrativa conheceu um importante contributo com Boris Eikhenbaum, 

que apresenta uma teoria da prosa e traça uma retrospetiva histórica sobre a 

evolução do romance, concorrendo, significativamente, para a diferenciação 

entre ambos os géneros. Baseando-se no princípio de que a novela seria uma 

equação com uma incógnita e o romance, um problema com regras diversas, 

um sistema de equações com muitas incógnitas, as construções intermediárias 

resultariam tão importantes, ou mais, do que a solução final. Eikhenbaum, um 

dos formalistas russos que mais se distinguiram nos estudos dedicados à 

narrativa, em especial à obra de Gogol, estabelece esta diferença no ensaio 

«Sobre a Teoria da Prosa», de 1925. Segundo este investigador, o romance e a 

novela não são formas homogéneas, mas formas completamente estranhas uma 

à outra: 

 
Por isso, não se desenvolvem simultaneamente, nem com a mesma 
intensidade numa mesma Literatura. O romance é uma forma sincrética, 
sendo indiferente se ele é desenvolvido diretamente a partir da compilação 
de novelas, ou se é tornado complexo pela inclusão de descrições de 
costumes; a novela é uma forma fundamental, elementar. O romance provém 
da história, do relato de viagens; a novela provém do conto, da anedota282.  

  

 Por ser menos extensa e complexa do ponto de vista da arquitetura 

narrativa, tudo na novela tende para a conclusão. Boris Eikhenbaum, utilizando 

a metáfora do projétil, mostra que a novela «deve arremessar-se com 

impetuosidade [...] para atingir com todas as suas forças o objetivo visado»283. 

Associada à short story, a novela é um género que subentende sempre uma 
                                                
282 Boris Eikhenbaum, «Teoria da Prosa», in Teoria da Literatura II – Textos dos Formalistas 
Russos apresentados por Tzvetan Todorov, Lisboa, Edições 70, 1999, p. 76. 
283 Ibidem.  
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história, devendo obedecer a duas condições: as dimensões reduzidas e o 

destaque dado à conclusão. Estas condições criam uma forma que, nos seus 

limites e nos seus procedimentos, é inteiramente diferente da do romance, que 

requer uma técnica específica para combinar e unir os elementos heterogéneos, 

habilidade para desenvolver e ligar os episódios, para criar centros de interesse 

diferentes, para conduzir as intrigas paralelas. Esta construção exige que o final 

do romance seja um momento de enfraquecimento e não de reforço, pois o 

ponto culminante da ação principal deve acontecer antes do final. Além disso, 

o romance caracteriza-se pela presença de um epílogo: uma falsa conclusão, 

um balanço que abre uma perspetiva ou que conta ao leitor a história das 

personagens principais. Por isso, é natural que um final inesperado seja um 

fenómeno mais raro no romance; se ele existir, não é senão resultado da 

influência da novela, dado que as grandes dimensões e a diversidade dos 

episódios impedem esse modo de construção, enquanto a novela tende 

precisamente para o imprevisto do final, onde culmina tudo o que o precede. 

No romance, um certo crescendo deve suceder ao ponto culminante, enquanto 

na novela é mais natural que se pare no ponto máximo do enredo:  
 

A novela lembra o problema que consiste em colocar uma equação a uma 
incógnita; o romance é um problema de regras diversas que se resolve 
através de um sistema de equações com muitas incógnitas, sendo as 
construções intermediárias mais importantes que a resposta final. A novela é 
um enigma; o romance corresponde à charada ou ao jogo de palavras284. 

 

 Preocupado em compreender a forma da narrativa, ainda não determinada 

até à data, Eikhenbaum dá especial relevo à relação existente entre a narração 

literária e o relato oral. Lembra que a prosa literária sempre utilizou as 

possibilidades da tradição escrita e criou formas impensáveis fora do quadro 

dessa tradição. A poesia, destinada a ser declamada, não vive exclusivamente 

no manuscrito, no livro, enquanto na sua maior parte as formas e géneros 

prosaicos estão inteiramente isolados do discurso falado e têm um estilo 

próprio na linguagem escrita. A narrativa pode converter-se em forma 

epistolar, memórias ou notas, estudos descritivos ou folhetins. Todas estas 

                                                
284 Idem, pp. 77-78. 
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formas de discurso participam expressamente da linguagem escrita, dirigem-se 

ao leitor e não ao ouvinte. Por outro lado, no caso em que os diálogos são 

construídos segundo os princípios da conversação oral, eles introduzem na 

prosa elementos falados e narrativas orais. Se num diálogo se der um grande 

protagonismo a um dos locutores, a narrativa  aproximar-se-á mais do registo 

oral. Assim se obtém, de acordo com Eikhenbaum, uma imagem global da 

variedade das formas na prosa literária, que traz simultaneamente uma nova luz 

sobre os problemas do romance285.  

 Segundo este autor, a novela italiana dos séculos XIII e XIV 

desenvolveu-se diretamente a partir do conto e da anedota e não perdeu o seu 

vínculo com estas formas primordiais de narração: «sem imitar 

intencionalmente o discurso oral, adaptou-se à maneira do narrador 

despretensioso que dá a conhecer uma história»286. Este tipo de novela não 

contém exaustivas descrições da natureza, nem características detalhadas das 

personagens ou digressões, como também não inclui diálogos. 

 Eikhenbaum acrescenta que, no antigo romance de aventuras, a ligação 

dos episódios, justapostos pela fábula, era feita através de um herói sempre 

presente, à imagem do que acontecia em Decameron, onde se dá importância 

ao enquadramento do relato e aos procedimentos da motivação, no sentido 

chklovskiano. A partir de meados do século XVIII e sobretudo no século XIX, 

o romance assume, na perspetiva do teórico russo, uma outra característica: a 

cultura livresca desenvolve as formas literárias de estudos, de artigos, de 

narrações de viagens, de lembranças; a forma epistolar permite descrições 

detalhadas da vida mental, da paisagem observada, das personagens; a forma 

literária de notas e lembranças dá livre curso às descrições ainda mais 

detalhadas dos usos, da natureza e dos costumes287. No começo do século XIX 

produz-se uma larga expansão dos estudos de costumes e do folhetim, que 

tomarão mais tarde a forma dos estudos ditos «fisiológicos», estudos centrados 

na descrição da vida citadina com a sua variedade de classes, grupos e gírias, 

                                                
285 Cf. idem, pp. 71-72. 
286 Idem, p. 73. 
287 Cf. ibidem. 
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mas privados de todo caráter moralizador: 

 
 O romance do século XIX deriva em Dickens, Balzac, Tolstoi, Dostoiewski 
destes estudos descritivos e psicológicos. [...] Existe, contudo, um romance 
que remonta ao tipo antigo do romance de aventuras e que ou ganha uma 
forma histórica (W. Scott), ou utiliza as formas do discurso oratório, ou se 
torna uma espécie de narração lírica ou poética (V. Hugo)288.  

 

 Para  Eikhenbaum, o romance do século XIX distingue-se pelo emprego 

exaustivo de descrições, de retratos psicológicos e de diálogos. Por vezes, 

apresentam-se estes diálogos como simples conversas que retratam as 

personagens. Esta é uma forma disfarçada de narração, não possuindo por esse 

motivo um caráter «cénico», mas, por vezes, estes diálogos assumem uma 

forma puramente dramática que serve não só para  caracterizar as personagens 

através das suas falas, mas também para fazer avançar a ação e tornar-se um 

elemento fundamental de construção diegética. O romance rompe dessa 

maneira com a forma narrativa e torna-se uma combinação de diálogos cénicos 

e de indicações detalhadas que elucidam acerca do cenário, dos gestos, da 

entoação, etc.. As conversas ocupam páginas e capítulos inteiros e o narrador 

limita-se a observações explicativas. Assim, o romance europeu do século XIX 

é uma forma sincrética que não contém senão alguns elementos de narração e 

que, às vezes, se separa inteiramente deles289. O desenvolvimento desse 

romance atingiu o seu apogeu durante a década de setenta do século XIX. 

Desde essa data, o romance desagrega-se e diferencia-se. Por um lado, 

cultivam-se as pequenas formas próximas da simples narração; por outro, 

encontram-se as memórias, os relatos de viagem, as correspondências, os 

estudos de costumes: «ao mesmo tempo, os elementos que dependiam da 

efabulação do romance passam cada vez mais para os argumentos 

cinematográficos: facto bastante significativo, porque prova a possibilidade de 

traduzir uma obra verbal desse género numa língua ‘muda’»290.  Esta 

possibilidade de conversão do romance não se restringe apenas ao cinema, mas 

                                                
288 Idem, pp. 73-74. 
289 Cf. idem, p. 75. 
290 Ibidem.  
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estende-se também à banda desenhada, onde as adaptações de obras literárias 

são muito frequentes.  

 

 Nos Estados Unidos da América, muito mais do que em qualquer outra 

parte, cultiva-se a novela curta, a short story. Até à primeira metade do século 

XIX, a literatura americana confunde-se, na consciência dos escritores e dos 

leitores, com a literatura inglesa e é absorvida em grande parte por esta última. 

As décadas de trinta e de quarenta do século XIX mostraram claramente a 

tendência da prosa americana para desenvolver o género da novela (short 

story), enquanto nesse mesmo período a literatura inglesa cultivava o romance. 

A imprensa periódica multiplicou-se e representou um importante papel na 

difusão do romance, em particular na Inglaterra e na América, mas os jornais 

ingleses tiveram especial preferência pelos grandes romances de Bulwer, 

Dickens, Thackeray, enquanto os jornais americanos colocaram em lugar 

central as short stories291.  

 A novela suscita um interesse particular nesta época, não obstante a 

crítica americana se mostrar aparentemente contrária ao romance. Neste 

sentido, as observações de Edgar A. Poe, cujas novelas testemunham a 

afirmação do género, são particularmente interessantes e indicadoras da sua 

curiosidade pelo mesmo. O seu artigo sobre as novelas de Nathaniel 

Hawthorne, de 1842, representa uma forma de tratado sobre as particularidades 

construtivas da novela: «there has long existed in literature a fatal and 

unfounded prejudice»292, escreveu Poe: 

 
which it will be the office of this age to overthrow – the idea that the mere 
bulk of a work must enter largely into our estimate of its merit. I do not 
suppose even the weakest of the quarterly  reviewers weak enough to 
maintain that  in a book’s size or mass, abstractly considered, there is 
anything which especially calls for our admiration. A mountain, simply 
through the sensation of physical magnitude wich it conveys, does, indeed, 
affect us with a sense of sublime, but we cannot admit any such influence in 
the contemplation even of ‘The Columbiade’293. 

                                                
291 Cf. Boris Eikhenbaum, «Sobre a Teoria da Prosa», in Teoria da Literatura II, op. cit., p. 79. 
292 Edgar Allan Poe, «Twice told tales», in Selected Writings, Middlesex, Penguin Books, 
1975, p. 443. 
293 Ibidem. 
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  Em seguida, Poe desenvolve a sua teoria original sobre o poema, que 

para ele é superior a todos os outros géneros do ponto de vista estético. Trata-

se de um poema cujas dimensões não ultrapassam o que se pode ler numa hora: 

 
the tale proper affords the fairest field which can be afforded by the wide 
domains of mere prose, for the exercise of the highest genius [...] where I 
bidden to say how this genius could be most advantageously employed for 
the best display of its powers, I should answer [...] in the composition of a 
rhymed poem not to exceed in lenght what might be perused in an hour294. 

 

 A novela aproxima-se o mais possível do tipo ideal que é o poema; tem o 

mesmo papel que o poema, mas no seu próprio domínio, o da prosa. Poe 

considera o romance como um género «inconveniente», devido à sua extensão: 

«as the novel cannot be read a tone sitting, it cannot avail itself of the immense 

benefit of total»295. E conclui: toda a história deve ser construída  tendo em 

conta o efeito que pretende produzir no final. O escritor cria uma série de 

incidentes que irão conduzir a esse mesmo propósito, combina acontecimentos 

que lhe permitem obter esse efeito preconcebido. Se a sua primeira frase não 

tende a produzir esse efeito, então ele falhou desde o primeiro passo. Em toda a 

obra, não deveria haver uma só palavra escrita que não tendesse direta ou 

indiretamente à realização dessa intenção preestabelecida. E, graças a esse 

método, a esse cuidado e a essa arte, resta um painel no espírito daquele que o 

contempla com um sentido artístico análogo a um sentimento de completa 

satisfação. A ideia da história foi apresentada em toda a sua pureza, nada veio a 

ela misturar-se, e é este um objetivo que o romance não «pode alcançar»296.  

 Poe dizia que tinha o hábito de escrever as suas novelas começando-as 

pelo fim: a parte final deve esclarecer o que a precede. Portanto, Poe atribui 

                                                
294 Idem, p. 444.  

Esta ideia de concisão do texto e de capacidade de ser lido numa só sessão é reiterada em 1846, 
no ensaio «The Philosophy of Composition», onde o poeta norte-americano estabelece que a 
qualidade de uma obra se deve ao efeito provocado no leitor, isto é, à preocupação com a 
originalidade, assim como se deve à sua curta extensão, à emoção encontrada no 
comprazimento do belo e à escolha do tom, preferencialmente melancólico. 
295 Idem, p. 446. 
296 Cf. idem, pp. 446-447. 
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uma importância particular a um efeito principal para o qual contribuem todos 

os detalhes. O sentimento de importância particular que se deve dar ao acento 

final encontra-se em toda a novela americana, pois que, para o romance (e 

sobretudo do tipo de romances de Dickens e Thackeray), a parte final 

representa mais um epílogo do que um desfecho297.  

 Todas as novelas, em particular as de Edgar A. Poe, são construídas de 

uma forma geral sobre estes princípios,  o que leva a conferir atenção às 

surpresas finais e a construir a novela a partir de um enigma ou de um 

equívoco que manterá a função motriz da intriga até o fim. A proposição do 

enigma é geralmente mais interessante do que a sua solução. Na evolução de 

cada género, produzem-se momentos em que o género utilizado até então com 

os objetivos sérios ou «elevados» degenera e assume uma forma cómica ou 

paródica. O mesmo fenómeno acontece no poema épico, no romance de 

aventuras ou no romance biográfico. Naturalmente, as condições locais ou 

históricas criam diferentes variações, mas o próprio processo guarda esta ação 

enquanto lei evolutiva; a interpretação séria de uma efabulação feita cuidadosa 

e detalhadamente dá lugar à ironia, à brincadeira, ao pastiche; as ligações que 

servem para motivar a presença de uma cena tornam-se mais fracas e 

percetíveis, puramente convencionais; o próprio autor vem a primeiro plano e 

destrói frequentemente a ilusão de autenticidade e seriedade; a construção do 

tema torna-se um jogo, com a fábula transformada em adivinhação ou anedota. 

Assim se produz a regeneração do género, ele encontra novas possibilidades e 

novas formas. Simultaneamente, surgem romances que tendem visivelmente 

para a novela: têm uma quantidade limitada de personagens e um mistério 

como efeito central298. A literatura americana caracteriza-se pelo 

desenvolvimento da novela assente sobre os princípios da unidade de 

construção, efeito principal no meio da narração, e  do forte acento no final. 

Até à década de 1880, este tipo de novela varia, aproximando-se ou 

distanciando-se da reportagem, mas guarda sempre o seu caráter moralizante 

ou sentimental, psicológico ou fisiológico.  

                                                
297 Ibidem. 
298 Cf. Boris Eikhenbaum, «Sobre a Teoria da Prosa», in Teoria da Literatura II, op. cit., p. 82. 
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 A partir essencialmente de Mark Twain, a novela americana dá um 

grande passo no sentido da anedota, sublinhando a função do narrador 

humorista ou introduzindo elementos do pastiche e da ironia literária. Mesmo a 

surpresa final é submetida ao jogo da intriga e às expectativas do leitor. Os 

procedimentos de construção são revelados intencionalmente e têm apenas uma 

significação formal. A motivação é simplificada e a análise psicológica 

desaparece299.  

 

A problemática inerente ao uso dos termos «romance», «novela» e 

«conto» é tratada por João Gaspar Simões na História do Romance em 

Portugal, onde o ensaísta se ocupa da história da prosa portuguesa em ficção. 

Simões refere-se à novela como sendo um género novo, relativamente ao conto 

e ao romance, cuja característica principal é ser um género híbrido, porquanto 

pode ser definido como «um conto que tende para o romance ou um romance 

que tende para o conto sem a prolixidade e a variedade do romance, sem a 

densidade e a linearidade do conto»300. Esta definição nada acrescenta quanto 

ao uso do termo em épocas remotas e é reportável apenas ao contexto moderno 

em que a oposição novela-romance mais se acentua. 

Os três termos, longe de possuírem um uso referencial específico, são 

submetidos a um emprego subjetivo e variável. O termo «romance» contém, 

para além disso, uma formulação negativa, tendo servido, na Idade Média, para 

designar narrativas em verso e mais tarde em prosa, escritas em língua 

vulgar301. No século XVI, o conceito de «nouvelle» sofre uma redefinição a 

nível poético-literário devido à influência da obra de Boccaccio, e opõe-se a 

«conte». A novela italiana, considerada na Península Ibérica como pertencente 

a um género literário distinto do conto, assume também diferentes 

significantes, tais como «história» ou «patranha»302. Na língua castelhana, o 

                                                
299 Cf. idem, p. 83. 
300 João Gaspar Simões, História do Romance em Portugal, Vol I, 1967, p. 14. 
301 Cf. Roland Bournneuf e Réal Ouellet, O Universo da Ficção, Coimbra, Almedina, 1976, p. 
6. 
302 Ettore Finazzi-Agrò, A Novelística em Portugal no Século XVI, Instituto da Cultura 
Portuguesa, Amadora, Biblioteca Breve, 1978, p. 10.    
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conceito de «novela» vai-se aproximando do de «conto». Este processo de 

identificação acontece em virtude da progressiva evolução do conto ibérico em 

direção à «novella». Em 1613, Cervantes edita Novelas Ejemplares e assiste-

se, desde então, ao desenvolvimento lexical que levou o termo «novela» a 

ocupar um espaço semântico preenchido por significantes como o italiano 

«romanzo» ou o francês «roman». Em português, o vocábulo deteve-se na sua 

evolução lexical entre o conto e o romance, acabando por designar um conceito 

ambíguo. O termo «romance» não goza, neste período histórico, de um uso 

comparável ao dos nossos dias. Deriva de uma base etimológica genérica, do 

latim vulgar «romanice», todavia esta indeterminação conduziu ao seu 

emprego equívoco nos diversos âmbitos culturais. Em França, designa obras 

escritas geralmente em verso destinadas à leitura ou recitação (não cantada), e 

a sua progressiva identificação com o contar, equivalente a narração 

versificada de conteúdo épico-nacional, teve como consequência o facto de as 

obras que mais se aproximavam da moderna noção de romance e que fizeram a 

sua aparição maciça no decorrer do século XVI acabarem por ser 

genericamente designadas por termos equívocos, tais como «crónica» e 

«história»303. Esta indefinição é visível não só na formulação genérica do 

conceito, mas ainda na variedade taxinómica das suas numerosas realizações: 

romance picaresco, romance de ação, romance de cavalaria, romance realista, 

romance de formação (Bildungsroman), romance impressionista, naturalista, 

romance sentimental, romance de personagem, nouveau roman. 

Pierre-Daniel Huet (1630-1721), teólogo e filósofo eminente, dedicou a 

sua vida à investigação e à produção de várias obras, dentre as quais se destaca 

o Traité sur l’Origine des Romans, que constituiu a primeira história sobre este 

género. Publicado originalmente em 1670 como prefácio de Zayde, um 

romance de Marie de La Fayette, representa um notório desenvolvimento na 

apreciação de um género mal compreendido, como revela, com grande riqueza 

de detalhe e informação, esta história sucinta do romance. Segundo Huet, a 

designação de romance foi estendida não só à prosa, mas ao verso; Giradi e 

Pigra, nos seus tratados sobre os Romanzi, raramente mencionam outra forma, 

                                                
303 Cf. idem, pp. 11-12. 
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e cita como exemplo as obras de Matteo Maria Boiardo e de Ludovico 

Ariosto304. Mas, afirma, os hábitos desta época permanecem contrários, de 

modo que nada estabelece que determinadas obras sejam claramente romances, 

mas ficções de amor e aventura, dispostas num estilo elegante em prosa, para 

deleite e instrução do leitor. Chama-lhes «ficção» para as distinguir das 

histórias reais, e designa-as de aventuras de amor, porque o amor deve ser o 

assunto principal do romance. É necessário que sejam escritas em prosa, 

compostas com arte e elegância, para que não pareçam uma massa rude e 

indigesta, sem ordem ou beleza305. A sua exposição prossegue com a definição 

de «romance» que é comparado ao poema épico, pois os dois géneros possuem 

em comum o facto de serem ficção:  

 
Je ne parle donc point ici des Romans en vers, et moins encore des poems 
épiques, qui, outre qu’ils sont en vers, ont encore des differences essentielles 
qui les distinguent des Romans: quoi qu’ils aient d’ailleurs un très grand 
rapport, et que suivant la maxime de Aristote, qui enseigne que le poète est 
plus poète par les fictions qu’il invente, que par les vers qu’il compose, ont 
puisse mettre les faiseurs de Romans au nombre des poètes. Pètrone dit que 
les poèmes poivent s’expliquer par de grands détours, […] par des 
expressions libres et hardies, de sorte qu’on les prenne plutôt pour des 
oracles, qui partent d’un esprit plein de fureur, que pour une narration exacte 
et fidèle : les Romans sont plus simples, moins élevés, moins figurés dans 
l’invention et dans l’expression306. 

 
 

O romance é, então, definido a partir de Petrónio, que afirma que os 

poemas podem ser  caracterizados como sendo longas digressões marcadas por 

uma expressão livre e ousada307. Emanam de uma mente plena de furor 

criativo, mais do que de uma narrativa exata e fiel: os romances são mais 

simples, menos elevados, menos figurativos na invenção e na expressão. Os 

poemas possuem mais de maravilhoso do que de verosímil, os romances 

                                                
304 Matteo Maria Boiardo (1441-1494) e Ludovico Ariosto (1474-1533), poetas e literatos 
italianos, a quem se devem as obras Orlando Innamorato e Orlando Furioso, respetivamente, 
tratando-se esta última de uma continuação da obra de Boiardo.  
305 Cf. Pierre-Daniel Huet, Traité de l’Origine des Romans, Genève, Slatkine Reprints, 1970, 
ed. Fac-simile: Reimpression de l’édition de Paris, 1799, pp. 3-4. 
306 Idem, pp. 5-6. 
307 Cf. Gaio Petrónio Árbitro, Satíricon: apud Pierre-Daniel Huet, Traité de L’origine des 
Romans, op. cit., p. 6. 
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possuem mais de verosímil do que, por vezes, de maravilhoso. Os poemas 

épicos tratam de ações militares ou políticas, e o tema do amor só surge 

ocasionalmente; os romances, pelo contrário, têm o amor como tema principal 

e não falam de guerra e de política senão pontualmente. A diferença entre 

história e romance é estabelecida ao nível do seu estatuto ficcional:  
 

Ces ouvrages sont véritables dans le gros, et faux seulement dans quelques 
parties. Les Romans au contraire sont véritables dans quelques parties, faux 
dans le gros. Les uns sont de vérités mêlées de quelques faussetés, les autres 
sont des faussetés mêlées de quelques vérités. Je veux dire que la vérité tient 
le dessus dans ses histoires, et que la fausseté prédomine tellement dans les 
Romans, qu’ils peuvent même être entièrement faux, et en gros et en 
détail308.   

 
 

A parte seguinte do tratado fala da origem do romance, atribuída aos 

povos da Ásia; e ao povo egípcio, que sempre revelou uma grande curiosidade 

por tudo o que o rodeava.   

A definição deste género apresentada por Huet corresponde ao padrão 

clássico da sua formação e aproxima-o das narrativas gregas, o que só será 

superado no século XVIII com a expansão e recriação de novos tipos de 

narração que caracterizam o auge novelístico da época e a configuração do 

romance como o género literário moderno por excelência. A definição 

apresentada por Huet possui uma notável semelhança com a alusão do 

imperador Juliano a este género, que pelo seu erotismo era considerado pouco 

apropriado para a leitura dos sacerdotes. O imperador, na sua qualidade de 

pontífice máximo, estava decidido a censurar a leitura destes textos mostrando-

se mais ortodoxo do que o bispo francês, evidente apreciador de novelas e do 

seu espírito romântico. Huet foi o primeiro a operar uma síntese genérica, ao 

postular o romance (roman) como uma inclinação natural do espírito humano, 

comum a todos os homens de todos os tempos e de todos os lugares. Este autor 

teve, também, um papel pioneiro na definição do conceito do romance 

greco-latino e na sistematização das suas componentes formais, integrando-as, 

pela primeira vez, num todo unitário e coerente. O tratado de Huet seria uma 

                                                
308 Ibidem. 
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tentativa de enobrecer o género, cuja força subversiva se apresentava como um 

desafio à ordem culturalmente estabelecida. 

Marcelino Menéndez Pelayo (1856-1912) empreendeu três longos 

trabalhos que o notabilizaram enquanto investigador, de que se destaca o 

estudo sobre as Orígenes de la Novela, três tomos publicados em 1905, 1907 e 

1910, a que viria a acrescentar-se, a título póstumo, um quarto tomo. Nesta 

obra exemplar, trata com grande rigor os precedentes greco-latinos do 

romance. Afirmando que o romance é um género tão antigo quanto a 

imaginação humana, identifica na parábola, no apólogo, na fábula e na epopeia 

as narrações características das civilizações mais primitivas, géneros 

espontâneos onde se esgota a atividade estética dos povos309. A epopeia não é 

senão uma novela, em grande parte do seu conteúdo, no entanto corresponde a 

uma categoria estética superior à da ficção novelesca, que se caracteriza quase 

sempre pelo predomínio da fantasia individual, pelo livre jogo da imaginação 

criadora, cujas raízes recuam ao mais recôndito da alma dos povos: 

 
La novela, considerada como representación de la vida familiar, puede 
insinuarse en la epopeya misma. ¿Qué es la Odisea sino una gran novela de 
aventuras, en la mayor parte de su contenido?310. 

 

Segundo o autor, a personalidade do poeta não existe, permanece 

submersa no espírito coletivo, do qual é um eco sonoro. A questão da autoria 

determina a passagem da epopeia ao romance. Menéndez Pelayo atesta que não 

há obra nenhuma sem autor, todavia o nome do autor, no sentido que lhe foi 

dado pela literatura, é o que menos enquadra o poeta épico, que quando alcança 

a perfeição da forma – como aconteceu a Homero, que a atingiu, na sua 

opinião, por instinto semi-divino – não exclui a aprendizagem técnica 

transmitida por gerações de aedos e rapsodos, mas afasta todos os vestígios de 

artifícios literários, surtindo o efeito de uma comunicação imediata e contínua 

das ideias contidas na mente do poeta. Na sua perspetiva, quando a literatura 

propriamente dita nasce, isto é, a arte reflexiva da composição e do estilo, 

                                                
309 Cf. Menendez-Pelayo, Orígenes de La Novela, Madrid, Espasa-Calpe, 1946, Vol. I, pp. 7-8. 
310 Idem, p. 8. 
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enquanto obra completamente pessoal e que coincide com o advento da prosa, 

principal instrumento do discurso humano e da cultura científica, a epopeia 

morre, ou pelo menos transforma-se: 

 
Unas veces se combina con la poesía lírica, como vemos en las odas 
triunfales de  Píndaro, tan llenas todavia de mitos y de recuerdos heroicos, 
otras presta su metro y sus formas a la didáctica, y es maestra de la vida en 
Hesiodo, o intérprete del pensamento filosófico aplicado a la interpretación 
del enigma de la Naturaleza, como en la poesía física de Empédocles y 
Parménides; otras se convierte de narrativa en activa, y los héroes y las 
divindades de la epopeya, conservando todavía su grandioso y sobrenatural 
prestigio, pisan las tablas de la escena trágica y pronuncian las aladas 
palabras que en su boca ponen Esquilo y Sófócles311. 

 

Também a História cresce acompanhando o crescimento da epopeia, que 

mesmo ao despojar-se da forma métrica não nega a sua origem. O romance, 

última transmutação da epopeia, não existiu, e não podia existir na idade 

clássica de maior apogeu da literatura grega, mas os seus elementos existiram 

sem dúvida e podem encontrar-se dispersos noutros géneros. À parte os 

apólogos esópicos e as fábulas líbicas, que são o género mais remoto, e mais 

oriental do que grego, foi característica daquela cultura no seu maior grau de 

refinamento o «mito filosófico» que por vezes é a metamorfose ou a 

interpretação de um mito religioso e outras vezes a parábola ou a alegoria 

livremente imaginada para expor uma doutrina metafísica ou moral312.  

Menéndez Pelayo afirma que a antiguidade helénica conheceu um grande 

número de narrações ficcionais, históricas e geográficas, muitas delas de 

origem oriental, assíria, persa ou egípcia, de que são exemplo as recolhas de 

Heródoto. Da ociosidade cultivada em cidades como Jónia e Magna Grécia 

nasce um novo género de narração, análogo aos contos orientais313. Perdidas as 

primitivas fábulas sibaríticas e milésias, de cuja existência apenas fazem prova 

as imitações gregas e latinas já tardias, como o conto «A Matrona» de Éfeso no 

Satíricon de Petrónio, Lucio, o Asno de Luciano de Samosata, O Asno de Ouro 

de Lucius Apuleio. Todas as formas semi-novelescas enumeradas, com a 

                                                
311 Idem, p. 9. 
312 Cf. idem, p. 10. 
313 Cf. ibidem. 
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exceção dos mitos filosóficos, foram pouco cultivadas na idade de ouro da 

literatura grega e tidas como géneros inferiores. O seu maior desenvolvimento 

e também o maior número de exemplares conhecidos pertencem a épocas de 

decadência, à alexandrina, à greco-romana e à bizantina. A exceção encontra-

se, segundo o autor, em Cyropedia de Xenofonte, novela histórica, pedagógica 

e política, que, partindo da biografia de Ciro, o Maior, envolve um curso 

completo de educação régia e uma exposição das doutrinas morais da escola 

socrática. Esta obra esteve na base da produção de abundante literatura ético-

política. Segundo Menendez-Pelayo, os clássicos gregos personificam o génio 

da novela antes da própria novela, nomeadamente Luciano de Samosata, cuja 

obra, rica de génio e graça, que não só dá mostras de todos os géneros de 

contos e narrações imaginárias de viagens, alegorias filosóficas, comédias 

satíricas em diálogo, mas possui ironia, sarcasmo, paródia, que alternam com o 

pensamento filosófico, quer com gravidade moralista, quer com cinismo314. À 

exceção de Plutarco, nenhum autor clássico coloca o seu leitor tão diretamente 

em contacto com o mundo antigo. O seu génio, preenchido do mais puro 

helenismo por força da crítica, da curiosidade do detalhe pitoresco, da riqueza 

dos contrastes, da passagem do risonho ao judicioso, da idealidade ao mais 

trivial e grosseiro humor, assemelha-se mais a um autor contemporâneo. As 

suas qualidades e os seus defeitos predestinaram-no a ser um dos grandes 

mestres e educadores do espírito satírico e da arte literária moderna. Plutarco 

exerce uma grande influência sobre toda a literatura polémica do Renascimento 

e sobre a filosofia do século XVIII. Erasmo, Cervantes, Quevedo, Fénelon, 

Voltaire, Diderot, entre outros, são muito influenciados por Luciano.  

Tanto a História de Eubea como Lúcio, o Asno apresentam as 

características da novela curta. A novela extensa, de amor e aventuras, é, para 

Pelayo, um produto de extrema decadência da literatura grega e cultivou-se 

principalmente na época bizantina. Para que esta classe de composições tivesse 

existência, era necessário que todos os géneros fossem desaparecendo e que o 

rumo da sociedade mudasse, tornando-se cada vez mais indiferente à vida 

pública e menos capaz do arranque heróico da epopeia, do voo majestoso da 

                                                
314 Cf. idem, pp. 11-12. 
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lírica, do interesse patético e sagrado da tragédia, da gravidade da história e 

da subtil profundidade do diálogo filosófico e até à sátira doutrinal e severa, 

segundo as palavras do autor315. Por outro lado, o desenvolvimento crescente 

da vida familiar, as suas relações cada vez mais complexas, o excesso de 

variedades e de luxo; a miscigenação de povos distintos na unidade do Império 

Romano com ritos peculiares e superstições, costumes pitorescos alimentando 

frequentes e grandes viagens propiciou a que o génio literário elaborasse 

ficções de todo o género, ainda que sem ultrapassar os limites da 

verosimilhança. A transformação do mundo moral, manifestada na obra dos  

novelistas a que os gregos chamam «escritores eróticos», carregam o 

qualificativo do género, uma vez que o amor, secundário na epopeia e na 

tragédia clássica, é a principal inspiração. Pode dizer-se que é o fundo comum 

desta literatura tardia que por vezes chega à arte cristã, mais casta, mas que 

acaba por não sair da esfera puramente sensual em que se move o idílio de 

Longus. Menéndez Pelayo lembra a importância que as obras Teágenas e 

Caricleia de Heliodoro e as Babilónicas de Imablico, O Sírio, tiveram, pois 

inspiraram o último livro de Cervantes e fascinaram a juventude de Racine com 

as suas aventuras inverosímeis, os raptos, os naufrágios, os reconhecimentos e 

as intervenção contínuas de bandidos e piratas. Salienta que o mérito de 

Heliodoro não consiste na fábula, nem no estilo, mas sim na moral que todo o 

livro respira, na ternura e na psicologia com que o autor expõe as ações das 

suas personagens, constituindo o primeiro exemplo de novela sentimental. 

Acrescenta ainda que, com tantas variações apresentadas pelo género 

novelesco, é curioso que poucos autores, à exceção de Luciano e dos 

epistólogos Alcifron e Aristineto, a quem se deve a novela em forma de carta,  

tivessem seguido o caminho aberto pela comédia de Menandro e dos seus 

imitadores que escrevem sobre episódios familiares e cenas de costumes. A 

novela realista, que em Roma se manifesta na obra de Petrónio, encontra nos 

autores gregos aparições episódicas e fugazes, cujo campo de observação é 

restringido aos costumes de gente de mais baixa condição social, apresentado 

com monotonia.  

                                                
315 Cf. idem, p. 15. 
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Progressivamente,  a principal matéria da novelística afasta-se da análise 

ética e psicológica, da interpretação das paixões humanas e dos casos de vida. 

Na novela greco-bizantina, as personagens alimentam-se do nascimento de 

aventuras extravagantes com extensas descrições de objetos naturais e 

artísticos e com discursos declamatórios das escolas retóricas da cultura grega. 

A novela cristã dos primeiros séculos existia, no início, não por nenhum 

propósito de variedade literária ou deleite estético, mas por irresistível 

necessidade da imaginação dos fiéis que não satisfeita com a sobriedade da 

narrativa dos evangelhos aspirava a completá-la com fábulas. Na novela latina 

há dois autores a destacar, nomeadamente, Petrónio e Apuleio, como 

representantes da novela latina, podendo também referir-se Ovídio, como autor 

de deliciosos contos em verso: Metamorfosis onde as aventuras e 

transformações dos deuses são tratadas com alegre irreverência e com o menor 

sentido religioso.  Satíricon de Petrónio, obra muito elaborada do ponto de 

vista da estrutura e refinadamente escrita,  é no sentido de Menendez Pelayo 

«uma novela de costumes, de maus e horríveis costumes, escrita por amor à 

arte e depravação de espírito»316. Não é um livro de oposição política, nem 

uma sátira social, na sua globalidade é uma novela autobiográfica na qual a 

personagem Encolpio é o protagonista. As Metamorfoses, Africano Apuleio, O 

Asno de Ouro apresentam cenas impressionantes como as mais marcantes 

novelas de Petrónio. No entanto, abarcam um quadro novelesco mais amplo, 

sendo as novelas mais divertidas e diversificadas que se escreveram em 

qualquer época, cujo teor pitoresco e realista procede inteiramente do conto 

grego O Asno de Luciano. Petrónio teve pouca influência na literatura moderna 

e Apuleio, em quem a impudência é menos frequente, inspirou um grande 

número de produções dramáticas e novelescas assim como a novela 

autobiográfica do séc XVI e XVII317.  

A cultura greco-latina, educadora do mundo ocidental, deixou esta 

herança exígua. O género ficcional era pouco cultivado pelos clássicos, mas a 

Idade Média, mais produtiva neste sentido, criou e adaptou novos tipos de 

                                                
316 Idem, p. 28. 
317 Cf. idem, pp. 25-26. 
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narração, que intervieram de forma mais imediata e direta nas origens da 

novela moderna. Muito mais do que a novela clássica, foram os apólogos e os 

contos orientais que influenciaram de forma decisiva a produção literária da 

Idade Média, de origem muito remota, localizada na Índia, apesar de existirem 

textos originais escritos em sânscrito e se encontrem somente imitações 

posteriores em línguas modernas do Indostão. As traduções de Sendebar e de 

Dalila e Dimna - Fábulas de Bidpai não só possuem importância no processo 

cronológico da novela por serem imediatamente derivadas de um texto arábico, 

como têm muita importância na história linguística e literária da Península 

Ibérica, encontrando-se entre os seus mais antigos documentos318. 

As fábulas indianas, de origem remota, ora surgem da tendência natural 

da mente humana para construir metáforas da realidade, ora têm a sua fonte em 

vagas memórias da primitiva comunidade dos povos Ários, como parece  

indicá-lo o facto de se encontrarem algumas delas noutros ramos da mesma 

família, especialmente nas tradições germânicas recompiladas por Grimm. É 

importante para o estudo da novelística, a menção a estas versões, porque 

algumas delas, ainda que tenham chegado à Europa e influenciado a literatura 

moderna muito tardiamente, deram notoriedade e prestígio ao apólogo 

oriental319.  

Dedicando-se igualmente ao tema das origens da novela, Carlos García 

Gual, autor de Los Orígenes de la Novela, afirma que a novela romântica é 

uma invenção grega, de época tardia, um produto muito pouco clássico e por 

isso ignorado pelas poéticas. A mais moderna de todas as novelas da 

Antiguidade é sem dúvida Satiricon do séc I d.C., com o seu realismo e 

expressionismo avant la lettre, o seu caráter satírico e paródico. 

A novela, próxima do conto, mais social e sofisticada do que este, tem 

origens e características específicas. Encontra-se já no antigo Egipto, em 

narrações como a de Sinuhe (século XX a.C.), considerada uma das melhores 

obras da literatura egípcia antiga320, e em certos relatos orientais recolhidos 

                                                
318 Cf. idem, pp. 28-29. 
319 Cf. idem, pp. 33-41. 
320 Narrativa criada na sequência da morte do faraó Amenemhat I, fundador da décima segunda 
dinastia, no início do século XX a.C.. É provável que tenha sido composta pouco tempo depois 
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pelos historiadores gregos e inseridos nas suas histórias, em Heródoto e 

Xenofonte. A sua estrutura é simples e precisa em detalhes, muito mais clara e 

fechada do que a do romance. O seu ritmo é rápido e decisivo, face à lentidão e 

ao caráter sinuoso daquele, não admite interlúdios nem digressões, a trama dos 

acontecimentos possui maior relevância do que as personagens que os 

protagonizam321.  

Para Gual, a novela tem vindo a exercer, ao longo da história literária, 

uma grande influência em muitos romances, tanto na Grécia como em Roma, 

de Boccaccio a Geoffrey Chaucer. Tanto os romancistas antigos, como Lucios 

Apuleius, como os modernos, incluíram nas suas obras pequenas histórias 

novelescas. A distinção entre ambos os géneros é sempre mais difícil de 

estabelecer na realidade do que na teoria. Na teoria, atribui-se ao género 

literário uma nitidez que a concretização histórica confunde com frequência. 

No mundo grego, e também na época renascentista, há um traço distintivo que 

pode sublinhar-se: o caráter idealizante do romance face ao caráter mais 

realista da novela. Mas a obra literária importa mais do que estes traços. Os 

dois tipos de narração representam duas instituições literárias separadas, com 

ideais e com propósitos artísticos distintos.  

Também Bakhtin fez remontar a origem do romance à Grécia, apoiando-

se noutras formas não novelescas como o diálogo socrático e a sátira menipeia, 

cultivada por Luciano. Segundo o crítico russo, surgiram, a partir da 

Antiguidade, três tipos de romances essenciais e, por conseguinte, três métodos 

correspondentes que permitem apreender de maneira literária o tempo e o 

espaço no romance ou, mais simplesmente, três cronótopos romanescos. Estes 

três tipos revelaram-se extremamente férteis e flexíveis. Eles determinaram em 

grande parte a evolução da novela de aventuras até meados do século XVIII, 

cuja análise permite desenvolver o estudo das suas variantes sucessivas no 

romance europeu e descobrir as novidades criadas na Europa. Bakhtin 

concentra a sua atenção no problema do tempo – princípio primeiro do 
                                                                                                                            
dessa data, embora o mais antigo manuscrito existente seja datado do reinado de Amenemhat 
III. Existe um debate em curso quanto ao facto de este ser uma obra de ficção ou ser uma obra 
baseada em factos reais envolvendo um indivíduo chamado Sinuhe. 
321 Cf. Carlos Garcia Gual, Los orígenes de la novela, Madrid, Ediciones Istmo, 1972, 3.ª ed., 
pp. 24-25. 
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cronótopo –, e do que lhe diz diretamente respeito, pondo de lado quase todos 

os problemas de ordem histórica e genética. O primeiro tipo de romance antigo, 

«primeiro» não entendido no sentido cronológico, será convencionalmente 

designado por «romance de aventuras e de provas». Acrescentar-lhe-á o 

romance dito «grego» ou «sofista», referindo-se aos modelos que chegaram até 

nós na sua integralidade, nomeadamente, Os Etíopes de Heliodoro, os Amores 

de Leucipe e Clitofonte de Aquiles Tacio, as aventuras de Chereas e Callirhoe 

de Chariton de Afrodisia, Daphnis e Chloe de Longus322. Nestes romances, a 

complexidade e a técnica do tratamento do tempo são já de grande refinamento 

e excelência, de forma que o desenvolvimento posterior do verdadeiro romance 

de aventuras nada acrescenta de substancial até os nossos dias. Também as 

particularidades do tempo das aventuras aí se revelam melhor que noutro lugar. 

Como acontece com os seus sucessores mais imediatos e mais diretos, as 

novelas bizantinas, todos os romances gregos revelam entre si uma enorme 

semelhança e são compostos com os mesmos ingredientes e temas. A 

quantidade de elementos, o seu peso específico no conjunto da ação e a 

maneira de se combinar, podem variar de um romance para o outro. Partindo 

do assunto, é fácil compor um esquema geral, indicando as divergências e as 

variações observáveis.    

Todos os aspetos do romance, sem exceção, na sua forma abstrata, tanto 

no que respeita ao tema, como às descrições, e aos discursos retóricos, não são 

novos, existem desde há longa data, noutros géneros literários da Antiguidade. 

Os temas do amor, da paixão súbita, do primeiro encontro, da nostalgia foram 

desenvolvidos na lírica – o amor helenístico; outros temas como as 

tempestades, os naufrágios, as guerras, os sequestros, foram moldados pela 

épica antiga, e outros, nomeadamente o tema do reconhecimento, 

desempenharam um papel fundamental na tragédia. Os temas descritivos são 

desenvolvidos no romance geográfico da Antiguidade nas obras históricas, em 

autores como Hesíodo, entre outros. As longas digressões e os discursos das 

personagens são provenientes dos géneros retóricos. Pode-se, assim, 

                                                
322 Cf. Mikail Bakhtin, Esthétique et Théorie du Roman, op. cit., p. 239. 
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reconhecer algum sincretismo dos elementos específicos que o romance grego 

utilizou e fundiu na sua estrutura. No entanto, são unificados para formar uma 

nova e específica entidade romanesca, num cronótopo completamente novo, 

onde os elementos de vários géneros deixaram de ser o que eram quando 

faziam parte de outros géneros e adquiriram um caráter novo e funções 

particulares323.  

O segundo tipo de romance antigo é o romance de aventuras e de 

costumes. Só duas obras se integram nesta categoria: o Satiricon de Petrónio e 

O Asno de Ouro de Apuleio. Não obstante, existem elementos importantes 

deste tipo de representação noutros géneros, nas sátiras, nas diatribes 

helenísticas, nas variantes das vidas de santos, onde os pecados e as tentações 

são seguidos de uma crise e de renascimento. O que ressalta à primeira vista é a 

associação do tempo das aventuras ao tempo dos costumes, daí a classificação 

«romance de aventuras e de costumes».  

O terceiro tipo é o do romance biográfico, em que não nos deteremos, por 

nos interessar, neste tipo de análise pormenorizada e concreta, a forma como 

Bakhtin mostra a produtividade e flexibilidade dos dois tipos de texto e das 

respetivas configurações «cronotópicas» que permitem o desenvolvimento do 

romance de aventuras tal como viria a ser praticado na Europa até meados do 

século XVIII, e mesmo posteriormente, por Walter Scott.  

No ensaio «As Origens Gregas do Género», Marília Pinheiro afirma que 

os textos a que habitualmente se atribui a designação de «romance antigo» 

compreendem um grupo restrito de cinco obras escritas em grego e duas em 

latim. O primeiro grupo engloba as narrativas de Cáriton, Quéreas e Calírroe, 

que remontam à primeira metade do século I a. C./d. C.(?), de Xenofonte de 

Éfeso, As Efesíacas, Ântia e Habrócomes, provavelmente de meados do II 

século d. C., de Aquiles Tácio, Leucipe e Clitofonte, datada de finais do século 

II d. C., de Longo, Dáfnis e Cloe, de finais do século II, princípios do século III 

d.C., e de Heliodoro, As Etiópicas, Teágenes e Caricleia, de princípios/meados 

do século III ou finais do século IV d. C.. Do segundo grupo fazem parte  

Satíricon de Petrónio e As Metamorfoses de Apuleio, datando o primeiro do 

                                                
323 Cf. idem, pp. 241-242. 
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século I d. C. e o segundo do século II d.C.. Marília Pinheiro crescenta que a 

narrativa de ficção não foi caracterizada na Antiguidade de acordo com 

nenhuma terminologia específica. Os autores da Antiguidade incluíram estas 

obras na categoria do mythos, da historia, do drama, da komodia, o que 

significa que, ao invés de se reconhecer a especificidade de um género novo, se 

limitou a ampliar o alcance de outros já existentes, havendo motivos de ordem 

estético-literária e social para esse facto324.  

Desde a publicação da célebre carta do bispo Pierre-Daniel Huet a 

Segrais sobre a origem do romance, passando pela obra monumental de E. 

Rohde e até aos nossos dias, os autores não têm hesitado em recorrer a termos 

como novela (castelhano), novel ou romance (inglês), roman (alemão), 

romanzo (italiano). No entanto, a aplicação do termo «romance» para designar 

estas longas narrativas de ficção está, segundo a investigadora, aparentemente 

marcada por uma contradição e um equívoco: a contradição reside no facto de 

se aplicar, a obras da Antiguidade, uma designação moderna, retroativa; o 

equívoco consiste na utilização deste termo, dada a ambiguidade, a fluidez e a 

indeterminação semânticas. Assim, a inexistência de uma designação 

específica para o novo género, o anacronismo da designação e a amplitude 

conceptual e indefinição teórica do termo «romance”, que acolhe múltiplos 

sub-géneros, fez com que a designação fosse aplicada, apesar de o género não 

existir na época de Aristóteles e Platão. Tal como afirma Marília Pinheiro: «ao 

subtrair-se à tirania das classificações canónicas dos géneros estabelecidos pela 

tradição, foi considerado um out-sider. Mas esse é um estatuto que o tem 

sempre acompanhado no decurso da sua longa e atribulada existência»325. 

Milan Kundera questiona: «mas não terá o romance chegado ao fim do 

seu caminho pela sua própria lógica interna? Não terá já explorado todas as 

suas possibilidades, todos os seus conhecimentos e todas as suas formas?»326. 

Poderemos responder invocando Luckács: «enquanto a característica essencial 

dos outros géneros literários é repousar numa forma acabada, o romance 

                                                
324 Cf. Marília Pinheiro, «Origens Gregas do Género», in O Romance Antigo. Origens de um 
Género Literário, F. Oliveira, Ed. P. Fedeli, D. Leão, Coimbra, 2005, p. 9. 
325 Idem, p. 13. 
326 Milan Kundera, A Arte do Romance, Lisboa, Dom Quixote, 2002, 2.ª ed., p. 28. 
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aparece como alguma coisa que devém, como um processo»327, em constante 

transformação que integra novas linguagens, nomeadamente a linguagem da 

banda desenhada, dando origem ao romance ou novela gráfica.   

Georg Lukács define o romance como resultado da interpenetração de 

estruturas. Em Teoria do Romance, estuda o problema da filosofia histórica das 

formas e afirma que a transformação dos pontos de orientação submete as 

formas literárias a uma dialética histórico-filosófica que, conforme a natureza 

dos diversos géneros, só poderá ser variável para cada um deles. A mudança 

não afeta, por vezes, senão o objeto e as condições da sua elaboração e deixa 

intacta a relação final da forma com a justificação transcendental da sua 

existência. Aparecem as modificações formais que se repercutem nos menores 

pormenores técnicos das obras sem tocar no elemento originário da sua 

estruturação328. O princípio criador de géneros não exige nenhuma mudança na 

disposição do espírito, o seu papel é mais forçar uma única e mesma disposição 

a orientar-se para um fim novo, distinto do anterior. Os géneros entrelaçam-se 

num inextricável cruzamento e todos não são mais do que a totalidade de um 

dado facto onde se podem procurar e encontrar as condições empíricas e 

sociológicas que presidem à aparição de cada forma singular. A tragédia 

manteve-se inalterada porque nunca foi modificada a sua essência; já o 

romance, forma narrativa que considera isoladamente o que a vida contém de 

surpreendente e de problemático, é a mais artística das formas, traduz o sentido 

último de toda a criação artística como atmosfera, como significação do seu 

próprio conteúdo, e por isso sujeito a alterações sucessivas. Lukács afirma que 

no romance a totalidade nunca é sistematizável senão a um nível abstrato e 

nunca será possível estabelecer no romance uma referência a um sistema 

porquanto a base da sua construção é um sistema abstrato329. Os elementos do 

romance são abstratos, a aspiração nostálgica dos homens que tende para o 

remate utópico, a existência das estruturas sociais que repousa na sua 

facticidade e na força da sua subsistência, assim como é abstrata a intenção 

                                                
327 Georg Lukács, Teoria do Romance, Lisboa, Editorial Presença, 1965, p. 80. 
328 Cf. Georg Lukács, idem, p 41. 
329 Cf. idem, p. 77. 
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estruturante que deixa substituir a distância entre os dois grupos abstratos de 

elementos que formam a estruturação em vez de a abolir. Enquanto «o romance 

é a forma da virilidade amadurecida por oposição à infantilidade normativa da 

epopeia»330, o drama, por exemplo, situa-se além do tempo, o que significa que 

o caráter fechado do seu mundo é, «no plano objetivo, imperfeição e no plano 

subjetivo resignação»331. A intenção ética, no romance, é sensível mesmo no 

centro da estruturação de cada pormenor, é um elemento eficaz na construção 

da obra. Assim, enquanto a característica essencial dos outros géneros literários 

é repousar numa forma acabada, o romance aparece como alguma coisa que 

devém, como um processo, como já referimos atrás. Neste processo de devir 

constante, de dissolução progressiva do romance, novas formas emergem e 

são-lhe associadas ou incorporadas. Assim, do desgaste da forma canónica do 

romance e da integração dos elementos narrativos icónico-verbais na estrutura 

novelística surge uma nova forma de ficção narrativa designada por novela 

gráfica, aquilo que, na perspetiva da teoria de Bakhtin, constitui um cronótopo 

novo, onde os elementos da novela conformados à linguagem da banda 

desenhada, ao seu código semiótico especificamente icónico-verbal, adquirem 

caráter e funções particulares, são unificados, originando uma nova e específica 

entidade romanesca.  

 

A primeira novela gráfica portuguesa é certamente Apontamentos sobre 

a  Picaresca Viagem do Imperador Rasilb pela Europa de Raphael Bordallo 

Pinheiro, porquanto se trata de uma novela satírica, editada em 1872, em 

formato de livro. António Dias de Deus e Leonardo de Sá atribuem-lhe o 

estatuto de primeira história aos quadradinhos portuguesa, pois a «intenção era 

visivelmente a de contar uma história inteira»332, num «todo homogéneo»333, 

                                                
330 Idem, p. 79. 
331 Ibidem. 
332 António Dias de Deus e Leonardo de Sá, «À Volta d’A Picaresca Viagem de Raphael 
Bordallo Pinheiro», in Apontamentos de Raphael Bordallo Pinheiro sobre a Picaresca Viagem 
do Imperador de Rasilb pela Europa, Edição Fac-similada, Lisboa, Bedeteca de Lisboa – 
Câmara Municipal de Lisboa, s.d., s.p.. 
333 Ibidem. 
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«o que determinou a edição num álbum de dezasseis páginas»334. Esta novela 

gráfica tem como personagem principal o Rei D. Pedro II, Imperador do Brasil, 

e como tema a primeira  viagem que este fez à Europa, no ano de 1871, 

registada um ano depois por Bordallo Pinheiro. Trata-se de uma novela pícara, 

tendo em conta o título atribuído pelo autor, que desenvolve uma crítica 

humorística à cultura portuguesa da época e às suas instituições. Tanto o 

Imperador como Portugal são alvos de paródia. D. Pedro II, apesar de rico, 

anda quase sempre com chinelos, xaile e joelheiras rotas.  Portugal dá pelo 

nome de Vale de Andorra Júnior e é definido como sendo «país onde a 

democracia e as laranjas são originárias da China»335. Farto deste país, das suas 

academias filarmónicas e dos seus ministérios, D. Pedro viaja para a 

Alemanha, local onde revela o seu desprezo pela França. Convive 

posteriormente com os franceses, aproveitando para menosprezar a Alemanha, 

forma de Bordallo Pinheiro criticar o estado de guerra entretanto vivido pelos 

dois países336. O Imperador aprende a dançar o «french cancan»337, dirige-se a 

Inglaterra onde visita o Convent Garden, mas não tem trajes adequados à 

circunstância, pelo que é expulso338. Prossegue então por outros países 

europeus, ao encontro de outros imperadores e sociedades científicas. Viaja 

ainda, de bicicleta, pela Itália, pela Grécia, pelo Egito, pela Palestina e pela 

Ásia. Após a passagem pela «cavalheira Espanha»339, de regresso ao Vale de 

Andorra Júnior, a receção pública foi imponente, no entanto a pompa e 

circunstância das iluminações festivas, deslumbrantes, foi satirizada na 

representação visual por uma grande mancha preta com umas pequenas pintas 

a branco. O Imperador vai ainda a Tróia de Vale de Andorra Júnior340, a cidade 

do Porto, rival de Lisboa, onde consome uma grande quantidade de tripas à 

                                                
334 Ibidem. 
335 Raphael Bordallo Pinheiro, idem, p. 3. 
336 Cf. idem, p. 4. 
337 Ibidem. 
338 Ibidem. 
339 Idem, p. 5.  
340 Cf. idem, p. 7. 
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moda da terra. De novo na capital, lava-se no chafariz de Fora341, come iscas e 

peixe frito na zona das Hortas e recebe as últimas honras. Regressado a Rasilb, 

escreve e ilustra o seu diário, relembrando ao mundo os maiores homens da 

história: as térmitas prussianas, o Imperador da Alemanha e o chanceler 

Bismarck metamorfoseado em caracol342.  

Com efeito, estamos em presença de uma narrativa icónico-verbal onde 

a realidade é ficcionada e parodiada, cuja estrutura diegética sugere o 

subgénero, centrado nas aventuras de uma personagem – o pícaro –, regra geral 

uma personagem de condição humilde, sem profissão, que, para sobreviver, 

vagabundeia, rouba ou serve senhores. Na novela picaresca, a categoria da 

narrativa mais importante é a da personagem, pois o protagonista desse tipo de 

relato é justamente uma personagem de condição social humilde, sem 

ocupação certa, vivendo de expedientes, a maioria dos quais duvidosos343. 

Nesta novela, o adjetivo pícaro é referente à viagem, e não obstante toda a 

caracterização de D. Pedro II ser a de um pícaro, esta sua representação serve o 

pretexto de paródia que Bordallo desenvolve em torno das ações do Imperador 

e as circunstâncias sociais da sua viagem, que aproveita para exercer uma 

crítica humorística e muito mordaz.   

Raphael Bordallo Pinheiro possuía então vinte e seis anos e começava a 

explorar a sua veia satírica. Esta novela gráfica teve uma «segunda edicção» 

quase inteiramente redesenhada, à exceção das páginas cactorze e quinze, 

idênticas à primeira edição, e com a composição ligeiramente alterada. 

Segundo António Dias de Deus e Leonardo de Sá, «Raphael teria talvez 

pretendido melhorar a versão inicial, visto o seu evidente sucesso; ou, de forma 

mais simples, as chapas litográficas originais estariam possivelmente 

inutilizáveis»344. Houve ainda uma «terceira edicção» definitiva apenas com 

algumas correcções no texto tipográfico, mantendo a menção «2ª edicção» no 

                                                
341 Cf. idem, p. 10. 
342 Cf. idem, pp. 13.-14. 
343 Cf. Mário Gonzalez, O Romance Picaresco, São Paulo, Ática, 1988.  
344 António Dias de Deus e Leonardo de Sá, «À Volta d’A Picaresca Viagem de Raphael 
Bordallo Pinheiro», in op. cit., s.p.. 
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cabeçalho da página dois. Todas as versões datam do mesmo ano de 1872345. 

 

 
 

Raphael Bordallo Pinheiro, A Picaresca Viagem do Imperador de Rasilb pela Europa, 1872 
 

 

                                                
345 Ibidem. 
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O percurso da novela gráfica portuguesa enfrenta um longo hiato no 

espaço que permeia o final do século XIX e 1973, data do lançamento de 

Wanya: Escala em Orongo, de Augusto Mota e Nelson Dias. Não porque o 

desenvolvimento da banda desenhada portuguesa seja estanque, mas porque se 

prefere a sua publicação na imprensa periódica. 

No entanto, a década de 1960 representa, para a banda desenhada 

portuguesa, um período de abertura e de liberdade. Acompanhando a onda de 

mudança e de liberdade social que se fez sentir por toda a Europa, sendo 

fortemente influenciada pela banda desenhada estrangeira e refletindo todos os 

acontecimentos históricos e sociais, a produção nacional arrisca abordar temas 

proibidos até então e aposta na produção destinada a um público adulto. 

Começa pelas transgressões mais óbvias, nomeadamente o erotismo, a 

sexualidade, a exposição mais ousada do corpo, depois utiliza uma maior 

liberdade temática. Este processo resultou em dois saltos qualitativos, o 

primeiro, nos anos 1960 e 1970, e o segundo, ainda ativo, nos anos 1980 e 

1990, a nível da passagem e acentuação da produção e do consumo de banda 

desenhada em álbum em vez das revistas tradicionais, num processo que 

simultaneamente reflete e influencia as restantes evoluções verificadas346. É no 

seguimento deste primeiro salto qualitativo que a banda desenhada portuguesa, 

que timidamente já o refletira no campo crítico e em algumas obras, sobretudo 

na excelente e efémera experiência do álbum de Augusto Mota e Nelson Dias 

Wanya: Escala em Orongo, vai simultaneamente inserir-se e revestir toda uma 

originalidade e formas próprias resultantes dos acontecimentos políticos e 

sociais intensos vividos à época347.  

Editada em 1973, Wanya: Escala em Orongo é considerada, por Rui 

Zink, a primeira novela gráfica348, «o primeiro livro de banda desenhada 

portuguesa da era do livro da banda desenhada portuguesa»349.  A história 

                                                
346 Cf. Paiva Boléo e Carlos Pinheiro, Das Conferências do Casino à Filosofia de Ponta, op. 
cit., p. 104. 
347 Cf. Ibidem. 
348 Cf. Rui Zink, Literatura Gráfica? Banda Desenhada Portuguesa Contemporânea, op. cit., 
p. 268. 
349 Idem, p. 153. 
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centra-se em Wanya, a protagonista, que vagueia pelo espaço em busca de 

novos mundos. Tendo chegado a Orongo, um planeta aparentemente deserto, 

mas habitado por criaturas imortais e desprovidas de emoções, Wanya vive 

uma série de peripécias: rapto, tentativa de violação, destruição, paixão e 

reconstrução. Wanya é uma personagem simbólica cuja missão é trazer de 

volta o povo à vida e à felicidade, o que consegue alcançar através da narração 

da epopeia do planeta Terra, uma «parábola» segundo Zink,  revestida de 

motivações de natureza ideológica: «no relato de Wanya [...] desfilam alguns 

protagonistas da aventura da humanidade, com destaque para os da história 

recente: Franco, Hitler, Einstein, Nixon, o dirigente israelita Moshe Dayan, o 

astronauta Neil Armstrong chegado à Lua, o compositor Leonard Bernstein, a 

Black Panther Angela Davis»350. É uma obra graficamente arrojada, que 

mostra os problemas do nosso tempo e os caminhos do futuro. É um marco da 

banda desenhada portuguesa da década de 1970, constitui uma das raras 

incursões nacionais pela banda desenhada de ficção científica. Filiada na 

mesma corrente da banda desenhada francesa, onde o erotismo se une ao 

comentário social, lançada pelo editor Eric Losfeld, de que Saga de Xam, de 

Nicolas Devil, é o exemplo mais importante, e a influência mais diretamente 

assumida pelo desenhador, Wanya demonstra que o impacto desta obra, e de 

outras como Barbarella de Jean-Claude Forrest, também editada por Losfeld, 

se fez sentir em Portugal, apesar da censura que ainda dificultava o acesso a 

este tipo de banda desenhada mais adulta e politicamente comprometida351. 

Dois anos depois, surge Eternus 9, de Vítor Mesquita, novela gráfica 

que trata uma temática relativamente próxima à de Wanya, apresentando-se 

como «uma reflexão cósmica numa aventura de ficção científico-mística»352. 

Esta obra inicialmente publicada na Visão353, em Abril de 1975, terminando 

apenas a sua publicação com o lançamento em álbum pela editora Meribérica-

                                                
350 Idem, p. 163. 
351 Cf. idem, p. 108. 
352 J. Paiva Boléo, art. cit., in Camões – Revista de Letras e Culturas Lusófonas, 5, Abril-
Junho, 1999, p. 105. 
353 Revista de banda desenhada criada em Abril de 1975, apesar  da existência efémera, durou 
cerca de um ano, tendo sido publicados doze números. Tornar-se-ia num símbolo da nova 
banda desenhada portuguesa. 
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Líber em 1979, foi posteriormente publicada em francês e flamengo. Segundo 

Rui Zink, Eternus 9 marcou um ponto de viragem, influenciando uma geração, 

quer de forma direta em Diniz Conefrey, que colaborou com Mesquita, quer 

indiretamente, através da reconstrução utópica da cidade de Lisboa de Nuno 

Artur Silva e António Jorge Gonçalves nos livros de Filipe Seems, onde 

encontra, seguramente, uma das raízes. Eternus 9 é uma história de culto de 

ficção científica cujo herói representa a Europa, mas, ao contrário dos super-

heróis criados nos Estados Unidos da América, é um ser humano com 

faculdades paranormais. Mesquita criou uma Lisboa futurista, onde existe um 

centro de biologia experimental suspenso por cima do Castelo de São Jorge, 

cujo objetivo é investigar o comportamento humano e procurar vida inteligente 

no universo. A novela gráfica encontra-se profusamente ilustrada, com um 

grafismo brilhante e minucioso constituído por uma estrutura experimental fora 

dos parâmetros da banda desenhada convencional354. A criação das pranchas 

obedece a uma lógica que se afasta das sequências simples e lineares 

tradicionais na banda desenhada, estabelecendo ligações que se fundem em 

elementos destacados no desenho. Os cenários, de estilo barroco e gótico, 

representam a verticalidade dos arcos cruzados e das ogivas que dominam as 

imagens, concebidas em longos quadros verticais surgindo dos elementos 

arquitetónicos355. Um outro elemento define a estrutura da narrativa: o 

conjunto de símbolos como o círculo, o triângulo, o símbolo de Salomão e os 

pictogramas do zodíaco, bem como outros símbolos característicos do 

cristianismo, que ajudam a criar pranchas de grande originalidade visual e 

estética, como aquelas em que uma espiral regista a conceção de uma vida em 

evolução, tão distinta das convencionais pranchas, de leitura tradicional356.  

Porém, é na década de 1970, após o 25 de Abril, que se dá uma maior 

modificação nos conteúdos temáticos da banda desenhada, apesar do 

predomínio de narrativas de intervenção política e social. 

                                                
354 Cf. Rui Zink, Literatura Gráfica? Banda Desenhada Portuguesa Contemporânea, op. cit., 
pp. 181-183. 
355 Cf. idem, p. 169. 
356	  Cf. idem, pp. 170-171.	  
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Carlos Barradas representa um original e interessante autor do pós-25 

de Abril pela adaptação de O Capital de Karl Marx: «empresa impossível, cujo 

resultado é notável pelo interesse e eficácia e pelo engenho das imagens, 

constituindo um exemplo particularmente feliz da utilização didática da BD, 

vertente que, apesar das excepções e da sua inegável importância, é ingrata e 

marginal em relação à força e à especificidade da banda desenhada ficcional 

propriamente dita»357. Esta obra, fortemente interveniente e crítica, situa-se 

num meio termo entre a sátira e a pedagogia, o didatismo teórico e histórico e o 

humor, sendo frequente a interseção entre as duas. João Paiva Boléo lembra 

ainda que a utilização da banda desenhada como instrumento pedagógico, a 

outra face da banda desenhada político-satírica, teve uma profusa utilização na 

informação cívica, intervindo na sociedade, funcionando como motor e espelho 

dessa mesma sociedade, tornando salientes as mudanças profundas e 

permanentes, desencadeadas pelas modificações sociais, políticas e culturais 

vividas à época358. 

Os anos 1980 são um período de uma certa recessão nesta área segundo 

Paiva Boléo e Carlos Pinheiro. A importância e o predomínio da popularidade 

da banda desenhada estrangeira acentua-se, e, se a banda desenhada estrangeira 

vai ser dominada pela aventura, a banda desenhada portuguesa, sem deixar de 

percorrer largamente esse caminho, com guiões originais ou adaptados, vai ser 

progressivamente dominada pela banda desenhada histórica, ou pelas 

adaptações histórico-literárias, com predominância da História de Portugal. 

Segundo Marie Manuelle Silva e Rui Malheiro, podem definir-se quatro linhas 

temáticas: o tema dos Descobrimentos, de que é principal representante José 

Ruy, que recriou a História da expansão marítima narrando aventuras de 

gerações de portugueses anónimos e deixou um legado de personagens como 

Bonvento e os seus dois amigos inseparáveis, o Cap. Batávias e o armador Dias 

                                                
357 Cf. Rui Zink, Literatura Gráfica? Banda Desenhada Portuguesa Contemporânea, op. cit., 
ibidem. 
358 Cf. idem, p. 111. 
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Gaia; o tema da Revolução de 1974; o tema dos heróis e personalidades 

históricas; e, por fim, o tema das cidades de Portugal.359 

São estas as vertentes que moldarão a escola realista, que vai  

caracterizar a banda desenhada portuguesa dominante até aos anos 1980360. No 

entanto, começam a forjar-se algumas linhas que se tornarão dominantes na 

década seguinte, a criação de uma banda desenhada intelectual e literária, mais 

pessoal e de raiz urbana, onde se pratica uma cultura de periferia e de 

marginalidade, e a renovação da banda desenhada histórica, quer pelo humor, 

quer pela abordagem radicalmente nova. A maturidade e a solidez marcam as 

obras deste período. A geração de 80 é uma geração fortemente influenciada 

pela sociedade americana, no entanto as referências bedeísticas361 permanecem 

as europeias, em especial Hugo Pratt e Moebius362.  Outras tendências se vão 

afirmando, como a influência da pintura em bandas desenhadas de cor direta, 

entre diversas técnicas e experimentações, por vezes também a preto e branco, 

em que relatos quotidianos ou temas mais  filosóficos e literários renovam os 

argumentos. Nuno Saraiva é um dos autores que mais contribuem para a 

renovação do olhar da banda desenhada sobre Lisboa, a sua marginalidade e 

vida nocturna, inseridos num universo policial, num tom próximo ao da 

crónica. Paralelamente desenvolve uma série de adaptações de contos de Edgar 

Allan Poe, revelando uma grande liberdade criativa363.  

A  década de 1990 é definida como uma década de renovação, com a 

progressiva afirmação de novas personalidades, mantendo a linha estética 

iniciada na década anterior. Os argumentos apresentam maior originalidade e 

qualidade narrativa, os enredos são mais empolgantes, resultam de alguma 

investigação feita sobre o assunto tratado e possuem mais qualidade literária.  

                                                
359 Cf. Marie Manuelle Silva e Rui Malheiro, «A Banda Desenhada Portuguesa: Autores, 
Temas e Tendências», in Boletín Galego de Literatura, Santiago de Compustela, Universidade 
de Santiago de Compustela, n.º 35, 1.º Semestre, 2006, pp. 167-169. 
360 Cf. Paiva Boléo e Carlos Pinheiro, Das Conferências do Casino à Filosofia de Ponta, op. 
cit., p. 138. 
361 Tradução literal do galicismo bédéistique, relativo à banda desenhada, termo 
frequentemente usado por investigadores em ensaios dedicados a esta linguagem. 
362 Cf. Paiva Boléo e Carlos Pinheiro, Das Conferências do Casino à Filosofia de Ponta, op. 
cit., pp. 201-202. 
363 Cf. idem, p. 203. 
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Apesar da reduzida dimensão do mercado português, apostou-se fortemente na 

publicação em livro e os autores encontraram aí um espaço físico de construção 

de narrativas mais ambiciosas364. Um dos exemplos mais expressivos desta 

evolução, de acordo com os dois historiadores – Paiva Boléo e Carlos Pinheiro 

–  é Filipe Abranches, que, depois de diversas histórias curtas onde predomina 

a experimentação pictórica, renovando o expressionismo de forma poética e 

melancólica, é no campo da banda desenhada histórica, ou mesmo histórico-

didática, que vai trazer um sólido contributo de rutura e inovação: uma 

História de Lisboa com argumento do historiador Oliveira Marques365. Outros 

autores são ainda de mencionar, nomeadamente Rui Lacas, com o policial A 

Cauda do Tigre, argumento da autoria de Pedro Baptista-Bastos; Rui Ricardo e 

Paulo Patrício, que apresentam Jogos Humanos, uma história que tece «as 

relações afetivas entre jovens, as suas vivências e perplexidades, incluindo a 

questão da homossexualidade»366; ou ainda João Fazenda, que dá vida a um 

herói dos anos 90, o Loverboy, personagem proveniente do meio universitário, 

do seio de bandas rock. Rui Zink e António Jorge Gonçalves apresentam uma 

original proposta em formato de livro, A Arte Suprema, a primeira obra em 

banda desenhada a apresentar o paratexto «novela gráfica». Esta história fala 

sobre uma empregada doméstica, Idalina, que sonha ser bailarina – no entanto, 

a sua vida torna-se o epicentro de uma crise internacional. António Jorge 

Gonçalves e o argumentista Nuno Artur Silva deixam a sua marca com duas 

histórias policiais, Ana e A História do Tesouro Perdido,  «de recorte narrativo 

mais clássico mas inovadores pela caracterização e sensibilidade das 

personagens, bem como pelas citações e ressonâncias literárias e culturais em 

geral»367. Miguel Rocha, tendo sido uma das grandes revelações de 2000, é um 

dos autores que mais marcaram a novela gráfica portuguesa contemporânea, 

revelando uma evidente capacidade efabuladora, qualidade literária, sentido 

plástico e pictórico. O seu primeiro álbum de banda desenhada, As Pombinhas 

do Sr. Leitão, editado em 2000, remete o leitor para o período cinzento do 
                                                
364 Cf. idem, p. 204. 
365 Cf. idem, pp. 204-205. 
366 Ibidem. 
367 Idem, p. 207. 
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salazarismo, título que lhe valeu o «Prémio Especial Revelação» no Festival da 

Amadora e que será objeto de um estudo mais aprofundado nesta tese; segue-se 

Eduarda, uma adaptação da obra de Georges Bataille, a que também daremos 

particular atenção. A novela gráfica março, realizada em parceria com 

Alejandro (Alex) Gozblau, conta uma viagem feita a cinco locais diferentes da 

cidade de Lisboa, correspondentes a cinco sentidos, a cinco fases da Lua e a 

cinco cores dominantes. Este é um dos trabalhos mais originais de Miguel 

Rocha, em termos plásticos, pois para além de reforçar o destaque dado aos 

traços brancos e outras cores luminosas sob fundos escuros e menos vivos, 

como o negro ou tonalidades de castanho, de azul ou de verde, utilizou 

fragmentos de fotografias, texturas de tecidos e um traço negro num grafismo 

que não lhe era habitual368. Em 2006, o desenhador publicou Salazar – Agora 

na Hora da sua Morte, com argumento de João Paulo Cotrim. Os autores 

tentam afastar Salazar do estatuto de mito e apresentam-no como um homem 

com uma visão para Portugal, destacando o modo como o país se foi perdendo 

no caminho para a atingir. Esta biografia narra, com grande rigor histórico e 

em cerca de duzentas páginas, a história do ditador desde a sua infância até à 

sua queda do poder. O livro começa por criar um retrato da sua infância em 

Santa Comba Dão, o seu rosto é desenhado com os traços de Salazar 

envelhecido numa alusão metafórica ao «menino velho». A cadeira é 

apresentada na capa do livro e constitui a metáfora da queda fatal, mas também 

do poder.  

Por fim, importa mencionar o autor e desenhador José Carlos 

Fernandes, que é um dos mais produtivos autores portugueses, com quase 

quarenta títulos publicados entre 1993 e 2011. Dentre várias obras de grande 

qualidade estética, destacamos Um Catálogo de Sonhos, uma pequena novela 

cujo argumento, segundo João Paulo Cotrim, «esconde um outro, que possui o 

estranho poder de abrir portas entre dois mundos, o dos sonhos e outro de 

ressonâncias kafkianas»369, e A Pior Banda do Mundo a tornar-se num marco 

                                                
368 Cf. BD Portuguesa, Anos 90, Guia Breve de Tendências e Temas, Lisboa, Instituto 
Português do Livro e das Bibliotecas, seleção, organização e texto de João Paulo Cotrim, 2000, 
p. 26.  
369 Idem, p. 42. 
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incontornável na sua carreira, assim como na própria história da banda 

desenhada em Portugal, cujas ramificações se notam pela internacionalização 

da sua obra, mas também pelo interesse manifestado com a reedição de 

diversos títulos dos seus primeiros tempos. As suas obras revelam profundas 

influências literárias, como é o caso de Jorge Luis Borges, mas também 

musicais, e retratam, com raro humor, as mais diversas situações do quotidiano 

ou do sonho. 
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3.1 –  A transescrita de Madame Edwarda 

 

 

Madame Edwarda, de Georges Bataille, foi publicado sob o 

pseudónimo de Pierre Angélique, em duas edições distintas, a primeira datada 

de 1941 e a segunda de 1945, de cinquenta exemplares cada uma. É também 

com este pseudónimo que o autor reedita pela terceira vez a obra, acrescida de 

um prefácio em nome próprio, em 1956, pelas Éditions Pauvert.  

Georges Albert Maurice Victor Bataille nasceu em 1897 na pequena 

cidade Billum, em Puy-de-Dôme. Embora educado sem observância religiosa, 

tornou-se seminarista, sendo um católico devoto durante cerca de nove anos. 

Entre as crises de fé e a necessidade de suportar economicamente a sua mãe, 

Bataille abandona o catolicismo, dedicando-se à filosofia e à escrita. Autor de 

um conjunto diversificado de textos sobre os mais distintos assuntos, alguns 

deles banidos, foi o  fundador de múltiplos jornais e grupos literários370. À data 

da redação de Madame Edwarda, Bataille era conservador da Biblioteca de 

Orleães e via-se impedido, pelo compromisso profissional, de assumir 

publicamente obrigações literárias que o associassem a transgressões à moral e 

aos bons costumes371. Faleceu no ano de 1962, em Paris, deixando uma das 

mais inspiradoras reflexões sobre a condição humana, a morte, o erotismo e o 

misticismo que influenciaram importantes pensadores do século XX, como 

Baudrillard, Kristeva, Lacan, Foucault ou Derrida. 

A curta novela, Madame Edwarda, fala de um homem eroticamente 

obcecado por uma prostituta. No cruzar das ruas, que alternam entre a 

escuridão da noite e a esparsa luminosidade dos candeeiros e dos cafés, este 

homem sem nome deambula conduzido pela agonia da embriaguez e pela 

solidão, por uma angústia duplamente suja e emocionante.  
                                                
370 Cf. Jacques Chatain, Georges Bataille, Paris, Éditions Seghers, 1973, pp. 177-181. 
371 Cf. J.-J. Pauvert, «Note de L´Éditeur», in Georges Bataille, Madame Edwarda, Paris, 
Éditions 10/18, 1956, pp. 11-12. 



	   	  

 161 
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Caminha em direção à luz372, o lupanar onde encontrará Madame 

Edwarda, que considera ser Deus, a prostituta que guarda para si o «baiser 

malade»373 que o tolhe e congela, mas que o deslumbra e o desafia a 

transcender-se num processo contínuo e inesperado. Madame Edwarda é a 

mulher mais fascinante, bela e nua374, que ele alguma vez viu, que vive presa 

num limbo – o nó que lhe estrangula a garganta e que a atira violentamente 

para um estado de transe, onde só a consumação de um erotismo insaciável a 

devolve de novo aos sentidos.  

 

                                                
372 Cf. Georges Bataille, Madame Edwarda, op. cit., p. 32: «je [...] me dirigeai vers les Glaces: 
j’y trouverai la lumière». 
373 Ibidem. 
374 Cf. idem, p. 38. 
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Bataille revela-nos o mundo de um homem e de uma mulher dominados 

por pulsões e desejos simultaneamente infames e transgressores, que ora os 

atraem, ora os repelem. No intervalo de tempo de uma só noite, são quebrados 

tabus e são expostas as mais frágeis pulsões humanas, aquelas que arremessam 

o homem do sentimento de gozo à mais dilacerante dor.  

Através destas duas personagens estruturam-se três eixos: o da 

transgressão dos tabus e das convenções morais, o da oposição mulher/homem 

e o da conciliação de opostos, nomeadamente, de sagrado e de profano, de bem 

e de mal. Bataille tenta quebrar as limitações da razão e da dualidade, 

apresentando a mente como um espaço de conflito constante e insolúvel. Ao 

apresentar o conceito de Deus na forma de uma atraente mas ao mesmo tempo 

pervertida prostituta, Bataille invoca, não somente o conceito de Mircea Eliade 

de total separação entre o sagrado e o profano, mas também a natureza 

irresistível do sagrado, na sua combinação de atração e temor, de implícita 

transgressão de tabus e das lógicas sociais e morais instituídas375. Segundo 

Mircea Eliade, o sagrado reúne em si a noção de certo e de errado, associa as 
                                                
375 Cf. Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 19. 
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qualidades opostas do puro e do impuro, do sagrado e do sacrílego, que 

definem dentro dos seus próprios limites as fronteiras para além das quais a 

ordem religiosa pode ser prorrogada376. Para Bataille, a maleabilidade destas 

fronteiras, o paradoxo da sua simultânea sacralidade e transgressão, é essencial 

à sua natureza dinâmica e ao seu poder devastador dentro da mente da 

humanidade.  

O tabu não bane a transgressão, pelo contrário, depende dele, assim 

como a transgressão depende da existência do tabu: «a proibição existe para ser 

violada»377. A transgressão não nega o tabu, mas transcende-o e completa-o. 

Por outras palavras, existe uma necessidade de transgressão dentro de uma 

maior ordem, ao invés de uma queda do sistema. O transgressor necessita do 

transgredido, e a transgressão exige limites: «a proibição não deixa de ser um 

convite, ao mesmo tempo que é um obstáculo»378. Este reconhecimento da 

necessidade de oposição e de dificuldade dentro da existência perpetua a 

admissão da inevitabilidade do sofrimento379. Se a existência se baseia na 

dificuldade e na não-obtenção do desejado, o masoquismo não é nada mais do 

que o reconhecimento e a aceitação da verdade, e o sadismo, o diferimento 

para a inevitabilidade da dor. A imposição e a receção da dor é a verdade 

escondida na dicotomia entre o sagrado e o profano, e na transcendência dessa 

dicotomia através da submissão a ele pode ser encontrada a sua terrível beleza. 

O sagrado, enclausurado por trás dos muros do tabu, mantém a sua existência 

distante, mas reconhece a realidade da sua própria transgressão dentro do 

profano380.  

No prefácio a esta novela, Bataille sublinha repetidamente a natureza 

paradoxal do caráter desta atração-repulsão: a humanidade é o resultado direto 

de impulsos violentos, que alternam entre a repulsa e a atração, e estabelece 

uma imagem da humanidade onde o homem extrai um grande prazer a partir da 

dor extrema, da identidade entre a dor e o prazer, e da identidade entre o ser e a 
                                                
376 Cf. idem, p. 127. 
377 Georges Bataille, O Erotismo, Lisboa, Edições Antígona, 1988, p. 56. 
378 Idem, A Literatura e o Mal, Lisboa, Vega, 1998, p. 14. 
379 Cf. idem, O Erotismo,  op. cit., p. 57. 
380 Cf. idem, p. 58. 
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morte381. Assim, as duas personagens que a protagonizam encarnam a síntese 

desta dialética na experiência de uma relação que numa só noite os catapulta 

para uma experiência interior de vazio e de anulação do ser. 

Bataille define experiência interior, na obra homónima, como um 

estado de êxtase e de arrebatamento, processo muito semelhante ao sentido na 

experiência mística: 

 

J’entends par expérience intérieure ce que d’habitude on nome expérience 
mystique: les états d’extase, de ravissement, ao moins d’émotion méditée. 
Mais je songe moins à l’expérience confessionelle, à laquelle on a dû se tenir 
jusqu’ici, qu’à une expérience nue, libre d’attaches, même d’origine, à 
quelque confession que ce soit. C’est pourquoi je n’aime pas le mot 
mystique382. 
 

Em Madame Edwarda assistimos à concretização do projeto 

fundamental de Bataille: estabelecer as vias de acesso a uma experiência que o 

autor nomeia como experiência interior, mas cujas designações alternam, ao 

longo dos seus diferentes textos, entre estado teopático, êxtase ou sacrifício, e 

que acabam por constituir simultaneamente a experiência mística. O que 

aproxima as duas experiências é a partilha do movimento de abandono do 

discursivo, do conceptual, o abandono de todo o discurso sobre a vida, de toda 

a ontologia, culminando no ponto do não-saber. Este estado de 

desconhecimento, de ausência de sentido, é associado à noite, que, por seu 

turno, é associada a um investimento de forças que permitem ao sujeito atingir 

Deus,  e, ao mesmo tempo, a uma perda absoluta — a perda do ser individual, a 

perda do sentido, a perda do saber: «l’immensité, la nuit l’environnent et, tout 

exprès, il est là pour “ne pas savoir”»383.  Tal como na experiência interior, a 

experiência mística é alicerçada sobre um ser que é o seu referente, o seu 

sentido último, mesmo que este ser seja, por natureza, inefável, inconcebível, 

esquivo ou tenebroso384. Mesmo que a tensão, a espera não seja 

verdadeiramente situada no tempo e na história, e que a experiência mística 

                                                
381 Cf. Georges Bataille, Madame Edwarda, op. cit., pp. 13-15. 
382 Idem, L’ Expérience Intérieure, Paris, Gallimard, 2000, p. 15.  
383 Idem, p. 53. 
384 Cf. Alain Arnaud e Gisèle Excoffon-Lafarge, Bataille, Paris, Seuil, 1978, pp. 26-27. 
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seja uma experiência de um instante, o seu objetivo, a sua realização é o que 

permite ao sujeito sair da noite, isto é, do não-saber, de se transcender e de 

poder considerar a noite uma simples passagem, uma prova, uma etapa de 

purificação385.  

A experiência mística é um caminho que permite e requer uma ascese, 

meios, etapas, enquanto a experiência interior não conhece nem caminho, nem 

etapas, nem acesso a uma totalidade; ignora e recusa até todo o meio, toda a 

ascese386. A ascese é recusada nesta novela por ambas as personagens porque a 

ela está associado um método de salvação. Bataille rejeita a ascese enquanto 

meio exterior, constrangimento ligado a um futuro, a um projeto, isto é, a uma 

ontologia, mas não recusa o método. No entanto, trata-se de um método que 

constitui um jogo de exacerbação de forças, de exaustão e de negação. O 

método é, pois, contrário à ascese, que é restrição e privação, rebaixamento de 

forças a um grau zero, a um estado neutro de não tensão;  a exacerbação das 

forças é a sua condução ao ponto mais intenso, mais elevado, conseguido  

através de cinco formas: a embriaguez, o fervor erótico, o riso, o sacrifício e a 

efusão poética387.  

Se não existe esperança ou objetivo, se nenhuma transcendência vem 

garantir a presença do ser a um local determinado, não há escapatória à 

angústia e à solidão: «la solitude et l’obscurité achevèrent mon ivresse»388. 

Resta, portanto, ao sujeito instalar-se na angústia e acolhê-la como um possível 

até que ela permita o riso e o derisório, até que a solidão se transforme em 

comunicação, em abertura ilimitada.  

O que funda a comunicação, para Bataille, não é a passagem entre o 

sujeito e o outro de um terceiro termo, mas uma experiência imediata de 

imanência total. Na experiência interior, como na experiência mística, o sujeito 

é, à vez, culpa, prejuízo, alegria, riso. O riso é o momento em que toda a 

dialética é excedida, todo o discurso é ultrapassado. É o momento em que a 

experiência espera a sua mais alta intensidade, onde o sujeito se depara com o 
                                                
385 Cf. idem, p. 30. 
386 Cf. idem, p. 34. 
387 Cf. idem, p. 36. 
388 Georges Bataille, Madame Edwarda, op. cit., p. 32. 
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silêncio e a morte numa experiência quase divina. O rir nasce do excesso, é  

risco tomado pelo sujeito até à morte. Neste sentido, o riso é contíguo ao 

momento de absoluta laceração389. O que faz surgir o sorriso no sujeito é a sua 

própria e soberana tristeza, o momento em que o sujeito compreende que esta 

angústia sem objetivo e sem objeto não conhece o amanhã, que tudo é 

desperdício e sacrifício390. Nesse momento nasce o riso: «mon angoisse est 

enfim l’absolue souveraine. Ma souveraineté morte est la rue. Insaisissable – 

autor d’elle un silence de tombe  – tapie dans l’attente d’un térrible  – et 

pourtant sa tristesse se rit de tout»391. 

 

Georges Bataille funde o profano com os valores do sagrado, da 

maneira mais pungente e degradada, no corpo desta mulher:  

 
elle était noire, entièrement simple, angoissante comme un trou: je compris 
qu’elle ne riait pas et même, exactement, que, sous le vêtement qui la voilait, 
elle était maintenant absente. Je sus alors (…) qu’ Elle n’avait pas menti, qu’ 
Elle était DIEU392.  
 

Este excerto assenta na ambiguidade e no paradoxo. Ambiguidade, porque o 

sagrado, que por definição deve ser separado do profano, pois lhe é 

vertiginosamente perigoso, é reunido com ele, e, para se definir e entender a 

sua essência, deve ser considerado em oposição ao profano, pois o sagrado e o 

profano constituem duas modalidades de ser no mundo, duas situações 

existenciais assumidas pelo homem ao longo da sua história393. Paradoxo, 

porquanto Madame Edwarda, uma mulher comum, é divinizada, transmutada 

em algo místico por via da convicção do sujeito que a sacraliza. 

A manifestação do sagrado no mundo dá-se pela hierofania, termo 

criado por Mircea Eliade que etimologicamente significa algo de sagrado que 

se revela, manifestação mística projetada em coisas e seres, formas naturais ou 

                                                
389 Cf. Alain Arnaud e Gisèle Excoffon-Lafarge, Bataille, op. cit., p. 58. 
390 Cf. idem, pp. 58-60. 
391 Georges Bataille, Madame Edwarda, op. cit., p. 29. 
392 Idem, p. 41. 
393 Cf. Mircea Eliade, O Sagrado e o Profano, Lisboa, Livros do Brasil, s.d., p. 20. 
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pessoas que passam a ser objeto de culto394. Para o antropólogo romeno, o 

homem toma conhecimento do sagrado porque este se manifesta, «se mostra 

como qualquer coisa de absolutamente diferente do profano»395. Assim, propõe 

o termo hierofania para indicar o ato da manifestação do sagrado. As religiões 

não são mais do que o encadeamento de hierofanias, onde encontramos algo de 

misterioso – a manifestação de uma realidade diferente, que não pertence ao 

nosso mundo, através de objetos que formam parte dela. No seio da hierofania 

existe, segundo Mircea Eliade, um paradoxo que ele destaca da seguinte forma:  

 
Manifestando o sagrado, um objeto qualquer torna-se outra coisa, e contudo, 
continua a ser ele mesmo, porque continua a participar do seu meio cósmico 
envolvente. Uma pedra sagrada nem por isso é menos uma pedra; 
aparentemente (com maior exatidão: de um ponto de vista profano) nada a 
distingue de todas as demais pedras. Para aqueles a cujos olhos uma pedra se 
revela sagrada, a sua realidade imediata transmuta-se numa realidade 
sobrenatural396.  
 

O que significa que, para aqueles que têm uma experiência religiosa, toda a 

natureza é suscetível de revelar-se como sacralidade cósmica: «o Cosmos na 

sua totalidade pode tornar-se uma hierofania»397. O homem religioso tem 

horror da homogeneidade do espaço profano. Por isso o homem se desnorteia 

nele, perde ali o seu referencial. Assim como na nossa existência do dia-a-dia, 

na consolidação do nosso mundo particular, há espaços mais significativos do 

que outros que nos permitem estruturar a nossa própria orientação, de forma 

semelhante para o homem religioso há a imperiosa necessidade de encontrar o 

espaço sagrado, a partir do qual ele se possa orientar no universo.  

A experiência da necessidade deste espaço é arquetípica. A este 

respeito, Mircea Eliade frisa:  

 
Digamos imediatamente que a experiência religiosa da não-homogeneidade 
do espaço constitui uma experiência primordial, homologável a uma 
«fundação do mundo». Não se trata de uma especulação teórica, mas de uma 
experiência religiosa primária, que precede toda a reflexão sobre o mundo. É 

                                                
394 Cf. idem, p. 21. 
395 Idem, p. 20. 
396 Idem, p. 21. 
397  Ibidem.  
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a rutura operada no espaço que permite a constituição do mundo, porque é 
ela que descobre o «ponto fixo», o eixo central de toda a orientação futura. 
Quando o sagrado se manifesta por uma qualquer hierofania, não só há 
rutura na homogeneidade do espaço, como há também revelação de uma 
realidade absoluta, que se opõe à não-realidade da imensa extensão 
envolvente. A manifestação do sagrado funda ontologicamente o mundo398.  
 

O espaço sagrado em Madame Edwarda é o quarto do prostíbulo, 

correspondendo o espaço profano ao espaço da rua, o espaço onde o 

protagonista se desnorteia e divaga, um espaço público, que é ao mesmo tempo 

palco de transgressão e de violação de tabus: o momento em que Edwarda sai 

sem autorização escondida por debaixo de um dominó e se entrega ao taxista: 

«tu vois... je suis à poil... viens... Le chauffeur immobile regarda la bête»399. 

Em O Erotismo, Bataille encontra a chave que desvenda os aspetos 

fundamentais da natureza humana, o ponto limite entre o natural e o social, o 

humano e o inumano. Bataille vê-o como a experiência que permite ir além de 

si mesmo, superar a descontinuidade que condena o ser humano:  

 
Falarei sucessivamente dessas três formas, a saber: o erotismo dos corpos, o 
erotismo dos corações e, finalmente, o erotismo sagrado. Falerei dessas três 
formas a fim de deixar bem claro que nelas o que está sempre em questão é 
substituir o isolamento do ser, a sua descontinuidade, por um sentimento de 
continuidade profunda400.  
 

O autor expõe na primeira parte os diferentes aspetos da vida humana 

sob o ângulo do erotismo e na segunda, estudos independentes que tratam de 

psicanálise e literatura. Tendo-se dedicado ao estudo de religiões orientais, 

experiências místicas e práticas extáticas e sacrificiais, Bataille leva-nos a 

descobrir que «o erotismo é, na consciência do homem, o que o leva a pôr o 

seu ser em questão»401. Mostrando os efeitos de transgressão das interdições 

impostas milenariamente por estes elementos desordenadores, Bataille dá ao 

erotismo e à violência uma dimensão religiosa, cujos meios são explorados 

                                                
398 Idem, p. 27. 
399 Georges Bataille, Madame Edwarda, op. cit., p. 50. 
400 Idem, O Erotismo, Lisboa, Edições Antígona, 1988, p. 14. 
401 Idem, p. 25. 
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para se atingir uma experiência mística402: «je su alors [...] qu’elle était 

DIEU»403. 

 

A adaptação a banda desenhada de Madame Edwarda surge no ano de 

2000 pelas Edições Polvo – Bedeteca de Lisboa, sob o título Eduarda, de 

Miguel Rocha404. Esta novela gráfica resulta do encontro fortuito entre os dois 

autores, acontecimento narrado no final da obra por Francisco Oliveira, cuja 

tradução de Bataille se impõe no contexto de uma dissertação de mestrado que 

se torna assim o fator de criação artística de uma das mais importantes novelas 

gráficas portuguesas405.  

A obra de Miguel Rocha incorpora o texto de Bataille na quase 

totalidade. Tratando-se o original francês de uma curta novela, que na edição 

de J.-J. Pauvert não atinge sequer as trinta páginas e o livro, enquanto objeto 

físico, é  de pequena dimensão, de 17 cm por 11 cm, presta-se naturalmente a 

uma adaptação integral do texto. Não obstante, das duzentas e quarenta e uma 

frases que integram a novela literária, só cerca de noventa e três são 

incorporadas graficamente na versão em banda desenhada, e apenas quatro 

segmentos frásicos são interpretados livremente pelo desenhador, que os 

resume a duas curtas linhas de texto. As restantes são convertidas em imagens. 

Toda a visualidade da narrativa de Bataille é convertida em signos icónicos que 

reproduzem com fidelidade e vividez as imagens literárias criadas por este 

escritor.  

A comprovar que a banda desenhada é literalmente uma forma de 

literatura aos quadradinhos, encontramos nesta novela gráfica a existência de 

duas vinhetas que, ao invés de serem preenchidas por representações icónicas, 

são totalmente ocupadas por texto: 

 

                                                
402 Cf. idem, p.15. 
403 Idem, Madame Edwarda, op. cit., p. 41. 
404 Miguel Rocha, Eduarda, Lisboa, Edições Polvo, 2000. 
405 Eduarda recebeu, em 2000, o prémio «Melhor Álbum Português» no Festival Internacional 
de BD da Amadora. 
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Verifica-se apenas, em toda a adaptação, a integração de um elemento 

totalmente novo (inexistente na novela de Bataille): quatro versos do poema 

«Guarda che Luna», música interpretada por Fred Buscaglione, na prancha 

número dezanove. A estrutura da narrativa permanece inalterada, limitando-se 

o desenhador a propor uma leitura plástica das deambulações dos 

protagonistas, sendo a personagem Madame Edwarda designada de forma 

abreviada, e com grafia portuguesa, por Eduarda. 

 A tentativa de Groensteen de descrição do sistema da banda desenhada 

parte da noção de multiquadro, entidade abstrata que permite reduzir uma 

banda desenhada aos seus conteúdos espácio-tópicos, isto é, que permite 

reduzir as imagens ao traço, à moldura que as delimita. Groensteen define, tal 

como Van Lier, multiquadro como um espaço virtual formado por sequências 

de quadradinhos destituídos dos seus conteúdos verbais e icónicos. Esta grelha 

vazia, e abstrata, na qual é reproduzida a narrativa, está na base, como vimos, 

de um dos principais fatores de constrangimento ao nível da escrita da novela 

gráfica, mas é ao mesmo tempo o agente que desafia a criatividade de todo o 

processo de criação.  

As edições Polvo impõem um formato-livro de 42 x 29,2 cm, a preto e 

branco, num limite máximo de sessenta páginas. Esta imposição editorial 
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obriga a uma disposição e a um tamanho específicos das vinhetas (ou 

quadradinhos) que compõem as pranchas, e à recriação do universo diegético 

num monocromatismo que está intimamente associado ao âmbito novelístico 

de Madame Edwarda406. Eduarda de Miguel Rocha é constituído por quarenta 

e nove pranchas em páginas não numeradas, a tinta-da-china, pastel e acrílico 

sobre papel. As pranchas são compostas por um número variável de seis a uma 

vinhetas, verificando-se a existência em toda a obra de apenas uma prancha 

dupla, uma prancha em que uma só imagem preenche a totalidade da dupla 

página. As vinhetas possuem quase sempre a forma retangular, são raras as 

vinhetas em forma quadrangular, existem apenas onze num total de cento e 

quarenta e sete vinhetas, cuja configuração é predominantemente vertical.  

A composição da página é heterogénea: a prancha nem sempre possui a 

mesma configuração, o mesmo número de vinhetas e a mesma disposição. 

Podemos constatar que o número de vinhetas por prancha se relaciona 

diretamente com o ritmo narrativo, pois em banda desenhada o fluido temporal 

em que se inscreve o discurso literário é redimensionado à espacialidade da 

imagem visual. Por este motivo, a construção gráfica da prancha acompanha a 

progressão dramática da diegese. Assim, encontramos seis vinhetas por 

prancha (numa disposição de 3x3) sempre que os acontecimentos 

protagonizados pelas duas personagens apresentam maior dinamismo, quando, 

por exemplo, estão presentes em locais como o bordel, onde existe barulho e 

elementos tumultuosos, como as diferentes pessoas que os rodeiam. A 

convenção dos tradicionais quadradinhos é não raras vezes subvertida, o que dá 

lugar a um maior espaço de expressão pictórica e textual, que não deixa de 

constituir um retrato menos sórdido do que o descrito por George Bataille. 

Todas as pranchas são delimitadas por uma margem branca que possui 

sempre a mesma dimensão. 

 

                                                
406 Este processo de associação é designado por Philippe Marion e André Gaudreault  como 
«reação-sjuzhet», conceito que desenvolveremos adiante. 
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Miguel Rocha, Eduarda, Lisboa, Ed. Polvo, Prancha 40-41 

 

Enquanto fundo sobre o qual se constitui o multiquadro, a margem é 

uma das componentes do parâmetro espácio-tópico designada por «sítio», e, 

ainda que consista no espaço onde a prancha encontra o seu limite, responsável 

pela demarcação da sua periferia, participa da organização estética da página, 

seja pelo preenchimento através da cor, seja pela invasão de que é objeto 

através do próprio desenho que sai dos limites do quadradinho, quer, 

finalmente, pela dimensão que lhe é atribuída. Esta margem branca inter-

icónica possui um papel importante na produção de sentido: representa o ponto 

de paragem de leitura entre os diferentes quadradinhos e constitui o lugar onde 

se completa a ação. Aparentemente paradoxal, o papel desta suspensão na 

narrativa é o que garante a continuidade do processo de leitura. Onde o texto 

acaba começa a percepção visual do leitor. Em Eduarda, ainda que totalmente 

branca, a margem não é um espaço neutro, na medida em que contrasta 

expressivamente com o ambiente negro vivido pelas personagens e que traduz 

simultaneamente a violência da expressão das suas emoções.  
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 À medida que a narrativa em banda desenhada progride, o seu autor vai 

introduzindo cada vez mais texto nas vinhetas, seguindo fielmente o texto de 

origem, o que acontece não só ao nível da representação visual, mas também 

ao nível da integração rigorosa do texto de Bataille, como já tivemos a 

oportunidade de afirmar. A narração em primeira pessoa introduz o leitor na 

ação, na experiência mística e intensa, mas profundamente dolorosa, de uma 

prostituta chamada Eduarda e de um homem que acredita estar na presença de 

Deus, epíteto que surge sempre escrito com maiúsculas, tal como no texto de 

Bataille. Os corpos são trazidos à cena num desenho que revela a sua nudez 

total, através da qual é executado o jogo de exacerbação de forças que 

transporta as personagens ao ponto máximo de êxtase e, ao mesmo tempo, à 

dilaceração mais profunda do ser humano. Segue-se a recriação da rua; as 

mulheres que o protagonista deseja num misto de excitação e de angústia; o 

bordel; o quarto de Eduarda, espaço sagrado onde o indivíduo se transcende a 

si mesmo; o passeio pelos recantos escuros e sórdidos da cidade, e, por fim, o 

táxi, lugar de transgressão e de violação da ordem social, e até afetiva, vigente.  

  

 
Miguel Rocha, Eduarda, Lisboa, Ed. Polvo, Prancha 30-31 
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A recriação de ambientes soturnos; a exploração do tema da cidade e da 

degradação da condição humana como consequência do desenvolvimento 

moderno; a deformação das personagens, tanto ao nível do caráter como ao 

nível da configuração física de onde sobressaem figuras angulosas; a utilização 

de um cromatismo intenso, traduzido no uso repetido de pinceladas intensas, 

aproximam esta obra do expressionismo pictórico, ao mesmo tempo que a 

revestem de um caráter fortemente visual407. Destaca-se a expressividade 

plástica do episódio da crise de Eduarda, com um ambiente que sugere o 

ideário de natureza expressionista na forma como os olhares das personagens 

são representados, a expressão dos rostos, a reprodução visual dos espasmos 

por ela sentidos.  

 

 
Miguel Rocha, Eduarda, Lisboa, Ed. Polvo, Prancha 38-39 

 

O desenho monocromático reitera  um ambiente soturno e lúgubre, 

apresenta-nos a galeria de personagens igualmente sombrias em ilustrações que 

revelam a paisagem tumultuosa e negra que preenche os protagonistas. Tanto a 

                                                
407 Cf. Alice Brill, «O Expressionismo na Pintura», in O Expressionismo, São Paulo, Editora 
Perspectiva, 2002, pp. 392-395. 
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banda desenhada de Miguel Rocha como a obra literária de Georges Bataille 

comunicam pela cor. A obra de Miguel Rocha, a preto e branco, compõe-se de 

matizes de cinzento, que exprimem o sentido noturno da vida do protagonista, 

o tempo em que decorre ação.  

 

Na medida em que se trata de uma adaptação, o texto em banda 

desenhada incorpora o sistema literário: ambos partilham o mesmo conteúdo 

semântico e o mesmo conjunto de signos linguísticos, e o texto literário oferece 

à banda desenhada, pela possibilidade de representação, as imagens que Miguel 

Rocha reproduz. Madame Edwarda constitui um conjunto significante, a 

reunião de um conteúdo a uma forma de expressão, segundo a formulação de 

Hjelmslev, e neste sentido constitui-se como um signo inserido num processo 

de semiose, cuja base pragmática permite converter ou transpor o seu conteúdo 

para outra matéria de expressão, seja ela um sistema linguístico ou um sistema 

artístico. Relativamente a estes processos de conversão ou transposição, Joseph 

Courtès lembra que não se trata apenas de uma mudança de significantes: 

 
é também sair de um universo cultural determinado – com as suas 
articulações semânticas específicas – para entrar num outro que não possui 
necessariamente o mesmo corte conceptual, a tal ponto que, por vezes, se 
imporá uma verdadeira transposição, senão uma supressão parcial ou total408.  
 

Neste caso, trata-se de sair do universo literário e entrar no universo da 

banda desenhada, com todas as restrições formais e narrativas a que este 

sistema artístico obriga. Esta entrada num novo sistema artístico representa um 

exemplo de transposição intersemiótica, conceito que integra a prática da 

adaptação, e que invoca a noção jakobsoniana de tradução aplicada por Boris 

Eikhenbaum aos processos de adaptação cinematográfica de obras literárias de 

autores russos, que tanto interessaram os estudos formalistas409.  

A noção de texto como entidade semiótica, alargada por Iuri Lotman a 

todo o conjunto de signos lisíveis que possuem um sistema próprio de regras, e 
                                                
408 Joseph Courtès, Introdução à Semiótica Narrativa e Discursiva, Coimbra, Almedina, 1979, 
p. 49. 
409 Cf. Boris Eikhenbaum, «Littérature et Cinéma», in AA.VV., Les Formalistes Russes et le 
Cinéma – Poétique du Film, op. cit., pp. 203-208. 
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«um certo número de propriedades formais, independentemente da natureza 

dos signos que o configuram – signos convencionais, signos icónicos, signos 

indiciais, etc. – e da substância da expressão dos veículos sígnicos utilizada 

pelo sistema semiótico»410, permite falar em texto literário e em texto de banda 

desenhada. E como «o texto é, sob modalidades várias, um intercâmbio 

discursivo, onde confluem, se entrecruzam, se metamorfoseiam, se corroboram 

ou se contestam outros textos, outras vozes e outras consciências»411, 

reconhecemos em Madame Edwarda e Eduarda uma forma de diálogo 

intertextual, no sentido que é conferido a esta noção por Julia Kristeva: 

 
(…) le terme d’inter-textualité désigne cette transposition d’un (ou de 
plusieurs) systèmes de signes en un autre ; mais puisque ce terme a été 
souvent entendu dans le sens banal de «critique des sources» d’un texte, 
nous lui préférerons celui de transposition412. 

 
 

Esta forma de transposição do texto inscreve-se numa prática que é hoje 

designada, no seio dos estudos da banda desenhada, por transmediatização, isto 

é, a migração do assunto de uma determinada narrativa para um novo sistema 

semiótico de vocação narrativa, onde um novo suporte, seja ele um meio 

artístico como o cinema ou a banda desenhada, ou um canal de difusão, como o 

computador ou a televisão, a acolhe e reproduz. O processo de transposição de 

um texto num novo sistema representa a prática da transescrita, entendida até 

aqui como adaptação. O fenómeno da migração das histórias entre diferentes 

meios artísticos caracteriza a transescrita, correntemente designada por 

adaptação, que consiste na capacidade de o discurso narrativo, ou «género 

narrativo », transcender o meio artístico através do qual ele se manifesta, 

bastando para tal que se multipliquem os sistemas semióticos de vocação 

narrativa e os canais de difusão. Sobre este assunto tratará o próximo capítulo. 

 

 
                                                
410 V. M. de Aguiar e Silva, Teoria da Literatura, op. cit., p. 562. 
411 Idem, p. 625. 
412 Julia Kristeva, La Révolution du Langage Poétique, op. cit., pp. 59-60. 
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3.2 – O encontro da opacidade 

 

 

Em todos os domínios da ficção as adaptações são cada vez mais 

frequentes. Romances, filmes, teatro, novelas gráficas partilham entre si as 

intrigas, os assuntos, e até mesmo os discursos. «Ficção sem fronteiras» é o 

nome do ensaio de Thierry Groensteen que abre a obra coletiva La 

Transécriture resultante do Colloque de Cerisy: «La Transécriture. Pour une 

théorie de l'adaptation. Littérature, cinéma, bande dessinée, théâtre, clip» 

dedicado à reflexão sobre a técnica e os mecanismos da transescrita, enquanto 

prática cultural413. Neste ensaio, Groensteen considera o fenómeno da 

adaptação como resultante da Estética, e inscreve-o na evolução geral das 

práticas artísticas da atualidade. Ainda que se trate, no sentido em que o 

entendemos hoje, de uma prática relativamente recente, obriga a retomar uma 

discussão antiga e prolixa: a da especificidade das artes, já que a multiplicação 

das adaptações tem como consequência histórica a transformação geral do 

campo artístico e cultural414.  

Esta questão conhece a sua primeira formulação com o Laocoon (1766) 

de Lessing, que, reagindo contra a desordem que reinava então nos espíritos e 

nos próprios artistas, tenta mostrar que as Belas-Artes são irredutíveis umas às 

outras, por mobilizarem materiais e signos específicos de um género415. A sua 

tese consiste, como sabemos, na refutação do ut pictura poesis416, a teoria que, 

partindo das asserções de Horácio e de Aristóteles, postula uma analogia 

profunda entre a poesia e a pintura. Durante séculos, a pintura teve como 

modelo a literatura, com quem se acreditava partilhar a natureza profunda e a 
                                                
413 Cf. Thierry Groensteen, «Fictions sans frontières», in La Transécriture, Angoulême, Nota 
Bene-CNBDI, 1998, pp.9-29. 
414 Cf. idem, pp. 9-10. 
415 Gothold Ephraim Lessing, Laocoön, Londres, J.M. Dent & Sons, 1930. 
416 Sobre este assunto ver: KRIEGER, Murray, Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, 
Baltimore, Johns Hopkins University Press, 1992, e «Ekphrasis and the Still Movement of 
Poetry; or Laokoön Revisited», in The Poet as a Critic, Ed. Frederick Mc Dowell, Evaston, III, 
Northwestern UP, 1996. 
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finalidade. A pintura era considerada como irmã da poesia, porque ambas  

possuíam como principal objetivo a descrição dos objetos do mundo e das 

atividades humanas. Esta assimilação exprimia a pretensão dos artistas do 

Renascimento em recuperar, para a pintura, a mesma dignidade reconhecida 

intemporalmente  à poesia. Assim, os tratados de estética, sob o pretexto de 

disputar para cada forma de arte uma finalidade respetiva e meios para cada 

artista atingir a excelência, colocaram durante muito tempo, no centro da sua 

reflexão, o problema da hierarquia das artes. Conhecida sob o nome de 

Paragone, esta reflexão centrava-se em saber que arte — pintura ou escultura 

— era superior à outra. Mas, nesta época, como ao longo dos séculos seguintes, 

é à literatura, e particularmente à poesia, enquanto modelo reconhecido das 

artes imitativas, que é atribuído o lugar cimeiro desta hierarquia417.  

Groensteen recorda que, na segunda metade do séc XIX, os 

movimentos artísticos situados nas vanguardas se opõem às conceções 

burguesas e académicas da arte, e acentuam a importância da forma em 

detrimento do conteúdo. Se a questão da supremacia de uma determinada arte 

sobre as outras deixa progressivamente de ser uma questão teórica, a 

emergência da arte moderna coincide apesar de tudo com um novo 

desenvolvimento dos estudos em estética comparada, a reflexão sobre as 

relações entre as diferentes disciplinas artísticas, onde a prática da adaptação é, 

segundo Groensteen, eventualmente, o sintoma mais manifesto.  

Entre as transformações identificadas, este autor aponta quatro que na 

sua opinião tiveram uma incidência direta no desenvolvimento do fenómeno da 

adaptação. O primeiro encontra-se formulado, na sua ótica, por Walter 

Benjamin no seu texto fundamental Das Kunstwerk im Zeitalter seiner 

technischen Reproduzierbarkeit418 (1936), que mostra como os progressos 

técnicos tornaram possível multiplicar textos, imagens e documentos sonoros. 

A obra de arte ganha assim uma difusão de massas e uma forma de ubiquidade 

mas recebe ao mesmo tempo o estatuto de marchandise, com as perdas que tal 
                                                
417 Esta questão, invocada por Groensteen no ensaio citado, será objeto de um estudo mais 
detalhado da nossa parte a propósito da adaptação a novela gráfica do poema «(uma ilha em 
sketches)» de Herberto Helder, por Diniz Conefrey. 
418 Obra traduzida para português do Brasil com o título: A Obra de Arte na Era de sua 
Reprodutibilidade Técnica. 
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facto implica. Groensteen nota que, logo que uma obra, como é em particular o 

caso do cinema, é proposta a uma receção coletiva, a sua função social é 

transformada, da mesmo maneira que o modo de participação do público: a 

contemplação dá lugar à distração419.  

O segundo fator de modificação é a multiplicação do número de 

leitores. O analfabetismo vem diminuindo constantemente desde o Iluminismo 

e a educação primária gratuita favorece a aquisição  e a competência de leitura. 

Depois de ter sido durante séculos apanágio da classe burguesa, a literatura 

torna-se, pelo menos teoricamente, acessível a todos. Enquanto isso, a 

hierarquia dos géneros literários é transformada. Rainha incontestável das 

letras, a poesia é superada pelo romance que se impõe como o género mais 

adequado para relatar a vida moderna e a condição humana em todas as suas 

dimensões. Este é o terceiro elemento básico da nova paisagem cultural que 

emerge na passagem do século: mulheres, empregados fabris, todo o tipo de 

trabalhadores, irão ler romances, consequentemente, irão contar histórias e 

reproduzir oralmente ficções. Esta consagração do romance e o aumento 

correlativo do público adquiridos pela ficção coincidem aproximadamente com 

o aparecimento de novas artes narrativas possibilitadas pelos progressos 

técnicos, o quarto e último fator420. 

 A banda desenhada foi «inventada» pelo suíço Rodolphe Töpffer, na 

década de 1830, a mesma década que assistiu ao desenvolvimento do 

daguerreótipo. Ela não implica uma produção regular e maciça, e só se destina 

à imprensa a partir dos anos 1890, marcados, por sua vez, pela invenção do 

cinematógrafo. Desde há séculos que a criação artística assenta em seis 

disciplinas que pareciam esgotar o domínio de todas as outras possibilidades: a 

arquitetura, a música, a dança, a pintura, a escultura e a literatura. E, em meio 

século, surgem múltiplos e novos suportes de investimento criativo. E esta 

extensão das vias oferecidas à arte não pára por aqui, pois o século XX 

inventará sucessivamente a rádio, a teledifusão, o vídeo, a computação 

                                                
419 Cf. Thierry Groensteen, «Fictions sans frontières», op. cit., p. 13. 
420 Cf. idem p. 14. 
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gráfica421.  

É de notar que, para além da diversidade de técnicas e de materiais 

utilizados, as artes modernas dedicam-se, em parte, e algumas quase que 

inteiramente, a uma única função: contar histórias. A literatura tinha até então o 

apanágio e a quase exclusividade desta vocação narrativa, que foi declinando 

de diferentes maneiras. Mas a narrativa tornou-se, com a imagem, uma das 

duas grandes categorias a partir das quais é possível pensar obras fisicamente 

dissemelhantes. A arte cinematográfica e a banda desenhada apenas 

enveredaram por percursos não narrativos a título experimental e de forma 

muito minoritária, pois a narração impôs-se rapidamente como a sua vocação 

natural422. Sob o efeito combinado dessas linguagens e de meios portadores de 

histórias, a narrativa e, especialmente, a ficção narrativa, continuou a expandir-

se. Esta extensão foi realizada enquanto a pintura e a escultura se afastavam 

progressivamente do conceito de representação e uma das funções maiores da 

arte — falar aos homens sobre eles próprios, exprimir o seu modo de vida, os 

seus sonhos, a sua condição e o seu destino, que se encontrava negligenciada 

pelas artes plásticas tradicionais — foi encontrada pelas novas formas 

narrativas.  

Groensteen lembra que não só consumimos um número de ficções sem 

precedentes, como a própria sensibilidade contemporânea é estruturada pela 

forma narrativa, pelo que é necessário que o mundo e a nossa própria 

existência nos sejam narrados de modo a que os possamos apreender, e termos, 

pelo menos, a ilusão de que os compreendemos. O triunfo da narrativa 

modifica o nosso modo de inserção no real e a construção de esquemas 

mentais, mas este triunfo afeta de maneira bem mais visível a nossa relação 

com a arte, assim como as nossas expectativas relativamente à arte. Que a arte 

seja a primeira implicada nada tem de espantoso: se o modelo narrativo se 

espalhou por toda a parte, até se tornar uma espécie de novo paradigma 

antropológico, é à tradição literária que o deve423. 

                                                
421 Cf. idem, pp. 14-15. 
422 Cf. idem, p. 19. 
423 Cf. idem, p. 20. 
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O desenvolvimento da adaptação pode aparecer  como uma sequência 

do modo de participação que o modo narrativo suscita enquanto tal. Adaptar 

uma narrativa a um outro meio implica assumir, desde o princípio, o postulado 

da proeminência da história e pressupor como contingentes a sua origem, o seu 

corpo inicial. É reconhecer que a característica fundamental dos enunciados 

narrativos é serem resumíveis, transponíveis, traduzíveis e parafraseáveis. 

Pelos motivos mencionados, Groensteen crê que este fenómeno obriga a 

reconsiderar algumas questões fundamentais de Estética, nomeadamente, a 

questão da hierarquia das artes na atualidade, a perspetivação da arte narrativa 

como arte pura, e a existência de correspondência espontânea entre certas 

histórias e meios narrativos, isto é, a existência de temas específicos para 

romances e de temas específicos para filmes, por exemplo424. 

O aparecimento de um novo modo de expressão levanta sempre dúvidas 

sobre as suas potencialidades e sobre a sua legitimidade e, ao longo do século 

XIX, assistimos à discussão sobre o respetivo valor artístico da pintura e da 

fotografia. Desde a sua criação, o cinema tem sido glorificado e difamado em 

termos igualmente excessivos. Estes debates pertencem certamente ao passado, 

mas o problema de uma hierarquia entre as artes encontra sempre uma nova 

configuração. O cinema suscita posições menos claras, mas é interessante notar 

que a banda desenhada não deixa de ser relegada para as artes menores. O 

estatuto de arte maior é reconhecido à literatura e funda-se na convicção da sua 

superioridade natural, ontológica, sobre as outras artes narrativas. Toda a 

adaptação de romances para o ecrã constitui desde logo um empobrecimento da 

obra. Assim, a adaptação não se pode revestir de uma outra justificação senão 

pedagógica: vulgarizando as obras-primas, fá-las circular, mantém-nas vivas, 

permite apresentá-las  a um grande número de pessoas. Mas esta não é a 

posição de Thierry Groensteen. Este autor defende que existem filmes, de 

animação e de ficção, feitos a partir de obras consagradas da banda desenhada 

como Little Nemo in Slumberland, Tintin, ou ainda a novela inspirada em 

Krazy Kat, que mostram que uma banda desenhada, explorando com mestria os 

recursos específicos do seu meio artístico, tem tanto a perder na adaptação 

                                                
424 Cf. idem, p. 22. 
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como os melhores romances. Assim, torna-se pertinente colocar a seguinte 

questão: deve uma arte cultivar a sua especificidade e desenvolver-se no 

sentido onde só ela pode ir?  

 Como vimos atrás, o romance não está imune à tentação da forma pura, 

a literatura moderna não cessa de ser lacerada e, não obstante ser estudada 

como forma pura, a arte do século XX caracteriza-se, em todas as disciplinas, 

pela perda de homogeneidade. Pela via da adaptação estimula-se e, 

provavelmente, renova-se a reflexão sobre as competências de diferentes 

meios, pois não se trata de sacrificar o assunto, mas de redefinir, a partir de 

critérios materiais e formais próprios, a expressão de cada arte. É bastante raro 

que se atribuam, a priori, limites à capacidade expressiva da língua, à 

literatura, mas, em contrapartida, as interrogações surgem, ainda com 

frequência, sobre a possibilidade de expressão de outras formas narrativas, 

como o cinema ou a banda desenhada425. No entanto, a adaptação, ao 

representar os mesmos conteúdos, sugere que todos os sistemas de signos se 

equivalem quanto à sua capacidade representativa.  

Proposto por Philippe Marion em 1991, o conceito de médiagenie, que 

o investigador da Université de Louvain-la-Neuve e da Université Catholique 

de Louvain veio a completar ulteriormente com o conceito de médiatique426, é 

atrativo desde logo427. Criado a partir do conceito de fotogenia, ele deixa-se 

facilmente revelar: é mediagénico aquilo que fica bem em qualquer meio 

artístico, aquilo que se destaca. No entanto, este termo levanta algumas 

questões ainda não respondidas e a sua operacionalidade em matéria de 

investigação continua incerta.  

Groensteen afirma que as artes narrativas têm em comum submeter o 

seu público a uma dupla exposição, a uma experiência clivada. Os leitores ou 

espectadores estão, simultaneamente, implicados na ficção e expostos a um 

meio artístico particular, já que toda a narrativa é, assim, o resultado de um 

reencontro e de uma negociação entre as virtualidades do assunto tratado e das 

                                                
425 Cf. ibidem. 
426 Traduziremos a partir daqui os dois conceitos por mediagenia e mediatividade. 
427 Cf. Philippe Marion, «Narratologie Mediatique et Mediagenie des Récits», in Recherches en 
Communication, Louvain, Université Catholique de Louvain, n.7, 1997, pp. 61-88. 
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potencialidades do meio escolhido. O sucesso da obra aparece condicionado, 

entre outros fatores, à adequação maior ou menor de umas e de outras428. As 

categorias da mediagenia e da mediatividade visam precisamente interrogar 

esta adequação. A mediagenia qualifica a capacidade de um projeto narrativo, 

até mesmo de um género, se realizar de maneira ótima, escolhendo o suporte 

mediático que mais lhe convém esteticamente. Poderíamos também dizer que 

ela designa a capacidade de este encontrar a sua melhor forma. O conceito que 

estabelece uma relação direta com mediagenia é o de mediatividade, definido 

como a capacidade própria de representar que um meio possui, o seu potencial 

específico. Assim, a mediagenia é uma qualidade do assunto; enquanto 

conceito, ela resulta de um pensamento criativo e singular429. A mediatividade 

é uma propriedade do meio, uma categoria que define um campo de expressão 

como o lugar de eleição de alguns assuntos em detrimento de outros. A este 

propósito, Philippe Marion toma como sua a afirmação de Eliseo Veron, para 

quem cada meio é um conjunto constituído por uma tecnologia mais as práticas 

sociais de produção e apropriação desta tecnologia, termo que diz ainda 

respeito à natureza das provas mobilizadas por cada meio, à sua configuração 

semiótica430.  

Assim, no domínio da ficção, a questão que interessa é a da adequação 

entre o imaginário e as possibilidades expressivas dos meios artísticos, 

considerados na sua fisicidade própria. 

Uma das discussões que a mediagenia suscita é a seguinte: esta noção 

diz respeito a todos os assuntos ou é uma qualidade própria de alguns deles, 

realizando-se os outros indiferentemente do meio? Dito de outra forma, a 

mediagenia permite distinguir entre assuntos que apelam a um tratamento 

específico e assuntos mais flexíveis, que se prestam a qualquer tipo de 

transposição independentemente do meio expressivo?  

No que diz respeito à mediagenia, Groensteen formula a seguinte 

hipótese: um assunto realiza-se de forma ótima num determinado meio porque 

                                                
428 Cf. Thierry Groensteen, «Médiagénie et Réflexivité, Médiativité et Imaginaire: Comment 
s’Incarnent les Fables», in Belphégor, vol. 4, n° 2, 2005.  
429 Philippe Marion, art. cit., pp. 67-68. 
430 Cf. idem, pp. 78. 
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este lhe permite ativar os seus próprios códigos, que são a sua essência. A 

partir do momento em que um determinado meio, por intermédio de um 

determinado assunto, exibe ou interroga os seus próprios mecanismos 

linguísticos, os seus códigos semióticos ou as propriedades do seu suporte431, o 

encontro entre um determinado assunto e um determinado meio artístico é 

ótimo se ele se permite descrever-se a si mesmo. Tratando-se de banda 

desenhada, é necessário compreender, não somente um imaginário de essência 

visual, mas um imaginário fecundado pelas propriedades do desenho e mais 

particularmente do desenho narrativo, determinado também pelo dispositivo da 

vinheta, o multiquadro. Entre as tendências recorrentes do imaginário gráfico, é 

fácil citar a animação de objetos inanimados, a antropomorfização de todas as 

formas vivas, a distorção ou a transformação monstruosa dos corpos, os 

processos de metamorfose em geral, a tentação de se tornar demiúrgico e de 

criar universos diferentes. A banda desenhada criou numerosos mundos 

imaginários. Para um desenhador, existe, com efeito, a tentação de se tornar 

demiúrgico e de dar forma a um mundo coerente, inventando ligações 

geográficas, organizações sociais, cenários, costumes, meios de locomoção, 

etc., sem outras limitações que não sejam as do talento, pois as imagens 

desenhadas não comportam o testemunho da visão, ao contrário do que faz o 

registo fotográfico tradicional.  

No ensaio «Transécriture et Médiatique Narrative: L’Enjeu de 

L’Intermédialité»432, os autores André Gaudreault e Philippe Marion têm o 

objetivo de demonstrar que, no movimento de um meio para o outro, o assunto 

de uma história estaria necessariamente sujeito a uma série de 

constrangimentos ligados à configuração intrínseca do mesmo, uma vez que 

cada assunto é dotado da sua própria configuração. Esta configuração, 

originalmente, seria mais ou menos compatível como qualquer processo de 

adaptação. Partindo da suposição de que é possível à história (fabula) existir 

fora de qualquer meio e de que é possível imaginar uma história num estado 

                                                
431 Processo designado pelo nome de auto-referenciabilidade. 
432 Cf. André Gaudreault e Philippe Marion, «Transécriture et Médiatique Narrative: L’Enjeu 
de L’Intermédialité», in La Transécriture, Pour une Théorie de l’Adaptation, Quebeque, 
Editions Nota bene, 1998, pp. 31-52. 
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original, virgem, anterior a qualquer consubstanciação num determinado meio, 

os dois autores decidiram desenvolver uma reflexão mais profunda 

relativamente às práticas da adaptação, de reescrita e transescrita e de 

transsemiotização433. 

Quando um determinado assunto se impõe e decide exprimir-se, ele 

encontra uma resistência específica por parte do domínio artístico ou técnico 

que é escolhido para o acolher e lhe dar vida, aquilo que os autores designam 

como reencontro da opacidade, isto é, a resistência que o material expressivo 

cria no momento em que um sujeito pretende materializar as ideias que lhe 

surgem. Os seus pensamentos jogariam a sua própria opacidade, recusando 

existir na forma expressiva escolhida, seja ela a escrita, o cinema ou a banda 

desenhada434.  Todo o processo de criação é o resultado de uma génese 

conflitual com a sua ferramenta de expressão. O homem inventa ferramentas 

expressivas ou técnicas que lhe permitem compreender o mundo: mas estas 

ferramentas resistem-lhe e oferecem-lhe, no seu confronto, inúmeras 

possibilidades de criação. Este confronto entre a ideia e o material, ou entre a 

fábula e o meio onde ela vai ser representada, tem consequências importantes, 

uma vez que pressupõe que todo o processo de adaptação deverá ter em conta a 

consubstanciação que aquela ideia implica ao abrigo da materialidade do meio.  

André Gaudreault e Philippe Marion propõem colocar esta problemática 

no seio de uma nova disciplina transversal: a «médiatique narrative», que 

estudará a transescrita e a transsemiotização e cujo objetivo será o de clarificar 

o processo de reencontro de um projeto narrativo – de uma narrativa ainda não 

fixada na sua matéria de expressão definitiva – com a força da inércia de um 

determinado meio.  

Para os formalistas, a fábula é independente do meio. É, por definição, 

um objeto totalmente externo à obra. A prosa foi sistematicamente trabalhada, 

sobretudo por teóricos como Chklovsky e Tomachevski435, autor da primeira 

obra monográfica sobre Teoria da Literatura a partir das noções de fabula e 

                                                
433 Cf. idem, p. 32. 
434 Cf. idem, p. 33. 
435 Cf. Tomachevski, «A construção da Novela e do Romance», in AA. VV., Teoria da 
Literatura II, op.cit., pp. 41-68 
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sjuzhet, como princípios constitutivos do texto em prosa. A fabula é o material 

primitivo de onde nascerá a narrativa, organizada em torno de uma trama ou 

sjuzhet, elemento puramente literário, que não se confunde com a narração 

cronológica dos acontecimentos, mas é antes uma espécie de estranhamento 

narrativo da fábula436. Ambos partilham a opinião de que a forma literária deve 

ser estudada como uma entidade autónoma, passível de ser isolada do contexto 

social, político e histórico. Posteriormente, Bremond dedicando-se ao estudo da 

narrativa, afirma desde logo a independência da fábula, pois para este autor a 

narrativa é uma camada de significação autónoma, dotada de uma estrutura que 

pode ser isolada do conjunto da mensagem, o que permite que a estrutura da 

história narrada seja independente437. Mesmo isolando a fábula do seu meio 

expressivo, isso não significa que ela exista fora dele. O mais frequente é a 

linguagem verbal, uma espécie de meio integrado, intimamente solidário com 

as nossas operações de pensamento. Para além da fábula, há o sjuzhet, cuja 

definição colocou frequentemente problemas. Segundo Tomachevski:  

 
a fábula opõe-se a sjuzhet, que é constituído pelos mesmos acontecimentos, 
mas respeita a sua ordem de aparição na obra e a sequência de informações 
que no-las designam [...] em resumo, a fábula é aquilo que efetivamente se 
passou, o sjuzhet é a maneira como o leitor a compreendeu438 
 

o que permite concluir que sjuzhet, enquanto forma através da qual a história é 

organizada,  corresponde ao texto transposto num determinado meio. 

No contexto do cinema, sjuzhet é definido como a dinâmica que toma 

forma a partir da interação de todas as ligações do material expressivo 

resultantes tanto do estilo como da fábula: 

 
Le sujet de l’œuvre se définit alors comme sa dynamique qui s’établi à partir 
de l’interaction de tous les liens du matériau (y compris la fable en tant que 
lien de l’action), tant ceux qui relèvent du style que de la fable, etc. [...] La 

                                                
436 Cf. Tomachevski, «Temática», in AA. VV., Teoria da Literatura II, op.cit., pp.145-146. 
437 Cf. Claude Bremond, Logique du Récit, Paris, Seuil, 1973, pp. 11-12. 
438 Tomachevski, «Temática», in AA. VV., Teoria da Literatura II, op.cit., p. 146. 
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notion de fable ne recouvre pas la notion de sujet. Le sujet peut être excentré 
par rapport à la fable439. 
 

Segundo Gaudreault e Marion, os conceitos não se confundem. No final 

da cadeia, existe a história como pura virtualidade, abstraída de toda a 

mediatização – a fábula. No outro extremo surge o meio como suporte 

expressivo ou veículo semiótico, também ele abstrato na medida em que ele 

seria considerado pura virtualidade. No seio de ambos, o sjuzhet fruto do 

reencontro de uma fábula e de um determinado meio, produto da 

consubstanciação in media do substrato narrativo440.  

Groensteen, invocado neste ensaio pelos dois autores através de um 

texto, não publicado, resultante da correspondência trocada entre ambos, 

distingue em toda a ficção três níveis. Para este investigador, uma ficção é o 

resultado de um esforço de invenção, produtor de um assunto, de um esforço 

de organização, produtor de uma estrutura, e de um esforço de expressão 

produtor de um texto. O termo “adaptação” coloca o acento sobre as 

modificações impostas à estrutura, em consequência de constrangimentos 

técnicos – de tamanho e extensão – próprios de cada um dos meios. O da 

transsemiotização insiste desde logo na substituição do texto por outro, cuja 

materialidade é essencialmente diferente. Uma ficção seria, portanto,  o 

resultado de três tipos de intervenção criativa: uma no plano da invenção – 

inventio da retórica clássica, que produziria os diversos elementos da história a 

narrar; uma intervenção relativa à organização, à estrutura dos elementos da 

história e que podemos identificar na dispositio; e uma intervenção ao nível da 

expressão, através de um media, dos elementos narrativos já «inventados» e já 

«dispostos» por outros, a elocução ou elocutio. Passando de um ao outro na 

ordem em que foram enumerados, assistimos a uma implicação progressiva do 

meio, relativamente à obra que se está a realizar441. O que supõe que para nós 

mesmos a fábula está implicada de qualquer forma pelo meio. A fábula não é 

                                                
439 Cf. AA. VV., Les  Formalistes  Russes  et  le  Cinéma – Poétique  du  Film,  e Prefácio de 
François Albèra, Paris, Nathan Université, 1996, p. 89. 
440 André Gaudreault e Philippe Marion, «Transécriture et Médiatique Narrative: L’Enjeu de 
L’Intermédialité», in La Transécriture, Pour une Théorie de l’Adaptation, op. cit., p. 44. 
441 Cf. idem, p. 45. 



	   	  

 188 

independente do meio, não o é senão enquanto pensamento, desde o momento 

em que aquilo que imaginamos enquanto construção, encontramo-nos 

necessariamente do lado do meio. Toda a fábula comporta na sua própria 

configuração certos aspetos que são a priori «mediáticos». Além disso, a 

relação entre um determinado acontecimento ou ação de um determinado meio 

seria desde logo portador de sentido, o que confirma a intuição inicial dos 

autores deste ensaio. Cada fábula e cada sjuzhet é dotado intrinsecamente de 

uma organização que lhe é a própria e que é compatível com cada um dos 

media e que pré-programaria de qualquer forma todo o processo de adaptação. 

O sjuzhet-texto está em simbiose com o meio na medida em que ele não pode 

fazer de outro modo senão estar intimamente associado a ele442. 

Gaudreault e Marion começaram por partir da fábula e do sjuzhet. No 

entanto, propõem na conclusão do ensaio explorar a noção de «médiatique 

narrative», que definem como o reencontro ou a interação profunda com a 

opacidade de um material de expressão escolhido, gerador de conteúdo, fonte 

decisiva de criação. Esta questão é abordada pelos dois autores a partir do 

estudo  das artes narrativas, tais como são constituídas nos meios que as 

veiculam. Na sua ótica, quando se evoca uma narrativa, pensa-se 

espontaneamente na sua materialização natural na linguagem verbal. As 

diferenças surgem quando um sjuzhet procura meios mais complexos como o 

cinema, a banda desenhada ou a televisão. Cada um destes meios combina e 

multiplica materiais de expressão familiares – o ritmo, o movimento, a 

gestualidade, a música, a palavra, a imagem, a escrita, cada um possui a sua 

energia comunicacional. Esta é a força da inércia que se referia atrás, força que 

designa o potencial expressivo e narrativo próprio ao meio. Esta observação 

comporta a distinção entre narratividade intrínseca e narratividade 

extrínseca443.  

Assim, o cinema e a banda desenhada têm por essência algo que os 

particulariza e que se define desde logo pela maneira como se organiza a 

sucessão de imagens, a maneira como estas estimulam a possibilidade de 

                                                
442 Cf. idem, p 46. 
443 Cf. idem, p 47. 
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introduzir um princípio de transformação nessa mesma sucessão. Coube a este 

potencial narrativo intrínseco – a novela gráfica – acolher um conteúdo 

narrativo extrínseco – Madame Edwarda de Georges Bataille. A linguagem 

usada – a banda desenhada –  colocou-se em situação de reação com a fábula. 

No entanto, esta linguagem não pode assumir a responsabilidade de comunicar 

uma fábula que desenvolve necessariamente uma reação-sjuzhet cuja 

amplitude pode variar, pois a fábula, enquanto projeto narrativo, 

consubstancia-se em interação com um meio que se manifesta prioritariamente 

no e através do sjuzhet-estrutura que lhe é intrinsecamente solidário. A 

transparência narrativa enfrenta sempre a opacidade de uma reação-sjuzhet 

decretada pelo meio. A finalidade da ficção clássica é conquistar os espíritos 

tentando fazer esquecer o seu estatuto de artefacto, mas os meios de expressão 

que mobiliza criam resistência. Esta resistência e esta opacidade constituem 

fontes de criação e oferecem à fábula importantes oportunidade de 

singularização, neste caso Eduarda, a versão concebida por Miguel Rocha, 

cuja estética visual é necessariamente determinada pelo universo recriado por 

Bataille. 
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3.3 – Dialogismo e polifonia 

 

Madame Edwarda de Georges Bataille e Eduarda de Miguel Rocha 

partilham a mesma fábula mas diferem quanto ao meio que as acolhe e as 

apresenta ao leitor enquanto narrativas, isto é, partilham o conteúdo mas 

diferem quanto à forma.  

Para os formalistas russos, a forma é uma propriedade estética 

intrínseca à obra literária, que varia de acordo com os diferentes géneros. 

Dedicando uma atenção sem precedentes à técnica narrativa do romance, os 

formalistas procuraram mostrar o que estava oculto: que os romances são algo 

mais do que histórias excitantes ou quadros de vida — os romances são obras 

de arte estrategicamente elaboradas cuja complexidade formal e importância 

rivaliza com a estética alcançada pela épica, pelo drama e até pela lírica.  

Viktor Chklovsky inicia o seu trabalho sobre a ficção em prosa 

reagindo às experiências poéticas levadas a cabo na Rússia nessa época. Em 

«A Arte como Processo», ensaio que se tornaria o primeiro capítulo de Theory 

of Prose, o investigador russo afirma que todos os aspetos da narrativa, 

incluindo os assuntos tratados, são elementos formais que só podem ser 

compreendidos através de um estudo das leis da construção linguística e 

artística444. Por diferirem tão bruscamente dos meios usuais de comunicar, os 

dispositivos literários desfamiliarizam a realidade e tornam-na estranha, e 

como tal renovam a percepção daquilo que nos rodeia. Quando nos 

familiarizamos com formas estranhas, elas perdem o seu valor de choque e 

vemo-las como fórmulas. É então necessário deformá-las para que surjam com 

um aspeto renovado: assim, a história da narrativa é a história da reelaboração, 

da complexificação, da simplificação, da inversão de algumas leis básicas da 

estrutura literária. Onde os outros investigadores vêem rutura entre as 

narrativas orais e escritas, Chklovsky vê continuidade formal. A repetição e a 

                                                
444 Cf. Viktor Chklovsky, «A Arte como Processo», in AA.VV., Teoria da Literatura I, op. cit., 
pp. 73-95. 
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variação de pequenas formas literárias, transpostas para o nível do enredo, 

tornam-se características da sua própria construção. Os teóricos discutiram a 

estrutura do enredo, mas trataram-no como um elemento formal da narrativa e 

não como uma explicação do seu desenvolvimento histórico. Chklovsky 

defende que o realismo da ficção é um produto da técnica e não da observação 

científica da realidade. A primeira etapa da renovação da percepção através da 

narrativa é a exposição das convenções literárias através da paródia, não 

obstante existem outras formas de criar desfamiliarização: encontrar razões 

plausíveis para representar ações incomuns, escolha de personagens, 

representação da realidade social na literatura não-ficcional445. 

 

Os processos de adaptação ou de trans-semiotização permitem-nos 

mais uma vez reiterar o facto de os sistemas artísticos interagirem e dialogarem 

entre si, fomentando a transformação dos géneros existentes e, em alguns 

casos, promovendo a sua fusão, como é o exemplo da novela gráfica. Tzvetan 

Todorov salienta precisamente este facto: 

 
Os géneros no interior de cada período, formam um sistema, não podem 
definir-se senão nas suas relações mútuas. Já não há um género «tragédia» 
único: a tragédia re-definir-se-á  em cada momento da história literária, em 
relação com os outros géneros existentes446.  

 

Assim, cada época é dominada por um sistema de géneros que não 

cobre forçosamente todas as obras. Por outro lado, a transgressão parcial do 

género é quase requerida, senão faltará à obra um mínimo de originalidade 

necessária. A infração às regras do género não atinge profundamente o sistema 

literário. Às vezes ocorrem misturas de géneros como sucede no caso da 

mistura da tragédia com a comédia que origina a tragicomédia447. Neste caso 

funde-se o romance/a novela literária com a banda desenhada. A ideia de 

género misturado ou misto é o resultado de uma confrontação entre dois 

                                                
445 Cf. ibidem. 
446 Tzvetan Todorov, «Géneros Literários» in Dicionário das Ciências da Linguagem, Lisboa, 
Edições D. Quixote, 2004, 8.ªed., p. 162. 
447 Cf. idem, p. 163. 
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sistemas de géneros. Tal como afirma Todorov, a mistura apenas existe quando 

nos colocamos nos termos do mais antigo, vista do passado qualquer evolução 

é uma degradação448. Mas, assim que essa mistura se imponha como norma 

literária, entra-se num novo sistema em que figurará um novo género, como, 

por exemplo, o da novela gráfica.  

Na medida em que o sistema literário não é eterno, dado de uma vez por 

todas, mas em que o próprio conjunto dos possíveis literários se modifica, a 

transgressão tipológica é igualmente possível, permitindo a invenção de uma 

nova categoria. Transgredir uma categoria de género é seguir uma via já 

virtualmente presente no sistema literário sincrónico mas sem estar aí 

realizada; assim, Eduarda de Miguel Rocha, em congruência com o exposto 

por Todorov, descobre novas possibilidades para a escrita romanesca – a 

exploração gráfica e visual do seu conteúdo. 

 

As teorias que definem o romance como uma forma paradoxal 

concebem-no como manifestações  literárias que surgem em diferentes culturas 

e regiões, diferentes tempos, não como um género distinto com uma história 

contínua, mas como uma sucessão de obras com semelhanças entre si. O 

romance partilha com outras obras literárias uma série de relações. Quando a 

cultura e a literatura mudam, o romance muda, mas tal reajustamento deixa a 

configuração total inalterada. Relativamente a outras obras literárias, o 

romance é um forasteiro, opõe-se às regras que são características de outros 

géneros e poéticas. Quando o romance desenvolve as suas próprias convenções  

e os críticos codificam as suas regras, os romancistas transgridem-nas pela 

paródia, pela invenção de novas formas ou incorporando e misturando outros 

géneros449.  

Segundo Wallace Martin, o romance é o género maior e o mais 

representativo da literatura europeia e americana desde o período romântico, 

distinto de outros géneros pelo seu conteúdo e assunto, porquanto constitui a 

representação da vida em toda a sua diversidade e porquanto rompeu com as 
                                                
448 Ibidem. 
449 Cf. Robert Scholes e Robert Kellogg, The Nature of Narrative, Oxford, Oxford University 
Press, 1966, pp. 17-18. 
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formas convencionais450. A liberdade formal pode ser vista como uma das suas 

características definidoras. Ainda segundo este investigador, a conversão de 

contos tradicionais anónimos em histórias originais preenchidas com detalhes 

circunstanciais mostra por que motivo o romance é considerado um género 

realista. A diversidade de técnicas, nesta perspetiva, resulta da variedade da 

experiência. Concebido como um género representacional formado por valores 

humanos, mesmo quando não é didático, ele pode ser usado para se adquirir 

conhecimento sobre a vida, de onde resulta a tendência para identificar o 

romance realista como a forma de ficção em prosa por excelência451. No 

entanto, para Northrop Frye este género é apenas uma das espécies da ficção452. 

Identificando as diferentes convenções usadas nos diferentes tipos de textos 

ficcionais, Frye evitará julgar o romance que envolve personagens estilizadas 

ou idealizadas pela referência a métodos de caracterização que são próprios do 

romance realista. Frye identifica mais duas formas de ficção em prosa: a 

confissão ou autobiografia e a anatomia, que revela a visão do mundo em 

termos de um único padrão intelectual. O autor mostra as espécies ficcionais 

misturadas entre si, destacando a novela que regra geral combina as restantes. 

Esta obra marca uma fase importante na transição das teorias do romance para 

as teorias da narrativa.  

Pouco depois de Frye ter introduzido uma ampla perspetiva sobre a 

ficção, Wayne Booth desafiou as conceções de técnica narrativa que obtiveram 

uma larga recetividade desde então. Na primeira parte da conhecida Retórica 

da Ficção, de 1961, Wayne Booth apresenta uma listagem dos preceitos desta 

tradição: «o verdadeiro romance tem de ser realista»453; «todos os autores 

devem ser objetivos»454; «a verdadeira arte não deve atender aos gostos do 

                                                
450 Cf. Wallace Martin, Recent Theories of Narrative, Londres, Cornell University Press, 1986, 
p. 15. 
451 Cf. idem, pp.16-18. 
452 Cf. Northrop Frye, Anatomie of Criticism, Princeton, Princeton University Press, 1973, 3.ª 
ed., p. 247. 
453 Wayne Booth, The Rhetoric of Fiction, Chicago, The University of Chicago Press, 1961, p. 
157. 
454 Ibidem. 
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público através de um apelo emocional ou moral»455. Compreendidos juntos, 

estes preceitos implicam que o romance alcance um valor artístico, afastando-

se dos valores humanos para que se possa tornar um objeto independente da 

pura representação. Mas o romance é inevitavelmente uma forma retórica e 

implica um ato de comunicação de um autor implícito para uma audiência de 

leitores e os vários métodos usados para garantir determinados efeitos não 

podem ser compreendidos se forem separados de questões como o tom, a 

atitude, a avaliação implícita e os vários graus de distância de atitude entre o 

autor implícito, o narrador e o leitor. As segunda e terceira partes desta obra 

tratam da questão do comentário do autor na ficção, frequentemente  

considerado como uma intrusão, e da questão do narrador impessoal. Frye 

expandiu as fronteiras da ficção para mostrar que o romance era um dos seus 

territórios. Wayne Booth, por sua vez, expandiu as fronteiras da ficção como 

arte de produzir sentido através da linguagem.  

De acordo com Bakhtin, o romance é uma forma de composição da 

organização das massas verbais. É através dela que se realiza, num objeto 

estético, a forma arquitetónica da coroação literária de um evento histórico ou 

social, uma variante da forma épica. O drama é uma forma composicional, mas 

o trágico e o cómico são as formas arquitetónicas da sua realização456. A forma 

é tudo aquilo que se basta a si mesmo e é inerente a tudo o que é esteticamente 

acabado. De acordo com Bakhtin, não existiu, antes do século XX, um 

tratamento preciso dos problemas da estilística do romance assente na 

originalidade estilística do discurso na prosa poética. O romance foi durante 

muito tempo objeto de análises abstratamente ideológicas e de julgamentos 

publicistas. O discurso da prosa literária era considerado como poético, no 

sentido literal do termo, e eram-lhe aplicadas categorias da estilística 

tradicional, assente no estudo dos tropos, ou então qualificavam-se com termos 

vagos as características da linguagem: a sua expressividade, o seu vigor, a sua 

limpidez, sem preencher os conceitos de sentido estilístico definido457: 

                                                
455 Idem, p. 158. 
456 Cf. Mikail Bakhtin, Esthétique et Théorie du Roman, Paris, Gallimard, 1978, pp. 34-35. 
457 Cf. idem, p. 85. 
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Vers da fin du siècle dernier, en contrepoids à l’analyse idéologique 
abstraite, s’accentue l’intêret pour les problèmes concrets de la prose dans 
l’art littéraire, et pour les problèmes techniques du roman et de la nouvelle. 
Toutefois, il n’y a rien de changé pour ce qui est des problèmes de la 
stylistique: on se concentre presque exclusivement sur ceux de la 
composition (au sens large), mais toujours sans traitement radical et concret 
(l’un étant impossible sans l’autre) des particularités stylistiques du discours 
dans le roman (et dans la nouvelle)458. 
 

Permanecem, como vimos, os juízos de valor e as observações 

ocasionais que não emergem na verdadeira essência da prosa literária. A 

opinião corrente vê no discurso romanesco uma espécie de meio extra-literário, 

privado de toda a elaboração particular e original. Não encontrando neste 

discurso a forma puramente poética que se pretende, recusa-se-lhe qualquer 

alcance literário, e ele aparece como a linguagem quotidiana, um simples meio 

de comunicação, neutro quanto à arte. Tal opinião dispensa ocupar-se das 

análises estilísticas do romance e limita-se a análises temáticas.  

 Por volta dos anos 1920, a situação muda e o discurso do romance em 

prosa começa a conquistar um lugar na estilística. Por um lado, surge uma série 

de análises estilísticas concretas da prosa do romance; por outro, assiste-se a 

tentativas radicais para conceber e definir a singularidade estilística da prosa 

literária, no que a distingue da poesia. Estas tentativas mostraram claramente 

que todas as categorias da estilística tradicional, e mesmo a conceção do 

discurso poético que se encontra na sua base, não são aplicáveis ao discurso 

romanesco. Não obstante este ter constituido o impulso necessário à reflexão 

sobre a estilística, a sua inadequação a todos os domínios do texto literário é 

clara, pois a unidade estilística do romance e do seu discurso acabou por 

escapar aos investigadores: «le roman pris comme un tout, c’est un phénomène 

pluristylistique, plurilingual, plurivocal»459. 

Bakhtin encontra aí certas unidades estilísticas heterogéneas, que por 

vezes se situam em planos linguísticos diferentes e submetidos a diversas 

regras estilísticas. Eis os principais tipos de unidades composicionais e 

                                                
458 Idem, p. 86. 
459 Idem, p. 87. 
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estilísticas que formam habitualmente as diversas componentes do conjunto 

romanesco: a narração direta, literária, nas suas variantes multiformes; a 

estilização das diversas formas da narração oral, tradicional, ou discurso direto; 

a estilização das diferentes formas da narração escrita, semi-literária e corrente 

(as cartas, os diários, etc.), as diversas formas literárias, mas que não derivam 

da arte literária, do discurso do autor (escritos morais, filosóficos, digressões 

sábias, declamações retóricas, descrições etnográficas, entre outras); e os 

discursos das personagens, estilisticamente individualizados460. Estas unidades 

estilísticas heterogéneas misturam-se ao entrarem no romance e formam um 

sistema literário harmonioso, submetendo-se à unidade estilística superior do 

conjunto, que não podemos identificar com nenhuma das unidades que 

dependem dele. A originalidade estilística do género romanesco reside na 

montagem destas unidades interdependentes, mas relativamente autónomas, 

por vezes plurilingues, na unidade do todo: o estilo do romance é uma 

montagem de estilos; a linguagem do romance é um sistema de línguas. Cada 

um dos elementos da linguagem do romance é definido relativamente às outras 

unidades estilísticas, nas quais ele se integra diretamente: o discurso estilístico 

individualizado da personagem, a narração familiar do narrador, as cartas, etc. 

É esta unidade que determina o aspeto linguístico e estilístico (lexicológico, 

semântico, sintático) do elemento dado, que participa ao mesmo tempo que a 

sua unidade estilística mais próxima, que integra o estilo do conjunto e faz 

parte da estrutura e da significação única deste conjunto. O romance é a 

diversidade social das linguagens, por vezes de línguas e de vozes individuais 

— diversidade literariamente organizada. Estes postulados indispensáveis 

exigem que a língua nacional se estratifique em dialetos sociais, em 

maneirismos de grupos, em jargões profissionais, linguagens dos géneros, 

falares das gerações, das idades, das escolas, das autoridades, dos círculos e das 

modas passageiras. Cada linguagem estratifica-se interiormente a cada 

momento da sua existência histórica. Graças a este plurilinguismo e à 

plurivocalidade de que deriva, o romance orquestra todos os seus temas, todo o 

seu universo significante, representado e exprimido. O discurso do autor e dos 

                                                
460 Cf. idem, p. 88. 
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narradores, os géneros intercalares, as palavras das personagens, não são senão 

unidades composicionais de base que permitem ao plurilinguismo penetrar no 

romance. Cada uma delas admite as múltiplas ressonâncias das vozes sociais e 

as suas diversas ligações, sempre mais ou menos dialogizadas. Estas ligações, 

as suas correlações especiais entre os enunciados e as linguagens, este 

movimento do tema que passa através das linguagens e dos discursos, a sua 

fragmentação em correntes, a sua dialogização, constituem a singularidade 

estilística do romance461. 

A estilística torna-se portanto linguística geral das linguagens 

individuais, ou linguística da enunciação. A unidade do estilo supõe, por um 

lado, a unidade da linguagem no sentido de um sistema de formas normativas 

gerais, e, por outro, a unidade da individualidade que se realiza nesta 

linguagem. Para a maior parte dos géneros poéticos, a unidade do sistema da 

linguagem e a unidade do individualismo linguístico e verbal do poeta são o 

postulado indispensável do estilo poético. O romance, pelo contrário, não só 

não exige estas condições, mas mantém como postulado da verdadeira prosa 

romanesca a estratificação interna da linguagem, a diversidade das linguagens 

sociais e a divergência das vozes individuais que aí ressoam. Daí que substituir 

o estilo do romance pela linguagem individualizada do romancista seja 

impreciso e corresponda a deformar a essência da estilística do romance. A 

unidade do romance e os problemas específicos da sua construção a partir de 

elementos plurilinguais, plurivocais e pluriestilísticos que frequentemente 

pertencem a línguas diferentes permanecem fora do âmbito dos seus estudos, 

pelo que a essência estilística do romance escapa irremediavelmente ao 

investigador. Bakhtin acrescenta que, na maior parte dos casos, o estilo 

romanesco é reduzido ao conceito de «estilo épico», e são aplicadas categorias 

correspondentes da estilística tradicional, não distinguindo senão os elementos 

da representação épica. Ignora-se a distinção profunda entre representação 

puramente épica e representação romanesca. Habitualmente, a diferença entre 

romance e narração épica não é percebida senão no domínio da composição e 

do tema.  Todos estes tipos de análise são inadequados quando se trata não 

                                                
461 Cf. idem, p. 89-90. 
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somente do estilo do conjunto, mas também de um elemento essencial para o 

romance, uma vez que, privado de ação recíproca, ele muda o seu sentido 

estilístico e cessa de ser aquilo que ele é verdadeiramente no romance. O 

estado atual dos problemas de estilística revela de uma forma evidente que 

categorias e métodos tradicionais são incapazes de controlar a especificidade 

literária da palavra romanesca, a sua existência particular.  Mikaïl Bakhtin 

constata que Vinogradov adoptou um ponto de vista análogo na obra «Da prosa 

literária»462 relacionando o tema da prosa com a retórica. Ele entende o 

romance,  tal como Boris Eikhenbaum, como uma forma sincrética, «uma 

formação híbrida»463, e admite a presença de elementos puramente poéticos ao 

lado de elementos retóricos. Este ponto de vista, que exclui totalmente a prosa 

romanesca do território da poesia como formação puramente retórica, o que 

para Bakhtin é falso no seu conjunto, possui uma certa validade. O discurso 

retórico, tomado como objeto de estudo em toda a sua diversidade, não deixa 

de exercer uma influência profundamente revolucionária na linguística e na 

filosofia da linguagem. As formas retóricas revelam uma grande precisão de 

aspetos próprios a todo o discurso que não foram considerados e 

compreendidos em relação ao seu enorme peso na vida da linguagem.  

Toda a prosa literária e, consequentemente, o romance se encontram 

geneticamente aparentadas às formas retóricas. Ao longo de toda a evolução do 

romance, a sua profunda interação com os géneros retóricos vivos — 

jornalísticos, morais, filosóficos e outros — não cessou, e foi tão grande quanto 

a interação que estabeleceu com os géneros literários. Mas, no seio destas 

relações mútuas incessantes, o discurso romanesco conserva a sua 

originalidade qualitativa, ele é irredutível ao discurso retórico. O romance é um 

género de arte literária. O discurso romanesco é um discurso poético, mas que, 

com efeito, não encaixa na conceção atual de discurso poético, fundado sobre 

certos postulados restritivos. Esta conceção, ao longo da sua formação 

histórica, de Aristóteles aos nossos dias, orienta-se em géneros definidos, 

oficiais, e encontra-se ligada às tendências históricas precisas da vida, das 

                                                
462 Cf. idem, p. 91-92. 
463 Idem, p. 93. 
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ideias e das palavras. A filosofia da linguagem, a linguística e a estilística 

postulam uma relação simples e espontânea do locutor com a sua própria 

linguagem. Elas não conhecem senão dois pólos da vida da linguagem, entre os 

quais se organizam todos os fenómenos linguísticos e estilísticos que lhes são 

acessíveis: o sistema da linguagem único e o indivíduo que utiliza essa mesma 

linguagem. Uma linguagem única é um sistema de normas linguísticas, estas 

normas não são um imperativo abstrato, mas as forças criadoras da vida da 

linguagem. Elas transcendem o plurilinguismo, unificam e centralizam o 

pensamento literário ideológico, criam no interior de uma língua nacional 

multilingue o núcleo linguístico resistente da linguagem literária oficialmente 

reconhecido, defendendo-a do impulso do plurilinguismo crescente464. Bakhtin 

não considera a linguagem como um sistema de categorias gramaticais 

abstratas, mas como uma linguagem ideologicamente saturada, como uma 

conceção de mundo, como aquilo que garante um máximo de compreensão 

mútua em todas as esferas da vida ideológica. É por isso que a linguagem única 

representa as forças de unificação e de centralização concretas, ideológicas e 

verbais, indissoluvelmente ligadas aos processos de centralização sócio-politica 

e cultural. Os problemas da estilística do romance conduzem à abordagem de 

uma série de questões que dizem respeito à filosofia do discurso, ligadas a estes 

aspetos da vida do discurso que não foram devidamente esclarecidos pela 

linguística e pela estilística: a vida e o comportamento do discurso num mundo 

de plurivocalidade e de plurilinguismo. As formas composicionais de interação 

e de organização do plurilinguismo no romance, formas elaboradas ao longo do 

desenvolvimento histórico do género romanesco, são, sob diversos aspetos, 

variadas. Cada uma delas reportada a possibilidades estilísticas precisas, exige 

uma justa elaboração literária de diferentes linguagens. Bakhtin trata só das 

formas fundamentais e típicas da maior parte das variantes do romance465. O 

plurilinguismo organizou-se sob a forma mais evidente e ao mesmo tempo a 

mais importante historicamente, no que foi designado como romance 

humorístico. Este tipo de romance constitui uma construção híbrida, um 

                                                
464 Cf. ibidem. 
465 Cf. idem, p. 122. 
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enunciado que, a partir dos seus índices gramaticais, sintáticos e 

composicionais, pertence ao locutor, mas onde se fundem, na realidade, duas 

maneiras de falar, dois estilos, duas línguas, duas perspetivas semânticas e 

sociológicas. Entre estes enunciados, estilos, linguagens, perspetivas, não 

existe, do ponto de vista da composição ou da sintaxe, nenhuma fronteira 

formal. A partilha das vozes e das linguagens faz-se nos limites de um conjunto 

sintático, às vezes numa proposição simples. Por vezes, também o mesmo 

discurso pertence simultaneamente a duas linguagens, duas perspetivas 

semânticas e sociológicas que se entrecruzam nesta estrutura híbrida. A 

construção tem uma importância capital no estilo do romance466.  

A diversidade das linguagens, e não a unidade de uma linguagem 

comum normativa, constitui a base do estilo, sendo outra forma de introdução 

no romance, e de organização do polilinguismo, as palavras das personagens. A 

diversidade da linguagem de uma sociedade é introduzida principalmente pelos 

discursos diretos das personagens, dos seus diálogos467. O romance permite 

introduzir na sua identidade todas as espécies de géneros, tanto literários (como 

as novelas, a poesia, as pequenas comédias) como extraliterários (os estudos de 

costumes, textos retóricos, científicos, religiosos, etc.). Em princípio, não 

importa que género possa ser introduzido na estrutura de um romance, e não é 

fácil descobrir um só género que não tenha sido, um dia ou outro, incorporado 

por um ou por outro. Estes géneros conservam habitualmente a sua 

elasticidade, a sua independência, e sua originalidade linguística e estilística468. 

Existe um grupo de géneros especiais que desempenham um papel construtivo 

importante no romance e por vezes determinam mesmo a estrutura de conjunto, 

criando assim variantes de género romanesco: confissão, diário, narrativas de 

viagens, biografia, cartas, e, naturalmente, a banda desenhada. Estas variantes 

não somente podem entrar no romance como elemento construtivo maior, 

como também determinam a forma do romance na sua totalidade. No caso da 

banda desenhada, determinam uma forma icónico-verbal. Cada um destes 

                                                
466 Cf. idem, p. 125. 
467 Cf. idem, p. 132. 
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géneros possui as suas formas verbais e semânticas de assimilação dos diversos 

aspetos da realidade. Também o romance recorre a eles como sendo formas 

elaboradas da realidade. Todos os géneros que entram no romance e aí 

introduzem as suas linguagens próprias estratificam a sua unidade linguística e 

aprofundam de forma renovada a diversidade das suas linguagens. As 

linguagens dos géneros extra-literários incorporadas no romance assumem uma 

tal importância, que a sua introdução marca a história não somente na história 

do romance, mas também na história da linguagem literária: 

 
Les genres intercalaires peuvent être directement intencionels ou 
complètement objectivés, c’est-à-dire, dépouillés entièrement des intentions 
de l’auteur, non pas «dits», mais seulement «montrés», comme une chose, 
par le discours ; mais, le plus plus souvent, ils réfractent, à divers degrés, les 
intentions de l’auteur, et certains de leurs éléments peuvent s’écarter de 
différente manière de l’instance sémantique dernière de l’œuvre469.   
 

Afirma Bakhtin que a questão se torna mais complexa quando se 

intercalam os géneros essenciais para o género romanesco, como as confissões, 

os diários, etc. Eles também introduzem as suas linguagens, mas estes últimos 

contam antes de tudo como pontos de vista interpretativos e produtivos, 

desprovidos de convenções literárias que alargam o horizonte literário e 

linguístico, ajudam a literatura a conquistar novos mundos de conceções 

verbais já pressentidas e parcialmente conquistadas noutras esferas da vida da 

linguagem, as esferas extra-literárias.   

 

O polilinguismo introduzido no romance, sejam quais forem as formas 

da sua introdução, é o discurso de outrem e serve para refratar a expressão das 

intenções do autor. Este discurso oferece a singularidade de ser bivocal. Ele 

serve simultaneamente a dois locutores e exprime duas intenções diferentes: a 

direta — da personagem; a refratada — do autor470. Estas duas vozes são 

dialogicamente correlacionadas, como se elas se conhecessem uma à outra 

(como duas réplicas de um diálogo, conhecendo-se e construindo-se neste 

conhecimento mútuo) como se conversassem em conjunto. O discurso bivocal 
                                                
469 Idem, p. 142. 
470 Cf. idem, p. 144. 
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é sempre um diálogo interior. Tais são os discursos humorístico, paródico, 

irónico, o discurso refratante do narrador, das personagens, enfim, o discurso 

dos géneros intercalares: todos estes elementos constituem discursos bivocais, 

interiormente dialogizados. Neles se encontra a germinar um diálogo potencial, 

concentrado em si mesmo, de duas vozes, duas conceções do mundo, duas 

linguagens. Este discurso bivocal também é possível em sistemas fechados, de 

linguagem única, como são os géneros puramente poéticos. Outra é a 

bivocalidade na prosa. Aí, a partir da prosa romanesca, ela não extrai a sua 

energia, donde a ambiguidade da sua dialogização nas dissonâncias, os mal-

entendidos, as contradições individuais: no romance, esta bivocalidade tem 

raízes profundas na diversidade dos discursos, a diversidade das linguagens 

essencialmente sócio-linguística:  

 
[...] dans le roman, aussi le plurilinguisme est toujours personnifié, incarné,  
dans les figures des êtres humains aux désaccords et aux contraditions 
individualisées. Mais là, ces contraditions des volontés et des intelligences 
personnelles sont immergées dans un plurilinguisme social et réinterprétées 
par lui471.  
 

Se o problema central da teoria da poesia é um problema de símbolo 

poético, o problema central da teoria da prosa é um problema de discurso a 

duas vozes, interiormente dialogizado, em todos os tipos e variantes múltiplas.  

Para o romancista, o objeto está travado no discurso de outrem a seu propósito, 

ele é posto em causa, contestado, diversamente apreciado, é inseparável de uma 

tomada de consciência social plurivocal. Deste mundo «posto em questão», 

inseparável de uma tomada de consciência social, plurivocal, o romancista fala 

numa linguagem diversificada e interiormente dialogizada. Desta maneira, 

linguagem e objeto revelam-se-lhe sob o seu aspeto histórico, no seu devir 

social, plurívoco. Para ele, não existe mundo fora da tomada de consciência 

social plurívoca, e não existe linguagem fora das intenções plurívocas que o 

estratificam. No romance, tal como na poesia, é possível que a linguagem, ou 

as linguagens, se usem de forma profunda, mas original, com o seu objeto e 

com o seu universo. As imagens romanescas parecem organicamente ligadas à 
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sua linguagem plurivocal, pré-formada numa espécie em si, nas profundezas do 

seu próprio plurilinguismo orgânico472.  

Bakhtin revela como o plurilinguismo social, a conceção da diversidade 

das linguagens do mundo e da sociedade que orquestram os temas romanescos, 

pode ser absorvidos pelo romance: seja como estilizações anónimas, mas 

plenas de imagens de estilizações que expressam as línguas dos géneros, das 

profissões, etc., seja como imagens encarnadas de um determinado autor, das 

personagens, etc. O romancista não conhece uma linguagem única e só. Ele 

recebe-a, desde logo, estratificada, subdividida em linguagens diversas. 

Segundo o investigador russo, podem reunir-se em três categorias principais 

todos os procedimentos de criação da imagem da linguagem do romance: a 

hibridização, a inter-relação dialogizada da linguagem e os diálogos puros473. 

Estas categorias não podem ser divididas senão de forma teórica, uma vez que 

elas se entrelaçam sem cessar no tecido literário único da imagem. Assim, 

levanta-se a questão: o que é a hibridização? É a mistura de duas linguagens 

sociais no interior de um enunciado único, é o reencontro de duas consciências 

linguísticas separadas por uma época, por uma diferença social, ou pelas duas, 

ou eventualmente de dois sistemas semióticos, como é o caso de Eduarda de 

Miguel Rocha. Esta amálgama de duas linguagens no seio do mesmo 

enunciado é um procedimento literário intencional, mais precisamente um 

sistema de procedimentos. Mas a hibridização involuntária, inconsciente, é um 

dos modos maiores da existência histórica e do devir das linguagens. Assim, 

pode-se afirmar claramente que, no conjunto, a linguagem e as línguas se 

modificam historicamente por meio da hibridização, da mistura de várias 

línguas coexistentes no seio do mesmo dialeto, de uma língua nacional, de uma 

mesma ramificação, de um mesmo grupo de ramificações ou de múltiplas 

ramificações. Tanto no passado histórico das línguas como no passado 

paleontológico, é sempre o enunciado que serve de recipiente para a mistura474.  

A originalidade estilística do romance é determinada pela sua relação 

                                                
472 Cf. idem, p. 150. 
473 Cf. idem, p. 175. 
474 Cf. ibidem. 
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com a poliglossia que resulta da poliglossia ativa do mundo novo, a cultura 

nova e a sua nova consciência literária criativa. A poliglossia sempre existiu, 

mas não era tida como um fator de criação literária; uma escolha artisticamente 

consciente entre línguas e discursos não servia como núcleo criativo do 

processo literário. A nova consciência cultural e criativa reside num mundo 

ativamente poliglota. A era dos idiomas nacionais, que coexistem mas que 

estão fechados, termina. Os diferentes idiomas lançam luz uns aos outros: 

afinal de contas, um idioma só pode ver-se na luz de outro idioma. A 

coexistência ingénua e teimosa de «idiomas dentro de um determinado idioma» 

nacional também termina, deixa de haver uma coexistência tranquila entre 

dialetos territoriais, sociais, profissionais e literários.  Eduarda atesta a 

originalidade estilística do romance. Através do princípio de desfamiliarização 

literária preconizado por Chklovsky, dialoga com a forma romanesca que pelo 

seu caráter dialógico e poliglota se abre à hibridação com novos géneros e 

linguagens, estabelecendo relações completamente novas entre a língua e o seu 

objeto, o que acarreta consequências para os géneros anteriormente formados 

em períodos de monoglossia fechados.  

Em contraste com outros géneros, o romance amadurece quando o 

processo de ativação da poliglossia está no auge da sua atividade, assumindo a 

liderança no processo de desenvolvimento e de renovação da literatura na sua 

dimensão linguística e estilística475, o que permite uma vez mais corroborar a 

ideia de novela gráfica como género literário, integrada no vasto universo do 

romance enquanto forma em constante renovação. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
475 Mikail Bakhtin, The dialogic imagination, Austin, University of Texas Press, 1981, p. 141. 
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4 – AS POMBINHAS DO SR. LEITÃO  
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4.1 – Ficção literária em banda desenhada 

 

  

A manhã nasce fria sobre a freguesia de Santa Eulália. É Inverno e 

Abílio Leitão sai de casa com o sentimento de conforto que o toma «ao 

levantar os olhos e contemplar a naturalidade com que recebem os primeiros 

raios da divina luz estes grandiosos templos da lei e da ordem...»476. As ruas 

estão cheias de «marginais»: desempregados, escondidos477, pessoas que 

tiritam com frio e se resignam à falta de dinheiro e de alimento, cidadãos 

anónimos de um país pobre e cinzento, alvos de um olhar atento que 

diariamente faz por honrar  «… o Tribunal e o Prisional, templos da ordem e da 

moral vigilantes da harmonia»478. Abílio Leitão, um homem baixo, de óculos 

redondos e fino bigode, prossegue: «possa assim a vossa luz incidir na minha 

humilde pessoa e iluminar quem com tantas penas, tenta no seu modesto 

esforço polir as pequenas irregularidades passíveis de corromper a serena 

existência desta pacata e ordeira nação»479. Deposita no marco-do-correio a 

carta que escreveu ainda antes das sete horas da manhã a informar da chegada à 

paróquia de uma rapariga cujos antecendentes são desconhecidos, «capaz das 

mais insuspeitas perversões»480, destacando o facto de o Padre Plácido, 

«vicário desta paróquia», não a ter entregue ao cuidado das autoridades, mas 

sim a um comerciante local. Solicita, por este motivo, autorização para «que 

seja feita discreta investigação às origens desta rapariga, assim como ao Sr. 

Padre Plácido»481.  

                                                
476 Miguel Rocha, As Pombinhas do Sr. Leitão, Lisboa, Baleiazul, 1999, prancha 1.  
477 Legendas colocadas sobre as personagens, vide prancha 3. 
478 Idem, prancha 2. 
479 Ibidem. 
480 Idem, prancha 1. 
481 Idem, prancha 1. 
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Este é o início da novela gráfica As Pombinhas do Sr. Leitão, primeiro 

álbum de Miguel Rocha, editado em 1999 pela BaleiAzul, título que valeu ao 

seu autor o Prémio Especial Revelação no Festival da Amadora desse mesmo 

ano.  

Não se tratando da adaptação de uma obra literária, tal como a novela 

gráfica estudada no capítulo anterior, que permite desde logo nela reconhecer o 

estatuto de género literário, esta novela é uma obra de ficção narrativa e as 

relações que podemos entretecer com a literatura e com a problemática dos 

géneros derivam, para além da estrutura narrativa e do caráter ficcional, do seu 

processo de composição romanesca.  

No universo ficcional desta novela gráfica, a construção ideológica, 

assim como a representação visual da personagem principal, Abílio Leitão482, 

evocam um passado histórico bem conhecido da História nacional, e o seu 

discurso, marcado pelo recurso a vocábulos fortemente codificados de um 

sistema ideológico estruturado em torno dos valores «Deus, Pátria, Família» 

característicos desse mesmo período, assim como as cartas que redige 

diariamente, os recortes de anúncios publicitários de jornais e de revistas de 

época, incluídos na narrativa, formam na obra um conjunto estratificado de 

elementos pluriestilísticos, plurilingues e plurivocais, que, como vimos em 

Bakhtin, constituem as unidades composicionais e estilísticas do conjunto 

romanesco. Eles aí se misturam e formam um sistema coerente, apresentando-

nos esta novela gráfica como um local de coexistência de diferentes 

linguagens, características do género. Para além de produzirem um efeito 

estético e atribuírem valor documental à narrativa, estas estilizações servem ao 

dialogismo criado no seu seio. Elas são a ressonância das vozes sociais que 

transportam  o leitor para um momento determinado da história nacional que se 

funde com os elementos de ficcionalidade nela presentes. A fusão entre os 

elementos ficcionais e os referenciais permitem-nos trazer para o universo da 

banda desenhada a reflexão em torno da ficção literária, bem como a sua 

ligação a aspetos referenciais da realidade conjugados no que classificaremos 

como novela gráfica histórica, por analogia com o romance histórico.  

                                                
482 Assim como das restantes personagens e dos cenários onde se movem, obedecendo a uma 
estética visual em congruência com o estilo da época. 
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O romance histórico é, por definição, aquele que funde História e 

ficção, reconstruindo ficticiamente acontecimentos, costumes e personagens 

históricos. Este tipo de romance nasce como género distinto, abrangendo um 

vasto público no início do século XIX, no dealbar da era industrial e do 

despontar do capitalismo483. Georg Lukács, precursor dos estudos sociológicos 

sobre este género literário e um dos principais teorizadores do romance 

histórico, afirma que são condições sócio-políticas privilegiadas — neste caso 

em particular, a Revolução Francesa, a ascenção e a queda de Napoleão, assim 

como as convulsões do início do século XIX — que contribuem para o 

aparecimento deste género romanesco. A ideia do surgimento e 

condicionamento do género por um certo contexto histórico-sociológico, havia 

já sido apresentada em Teoria do Romance, onde o autor afirma que uma obra 

ou um género literário não aparece de forma espontânea e aquilo que parece ser 

uma simples questão de forma, de técnica ou de modo, explica-se pelas 

circunstâncias histórico-sociológicas nas quais a obra é gerada484.  

Le Roman Historique, incontornável ensaio dedicado a este tema, 

reflete o amadurecimento da sua teoria sobre o realismo, que para Lukács não 

corresponde a uma escola, mas sim a uma forma literária. Esta forma literária 

reconstitui o homem na sua totalidade – fator particularmente perceptível em 

Walter Scott, cuja obra constitui um modelo deste género romanesco, 

porquanto introduziu na literatura épica o retrato dos costumes e das 

circunstâncias dos acontecimentos, o caráter dramático da ação e, em estreita 

relação com isso, o novo e importante papel do diálogo no romance: 

 
Les nouveaux traits artistiques que le roman de Scott a introduits dans la 
littérature épique: la vaste peinture des mœurs et des circonstances des 
événements, le caractère dramatique de l’action et, en rapport étroit avec 
ceci, le rôle nouveau et important du dialogue dans le roman485. 

 

Num capítulo dedicado exclusivamente à obra de Walter Scott, Lukács 

sublinha o aparecimento do romance histórico na Inglaterra como resultado do 

                                                
483 Cf. Georg Lukács,  Le Roman Historique, Paris, Payot, 1972, p. 17. 
484 Cf. idem, Teoria do Romance, Lisboa, Editorial Presença, 1965.  
485 Idem,  Le Roman Historique, op. cit., p. 31. 
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despertar da sensibilidade para a historiografia, da consciência do 

desenvolvimento histórico, assim como das convulsões políticas e sociais das 

décadas anteriores à revolução burguesa486. O romance histórico resulta, assim, 

da consciência e do condicionamento da vida humana pela História e da 

perceção de que esta é responsável pela transformação social, fator de realização 

do progresso humano: 

 

Il en résulte la possibilité concrète pour des hommes de comprendre leur 
propre existence comme quelque chose historiquement conditionné, de voir 
dans l’histoire quelque chose qui affecte profondément leurs vies 
quotidiennes et qui les concerne immédiatement487. 

 

Neste contexto de convulsão política e social, Walter Scott permanece 

muito ligado às classes sociais devastadas pelo rápido desenvolvimento do 

capitalismo, apesar de manter um posicionamento neutro: não toma parte nem 

dos entusiastas do desenvolvimento, nem dos seus contestatários. 

Paradoxalmente, como reforça o filósofo húngaro, a sua grandeza reside no seu 

conservadorismo, na forma como representa a realidade histórica através da 

figuração ficcional das grandes crises da história inglesa488.  

Walter Scott retrata fielmente o ambiente histórico em que as 

personagens se movimentam, descrevendo pormenorizadamente os costumes e 

os episódios, verificáveis em  qualquer tratado de História – o que constitui um 

requisito indispensável do romance histórico –, apesar de a este género não 

interessar a repetição de grandes acontecimentos históricos, mas antes 

corporizar os seres que deles fizeram parte: 

 
Il n’importe donc pas dans le roman historique de répéter le récit des grand 
événements historiques, mais de ressusciter poétiquement les êtres humains 
qui ont figuré dans ces événements. Il importe de nous faire revivre les 
mobiles sociaux et humains qui ont conduit les hommes à penser, sentir et 
agir précisément comme ils l’ont fait dans la réalité historique489. 

 
                                                
486 Georg Lukács, «La Forme Classique du Roman Historique», in Le Roman Historique, op. 
cit., pp. 30-67. 
487 Idem, p. 23. 
488 Cf. idem, p. 32. 
489 Idem, pp. 43-44. 
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As suas personagens não possuem a profundidade psicológica das 

figuras humanas individuais, mas o autor é capaz de dar vida humana a tipos 

sociais históricos com concisão e univocidade, o que se aplica aos seus «heróis 

médios», isto é, nunca heróicos ou insuperáveis, mas reflexos reais da classe 

média inglesa. A personagem principal serve somente de eixo em torno do qual 

os acontecimentos se desenrolam e no qual ela se deixa descrever apenas por 

traços gerais. Segundo Lukács, é escolhendo um protagonista sem caráter 

heróico que Scott se revela verdadeiramente revolucionário, pois ele aí rompe 

com a epopeia para criar um romance que é simultaneamente histórico e 

realista490. 

É através da representação dos destinos individuais que o romance 

histórico exprime os problemas de uma época do passado. Mas como esquecer, 

e fazer esquecer o presente? O romance histórico é tributário da relação do 

autor com a sua época, com a sua sociedade, pois é o presente que melhor nos 

faz compreender o passado e interessar por ele491.  

Todas as definições de romance histórico concordam que a presença de 

uma consciência histórica numa situação historicamente condicionada tem de 

ser clara, porquanto o que torna histórico um romance é a presença ativa de um 

conceito de história como uma força modeladora, que atua não apenas sobre as 

personagens do romance, mas também no autor e no leitor492. O romancista, ao 

tentar recordar o passado e ao torná-lo o mais fiel possível, tem de realizar 

aquilo que Maria de Fátima Marinho designa como a função trans-temporal 

entre o seu tempo e os tempos passados. Um dos pontos-chave do romance 

histórico clássico é que, numa obra, deve haver um distanciamento 

significativo no tempo tratado pelo autor relativamente ao seu próprio tempo. 

O autor deve assumir esta ambiguidade, visando, através da representação de 

factos objetivos, a sua respetiva transcendência493. O romance histórico, 

contrariamente a outras expressões romanescas, distingue-se pela relação 

                                                
490 Cf. idem, p. 35 
491 Cf. Claude-Edmonde Magny, prefácio a Georg Lukács, Le Roman Historique, op. cit., p. 4. 
492 Cf. Maria de Fátima Marinho, O Romance Histórico em Portugal, Porto, Campo das Letras, 
1999, p. 13. 
493 Cf. idem, p. 12. 
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estabelecida com a realidade histórica, partindo do princípio de que ela pode 

existir objetivamente, de modo idêntico ao mundo presente e exterior à obra. E 

esta relação é dupla – ela é desde logo conformidade ao detalhe e ao espírito da 

época, no entanto tem de se conectar ao tempo real, e em particular ao 

presente, fazendo este último parte de uma história que não é apenas composta 

de elementos do passado, sendo que o seu autor, condicionado pela sociedade 

histórica em que vive, condiciona, também ele, a perspetiva que tem sobre essa 

época, assim como a própria escolha da época494.  

Esta relação da história com a realidade do passado e com a literatura 

implica problemas que se prendem com a questão da imitação e da criação. A 

interligação entre a diegese e a história realiza-se pela reconstrução de uma 

época  através da inclusão de dados históricos rigorosos no seio da intriga. O 

devir histórico e o estado real de uma determinada sociedade adquirem desta 

forma um estatuto privilegiado na figuração literária. Num primeiro momento, 

as principais formas da narrativa fictícia baseiam-se num contrato mimético, no 

entanto,  o inverso, diz-nos Maria de Fátima Marinho, é também possível, já 

que o discurso ficcional acaba por ser uma forma de exprimir o discurso da 

História495.  

Apesar de ser natural no Homem a fusão entre história e ficção, com 

intuito de narrar os feitos heróicos de um povo e criar, assim, uma forma de 

memória coletiva, com o passar do tempo e o aparecimento da escrita, outros 

recursos foram sendo aliados à História para a criação do texto ficcional, 

nomeadamente os mitos de um povo. Foram, deste modo, criadas ficções 

verosímeis, que muitas vezes veiculam de uma forma mais direta os conteúdos 

do emocional coletivo em detrimento das memórias da informação histórica, 

provavelmente por prescindirem de provas ou, simplesmente, à maneira 

aristotélica, por apresentarem não o que foi, mas o que poderia ter sido. 

Aceitando, desta forma, o caráter ficcional da narrativa, mesmo se histórica e 

mesmo não havendo nenhuma essência linguística específica da ficcionalidade, 

                                                
494 Cf. Claude-Edmonde Magny, prefácio a Georg Lukács, Le Roman Historique, op. cit., pp. 
2-3. 
495 Cf. Maria de Fátima Marinho, O Romance Histórico em Portugal, op. cit., p. 30. 
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chega-se àquilo que a autora designa como morte da referencialidade, pois as 

fronteiras entre ambos dissolvem-se 496.  

O caráter híbrido do romance e a capacidade de absorção de diferentes 

géneros na sua composição não são só patentes ao nível da sua natureza 

romanesca, tal como constata Bakhtin, mas revelam-se também a nível dos 

seus sub-géneros. Segundo Maria de Fátima Marinho, o romance histórico é 

um género híbrido, conjugação de ficcionalidade com verdade histórica, situa-

se entre a liberdade do romancista e as limitações do historiador, o que o torna 

sujeito a duas condicionantes: «afirmar-se como ficção e negar-se como tal 

para se escrever ao abrigo do real»497. É a intensa «aparência» de realidade, 

como dissemos, que revela a intenção ficcional ou mimética. Graças ao vigor 

de detalhes, à veracidade de dados insignificantes, à coerência interna, à lógica 

das motivações, à causalidade dos eventos, etc., tende a constituir-se a 

verosimilhança do mundo imaginário. A narração ficcional é única pela sua 

capacidade de criar um universo fechado em si mesmo, governado por 

estruturas formais que lhe são exclusivas relativamente aos outros tipos de 

discurso498.  

Para Käte Hamburger, o termo «ficção» foi aplicado aos mais diversos 

fenómenos, servindo inclusivamente na língua inglesa para designar o próprio 

género romance, pelo que é necessário defini-lo como uma noção 

metodológica da ciência literária e limitar o seu emprego. Do latim fingere, o 

significado etimológico de ficção está associado aos conceitos de fingimento, 

simulação e imitação, distingue-se de fictio que remete para a função criativa, 

para o domínio do «faz-de-conta», da aparência de realidade, daí resultando a 

distinção entre fingido e fictício. Apesar de tudo, segundo a autora, este facto 

não ajudou a compreender a diferença entre ambos, pois aquilo que é válido 

para o domínio da arte não o é para a literatura: 

 

                                                
496 Cf. ibidem. 
497 Idem, p. 12. 
498 Cf. Dorrit Cohn, Le Propre de la Fiction, Paris, Seuil, 2001, p. 30. 
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[...] dele, do ser fingido, deve-se distinguir o fictício. E demonstra-se assim 
que este é válido somente para a criação literária e não para a Arte Plástica, e 
que o ficcional, a ficção literária não tem a estrutura do faz-de-conta499. 
 

Nem todas as narrativas são ficcionais. É um facto que ao longo das 

últimas décadas a sua aplicação ao discurso narrativo em geral, assim como ao 

discurso imaginativo, constitui o uso mais generalizado e o mais problemático 

do termo «ficção». Paul Ricœur é contra o significado globalizante do termo 

«ficção» entendido como sinónimo de narrativa em geral e pronuncia-se a 

favor do seu sentido restrito enquanto narração não referencial500. Esta escolha 

é justificada pela comodidade e clareza deste termo, e parece ser ditada 

essencialmente pela diferença de essência que este autor atribui à arte verbal. 

Com efeito, a sua decisão está intimamente ligada à convicção, apresentada no 

segundo volume da sua obra Temps et Récit, de que a realização da narração 

literária é estranha à narração histórica: ela cria mundos imaginários, mundos 

que abrem à manifestação do tempo uma oportunidade ilimitada. Uma vez que 

a elaboração de uma intriga, o que Ricœur designa como «mise en intrigue», é 

comum à narração histórica e à narração literária, apenas esta última pode fazer 

participar o leitor na riqueza da experiência vital do tempo tal como ela é 

vivida por uma personagem, como o autor demonstra através do estudo dos 

romances a que procede na sua obra501.  

O caráter não referencial da ficção não implica que ela não se possa 

reportar ao mundo real exterior ao texto, mas implica que ela não se refira 

unicamente a ele. O adjetivo não-referencial indica igualmente que a ficção se 

caracteriza por possuir duas propriedades específicas estreitamente ligadas: as 

suas referências ao mundo exterior no texto não estão submetidas ao critério da 

exatidão e ela não se refere exclusivamente ao mundo real, exterior ao texto. A 

possibilidade de a ficção estabelecer uma relação de referência inexata com o 

mundo real aparece de forma mais evidente quando os locais criados 

ficcionalmente são situados geograficamente num ambiente real. As 

                                                
499 Käte Hamburger, A Lógica da Criação Literária, op. cit.., p. 40. 
500 Cf. Paul Ricœur, Temps et Récit – Temps et Récit, Vol. I, Paris, Seuil, 1983, pp. 133-135. 
501 Cf. idem, Temps et Récit – La Configuration dans le Récit de Fiction, Vol. II, Paris, Seuil, 
1984, p. 233. 
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manipulações de factos mais ou menos bem conhecidos mostram de que forma 

as referências externas deixam de ser verdadeiramente externas a partir do 

momento em que elas são introduzidas num universo ficcional502. Elas são 

submetidas ao que Käte Hamburger designa como procedimento de 

ficcionalização503. Compreendida desta forma, a narrativa pode ser dividida em 

duas categorias distintas consoante apresente personagens e acontecimentos 

reais ou imaginários: os reais podem ser sujeitos a juízos de verdade ou de 

falsidade; os imaginários, que compreendem os romances, os contos, as 

baladas e as epopeias, são, em contrapartida, insensíveis a tais juízos.  

Genette diz-nos que «História e narração só existem para nós por 

intermédio da narrativa»504. Efetivamente, a História é um discurso narrativo 

cujas regras diferem das que regem a ficção. O autor de um texto histórico 

sustenta que os acontecimentos narrados são efetivamente produzidos antes de 

serem invocados no texto. No momento da interpretação e da avaliação de uma 

narração histórica, os acontecimentos nela representados podem confrontar-se 

com informações extratextuais, já o mesmo não acontece na ficção, onde os 

acontecimentos são criados por e no texto.  

 Um dos principais procedimentos de que se serve a ficção para 

transformar o mundo real – mesmo que respeite os dados geográficos e 

históricos – consiste em criar seres imaginários, as personagens505. O que 

conduz à segunda das duas características específicas mencionadas. É pelo seu 

potencial único, no que concerne a apresentação de personagens, que a ficção 

rompe com os laços que a ligam ao mundo real exterior ao texto. Na ficção em 

terceira pessoa, esta apresentação implica uma epistemologia particular que 

permite ao narrador conhecer as coisas de que não teríamos conhecimento, 

tendo como finalidade uma representação do mundo real, isto é, tudo o que 

resulta da vida interior das suas personagens. Outra distinção possível entre 

narrativa de ficção e narrativa histórica é que a primeira tem a possibilidade de 

                                                
502 Cf. Dorrit Cohn, Le Propre de La Fiction, Paris, Seuil, 2001, p. 31.  
503 Cf. Käte Hamburger, A Lógica da Criação Literária, op. cit., p 69. 
504 Gérard Genette, Discurso da Narrativa, Lisboa, Vega, 1995, p. 27. 
505 Cf. Käte Hamburger, A Lógica da Criação Literária, op. cit.., p. 44. 
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fazer aparecer uma vida inteira como um todo num lapso de tempo narrativo 

muito breve que pode reduzir-se a um simples dia. Na historiografia tal não 

acontece, motivo pelo qual Ricœur situa a singularidade específica da narração 

literária na dimensão temporal da experiência. 

No modelo de Käte Hamburger, o termo «ficção» designa apenas os 

textos em terceira pessoa. O ponto de partida de Hamburger não é a 

semelhança, mas a diferença, aquilo que a autora designa como quintessência 

da linguagem de ficção que a distingue de todos os outros atos linguísticos e é 

concebida ainda antes da narração histórica. No capítulo «A narração ficcional 

e os seus caracteres», a autora situa precisamente o âmago da ficção nos 

excertos textuais narrados em terceira pessoa, momentos em que a ficção 

liberta as experiências subjetivas íntimas das suas personagens, o aqui e o 

agora das suas experiências, aos quais nenhum observador real poderia ter 

acesso na vida real. É  esta alteridade fenomenal e fenomenológica da ficção 

que Hamburger realça quando afirma que a ficção é o único espaço cognitivo 

em que o eu-origo de uma terceira pessoa pode ser representado como tal506. 

 

No romance histórico, a ficção histórica assenta numa espécie de 

paradoxo. Por um lado, afirma-se ficção, por outro atesta a sua veracidade; não 

podendo o enredo ser sempre verdadeiro, tenta-se que seja, pelo menos, 

verosímil, assumindo o autor o papel de inventor no universo romanesco. Uma 

nova conceção da História, assim como as transformações que o próprio 

romance sofreu a partir das primeiras décadas do século XX, levam Fátima 

Marinho a preconizar a existência de um novo tipo de romance histórico 

distinto – o romance histórico pós-moderno507 – que se caracteriza por dois 

traços fundamentais: a auto-reflexividade, característica apontada como 

fundamental no modernismo, e a multi-focalização que relativiza a verdade 

única e universal da História. 

                                                
506 Cf. Käte Hamburger, A Lógica da Criação Literária, São Paulo, Editora Perspectiva, 2.ªed., 
1986, p. 52. 
507 Não debateremos aqui a validade fundamental do conceito «pós-moderno», pelo que nos 
limitaremos a assumir a tipologia proposta pela investigadora. 
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O romance histórico pós-moderno pode ser classificado como uma 

forma de metaficção historiográfica, onde o passado só nos chega textualizado,  

representado como uma construção humana, como um dado da  imaginação e 

nunca da  experiência508. A narrativização desse passado torna-se condição 

imprescindível para o aparecimento da História e do romance. Na perspetiva da 

autora, o romance histórico pós-moderno torna-se assim, não uma forma de 

conhecimento histórico, mas a inquirição da possibilidade de utilizar esse 

mesmo conhecimento de uma perspetiva epistemológica ou política, resultado 

da tomada de consciência crítica, e contextualizada, do conhecimento histórico 

que se traduz frequentemente pelo uso da ironia, enquanto processo 

metaficcional, consequência  do seu caráter eminentemente auto-reflexivo.  

Intimamente associado ao conceito de ironia, está o conceito de paródia. 

Parodiar não significa destruir o passado, mas endeusá-lo e questioná-lo, 

perpetuando-o ainda que através do ridículo. O repensar irónico pós-moderno 

da História revela-se não-nostálgico, ao contrário da evocação romântica da 

Idade Média, na medida em que se torna plena consciência de que não há só 

uma verdade509.  

Uma outra característica do romance histórico pós-moderno, apontada 

pela autora, é a grande instabilidade na focalização. A mudança constante de 

focalizadores relatando cada um a sua versão da história constitui um indicador 

da precariedade da verdade do passado. Segundo Fátima Marinho, a múltipla 

focalização é muito comum, constituindo uma marca clara do distanciamento 

do narrador relativamente ao tempo narrado. O processo de ficcionalização é 

dado através de dois tipos de focalização: a externa e a omnisciente, 

contribuindo, desta forma, para valorizar uma perspetiva diferente da oficial. 

Frequentemente os narradores são os proscritos, os marginais ou as mulheres 

que imprimem ao discurso um tom diferente do que consta dos tradicionais 

livros de História, cuja importância é distinta da que o século XIX preconiza, e 

que Lukács apresenta na sua obra, tendo como única função ser adjuvante dos 

heróis. A mudança de perspetiva problematiza o conhecimento estabelecido da 

                                                
508 Cf. Maria de Fátima Marinho, O Romance Histórico em Portugal, op. cit., pp. 38-39. 
509 Cf. idem, p. 40. 
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História favorecendo o aparecimento de histórias alternativas e de reflexões 

sobre questões até então aceites sem vacilar510.  

 

A novela gráfica aqui em estudo, As Pombinhas do Sr. Leitão, 

apresenta as duas características tidas por Maria de Fátima Marinho como 

definidoras do romance histórico pós-moderno. O protagonista é, efetivamente, 

não um marginal, mas uma figura proscrita da História política do pós 25 de 

Abril – um informador da PIDE –, e a história narrada é marcada pelo caráter 

irónico e paródico, sendo a focalização da responsabilidade de dois narradores 

distintos.  

A ação desta novela decorre durante o período de vigência do Estado 

Novo. Toda a história é centrada na figura deste informador, o Sr. Leitão, 

personagem que representa um dos instrumentos mais poderosos da ação do 

Estado, criado com o objetivo de condicionar, controlar, e até mesmo eliminar, 

as manifestações de opinião dos contestatários ao regime e impedir a 

organização política das forças que se lhe opunham. Apesar de nunca se saber a 

quem dirige as cartas que escreve diariamente, somos levados a crer que o Sr. 

Leitão pertence à rede tentacular de informadores da PIDE, instituição de 

caráter secreto, que representa um dos mecanismos de controlo do governo de 

Salazar. Criada para executar a limitação do direito de reunião, de expressão e 

de organização políticas através da vigilância de suspeitos, da prisão sem culpa 

formada, da intercepção de correspondência e de comunicações telefónicas e 

da criação e manutenção de redes de informadores, esta instituição encontra 

nesta personagem um reflexo do seu mais exemplar executor. As suas 

denúncias culminam, à imagem do que ocorria na época, com a apresentação 

dos detidos à polícia, que, posteriormente, eram conduzidos a tribunais 

plenários, os «templos da ordem e da moral» que invoca no início do seu 

discurso.  

Abílio Leitão é um cidadão atento que procura na imprensa elementos 

anatómicos femininos que possam desestabilizar os bons costumes e a moral 

do povo português, para os remeter à comissão de censura. Sempre atento às 

                                                
510 Cf. idem, p. 41. 
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ações da população da pequena comunidade onde vive, o Sr. Leitão está 

consternado pelo facto de uma rapariga desconhecida ser acolhida pela família 

que gere a leitaria onde diariamente almoça, por instrução do Padre e à revelia 

das autoridades competentes. Ninguém sabe quem ela é ou de onde veio, e nem 

ela mesma o pode revelar, pois é muda. Maria, assim apelidada por ninguém 

conhecer o seu verdadeiro nome, cozinha na leitaria onde o Sr. Leitão aprecia 

todos os dias os seus pratos e o seu corpo voluptuoso. É, naturalmente, 

invocando os bons costumes, mas movido por uma falsa moral, que o Sr. 

Leitão decide levá-la para sua casa enfrentando a oposição das restantes 

personagens. No entanto, a sua esposa sabe qual o destino da rapariga, pois não 

é a primeira «pombinha» a ser convidada a lá entrar. Enquanto isto, do outro 

lado da cidade, menos sombrio, mas igualmente repressivo, decorre um outro 

quadro – o da escola primária. Sentados disciplinarmente, todos os alunos  

aguardam que um dos rapazes da classe desfie a lista de reis da primeira 

dinastia. O toque de saída já soou e a ameaça paira no ar, na ausência de 

resposta o castigo é inevitável.  

Esta novela apresenta, assim, dois quadros que retratam aquilo que o 

sistema salazarista foi na sua expressão mais contundente, e tendo por objeto a 

História – dois episódios característicos do contexto social vivido no Estado 

Novo –, mas, ao mesmo tempo, estando o seu enredo submetido a esse 

momento histórico, sujeito à escolha dos assuntos nele retratados – a denúncia 

social e política e a repressão do sistema de ensino –, condicionado pelas suas 

vicissitudes enquanto género e enquanto perspetiva sobre a época escolhida 

pelo seu autor, ele revela o duplo interesse que Lucáks reconhece ao romance 

histórico: por um lado, o facto de a História condicionar as suas formas e o seu 

desenvolvimento, o seu impacto social; por outro, o facto de essa mesma 

História refletir e exprimir a sua essência e a sua intenção fundamental511.  

 
Com efeito, a narração visual em banda desenhada é capaz de 

desenvolver uma narrativa ficcional explorando as mesmas possibilidades da 

narrativa literária. A imagem, apesar do seu caráter fixo, gera uma leitura de 
                                                
511 Cf. Claude-Edmonde Magny, prefácio a Georg Lukács, Le Roman Historique, op. cit., 
pp. 1-2. 



	   	  

 219 

tipo narrativo através da sequência linear e o efeito narrativo resulta da sua 

sequência que, através dos efeitos de montagem, assegura as relações mantidas 

pelas imagens. Sendo publicada como livro, a novela gráfica salvaguarda a 

dinâmica temporal que caracteriza o género512. 

A novela gráfica, que muitos consideram um género novo, mas 

solidamente estabelecido, deve obrigar-nos a repensar as nossas ideias sobre a 

banda desenhada em geral, cujos aspetos narrativos foram trazidos para o 

primeiro plano desde o desenvolvimento dos estudos semióticos e formalistas. 

O sucesso do romance gráfico não é o único elemento que ocasiona um 

regresso às suas raízes narrativas. A banda desenhada participa de um interesse 

geral dado à narratologia e, sobretudo, a atenção dada à articulação necessária, 

e inevitável, entre estrutura narrativa e estrutura mediática, definida por 

Philippe Marion como «mediagenia» do discurso narrativo, como vimos atrás. 

O regresso da narrativa não é o regresso a uma narrativa indiferenciada, 

insensível às fronteiras, vagas e flutuantes, entre os diferentes meios. Neste 

sentido, o exemplo da novela gráfica, onde podemos claramente observar como 

a escolha de um meio define a essência da narrativa, sobretudo quando se trata 

de novelas gráficas que adaptam e modificam material literário já existente, 

pode ajudar a colocar sobre novas bases as antigas questões da especificidade 

da palavra literária.  

                                                
512 Cf. Jan Baetens, «Littérature et Bande Dessinée: Enjeux et limites», in Cahiers de 
Narratologie, 16, 2009, p. 6. 
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4.2 – As instâncias narrativas da enunciação gráfica 

 
    4.2.1 –  O Narrador  
 
 

A banda desenhada é uma forma narrativa de dominante visual, que 

consiste necessariamente numa coleção finita de ícones separados e solidários. 

Enquanto arte narrativa e visual, a banda desenhada produz sentido através de 

imagens, acompanhadas ou não de texto, que estabelecem, entre si, uma 

relação sequencial em situação de coexistência no espaço da página. A 

paginação, juntamente com a decupagem, constitui uma das duas operações 

fundamentais da linguagem da banda desenhada – operando sobre as vinhetas, 

ela define para cada uma delas uma superfície, uma forma e um lugar na 

prancha, contribuindo para estabelecer, entre as vinhetas presentes na mesma 

página, relações que asseguram a continuidade das ações representadas na 

história513. Tal como em qualquer outro texto narrativo, é ao narrador que 

compete a enunciação do discurso narrativo, a narração das ações apresentadas.  

Um dos principais suportes teóricos para o estudo do narrador e do seu 

papel na estrutura da narrativa é a obra Figures III, de Gérard Genette, que 

inspirou importantes estudos sobre a narrativa cinematográfica, assim como 

sobre a narrativa em banda desenhada. O trabalho de Genette insere-se na 

tradição académica alemã e anglo-saxónica e constitui o ponto culminante de 

renovação desta escola de crítica narratológica, fazendo parte do grupo que, 

desde o número 8 da revista Communications, de 1966, se propôs estudar em 

termos de descrição estrutural a organização da narrativa, literária ou não514.  

Para este autor, história, narrativa e narração são níveis de consideração 

de um mesmo objeto que recebe o nome de «realidade narrativa». O facto de a 

realidade narrativa só existir enquanto discurso permite estudá-la como um 

objeto linguístico independente, destacado do seu contexto de produção e de 
                                                
513 Cf. Thierry Groensteen, Bande Dessinée et Narration – Système de la Bande Dessinée 2, 
Paris, P. U. F., 2011, p. 53. 
514 Cf. Gérard Genette, Discurso da Narrativa, Lisboa, Vega, 1995, p. 10. 
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receção. Para além disso, permite revelar uma estrutura subjacente que pode 

ser identificada em narrativas distintas. Apresentando uma tipologia rigorosa, 

Genette desenvolveu uma teoria narratológica que pode ser  aplicada a todos os 

processos narrativos515.  

  Quando um texto é escrito, as escolhas técnicas devem ser feitas tendo 

em vista produzir um determinado resultado na representação da história. Desta 

forma, a narrativa emprega distanciamento e outros efeitos para criar um clima 

narrativo particular que governa e regulamenta a informação narrativa 

fornecida ao leitor516.  

De acordo com Genette, toda a narrativa é necessariamente diegese, na 

medida em que pode atingir mais do que uma ilusão de mimesis, tornando a 

história real e verosímil. Uma narrativa não pode, de facto, imitar a realidade, 

não importa o quão realista ela pretende ser, porquanto se destina a ser um ato 

de linguagem, decorrente de uma instância discursiva517. A narrativa não 

representa uma história, seja ela real ou fictícia; relata-a, isto é, transmite uma 

totalidade significante por meio da linguagem: 

 
A narrativa, o discurso narrativo não pode sê-lo senão enquanto conta uma 
história, sem o que não seria narrativo […] e porque é proferido por alguém, 
sem o que  […] não seria, em si mesmo, um discurso. Enquanto narrativo, 
vive da sua relação com a história que conta; enquanto discurso, vive da sua 
relação com a narração que o profere 518. 

 

Dado o seu caráter eminentemente discursivo, toda a narrativa implica 

um narrador. O narrador é a entidade responsável pela enunciação do discurso 

narrativo, o agente, integrado no texto, responsável pela narração dos 

acontecimentos no mundo ficcional, sendo, por este motivo, distinto do autor 

empírico e das personagens representadas no mundo ficcional. Dada a 

importância que assume na estrutura da narrativa, uma das questões centrais da 

análise narratológica é a problemática do narrador.  

                                                
515 Cf. Gérard Genette, Figures III, Paris, Seuil, 1972. 
516 Cf. idem, Discurso da Narrativa, op. cit., p. 36. 
517 Cf. idem, p. 162. 
518 Idem, p. 27. 
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Genette postula a existência de diferentes graus de diegese, com o 

narrador mais ou menos envolvido na narrativa, salvaguardando entre si e os 

acontecimentos narrados uma maior ou menor distância. Segundo este autor, 

qualquer estudo sobre a narrativa implica avaliar a distância entre o narrador e 

a história, já que esta ajuda a determinar o grau de precisão existente numa 

narrativa e a precisão da informação transmitida519. O texto pode ser uma 

«narrativa de acontecimentos» que nos diz o que a personagem está a fazer ou 

uma «narrativa de falas» que nos indica o que a personagem está a dizer ou a 

pensar. Existem quatro tipos de discurso, demonstrando uma distância cada vez 

maior tomada pelo narrador em relação ao texto: o discurso narrativizado, onde 

as palavras das personagens e as ações são integradas na narração e tratadas 

como qualquer outro evento; o discurso transposto, em estilo indireto, em que 

as palavras da personagem ou as ações realizadas são relatadas pelo narrador, 

que apresenta a sua interpretação sobre as mesmas; e o discurso relatado, onde 

as palavras das personagens ou ações são relatadas pelo narrador520.  

Partindo da noção de distância narrativa, Genette apresenta as funções 

do narrador. Ele postula cinco funções que revelam o grau de envolvimento do 

narrador na narração, com base no grau desejado de distanciamento ou de 

envolvimento na ação narrada: a função narrativa, na qual o narrador se assume 

enquanto tal, quer se apresente no texto ou não; a função de regência, em que o 

narrador realiza uma função de orientação da estrutura interna da narrativa, que 

se manifesta quando ele interrompe a história para comentar a organização ou a 

articulação dos acontecimentos; a função de comunicação, na qual o narrador 

aborda o narratário diretamente a fim de estabelecer ou manter contacto com 

ele; a função testemunhal, através da qual o narrador afirma a veracidade da 

sua história, o grau de precisão da narração a respeito dos eventos e das fontes 

de informação. Esta função também se manifesta quando o narrador expressa 

as suas emoções sobre os acontecimentos narrados; e, por fim, a função 

ideológica, patente nas interrupções do narrador com a finalidade de introduzir 

                                                
519 Cf. idem, pp. 162-166. 
520 Cf. idem, pp. 166-170. 



	   	  

 223 

comentários instrutivos ou o seu conhecimento geral a respeito da história521. O 

ambiente narrativo diegético é, então, expresso em graus variados, dependendo 

da justa medida em que o narrador é apagado ou representado na narrativa. 

Este distanciamento entre a narração e a história ajuda o narratário a avaliar a 

informação narrativa que lhe é apresentada. A instância narrativa é a conjunção 

entre a voz, o tempo da narração e a perspetiva narrativa.  

Tal como no modo narrativo, é analisando a instância narrativa que 

podemos obter uma melhor compreensão das relações entre o narrador e a 

história narrada. Se o narrador deixa sinais da sua presença na narrativa, ele 

pode adquirir um estatuto especial, dependendo da forma como a história é 

transmitida, usando ou não a conjugação verbal em primeira pessoa: 

 
A verdadeira questão é a de saber se o narrador tem ou não ocasião de 
empregar a primeira pessoa para designar uma das suas personagens. 
Distinguir-se-ão, pois, dois tipos de narrativas: uma de narrador ausente da 
história que conta […], a outra de narrador presente como personagem na 
história que conta […]. Nomeio o primeiro tipo, por razões evidentes, 
heterodigético, e o segundo homodiegético522. 

 

Uma distinção deve ser feita entre voz narrativa e perspetiva narrativa. 

Esta última é o ponto de vista adoptado pelo narrador, que Genette designa 

como focalização. Assim, de acordo com a perspetiva focal adoptada pelo 

narrador, encontraremos o narrador autodiegético, que relata as suas próprias 

experiências como figura central da história, o narrador homodiegético, que 

veicula informações advindas da sua experiência diegética, vivendo a história 

como personagem, e o narrador heterodiegético, que designa uma ação 

narrativa particular – aquela em que relata uma história à qual é estranho, uma 

vez que não integra, nem integrou, como personagem, o universo diegético em 

questão.  

No que concerne à teoria apresentada, o que é válido para a literatura 

também o é para a banda desenhada. Qualquer que seja a história, existe 

sempre uma entidade mediadora sem a qual não seria possível mostrá-la ou 

contá-la. Não obstante, Thierry Groensteen não acredita na possibilidade de 
                                                
521 Cf. idem, pp. 253-255. 
522 Idem, pp. 243-244. 
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fundar uma narratologia geral válida para qualquer tipo de narrativa, seja qual 

for a superfície mediática. O autor defende que a questão do narrador pode ser 

legitimamente colocada a qualquer tipo de narrativa, porém ela deve ser 

considerada à luz da especificidade de cada meio artístico ou semiótico, porque 

a cada um deles corresponde um dispositivo enunciativo particular e uma 

configuração narratológica singular523.   

A dificuldade de uma narratologia da banda desenhada deve-se ao seu 

caráter semiótico plural. Ela combina, em proporção variável, o texto e a 

imagem, que participam plenamente na narração. Não existe de um lado um 

texto que narra e que seria da ordem da diegese, e de outro, uma imagem que 

mostra, da ordem da mimesis524. Uma parte substancial da narração realiza-se 

nas imagens através dos seus diferentes níveis de articulação, havendo uma 

dissociação entre aquilo que é dito pela palavra e aquilo que é mostrado pelo 

desenho, mas o mostrado é ele próprio “um dito”, resultando daí a designação 

“narrativa de dominante visual”, pois, mesmo que se considere que as vinhetas 

possuem narratividade intrínseca, a narração assenta essencialmente na 

articulação das imagens no seio da sequência. Neste contexto,  o termo 

proposto por André Gaudreault – monstration –define, com mais exatidão, um 

modo de comunicação de um tipo de narrativa que consiste mais em mostrar as 

peripécias das personagens do que em contar ou narrar essas mesmas 

peripécias. Monstration é um conceito que se centra nas imagens em 

movimento cuja narratividade intrínseca deriva dessa mesma circunstância: da 

sequencialidade e da transformação na ilusão de movimento que comunicam. 

À imagem dos planos cinematográficos, que são desde logo narrativos, também 

a imagem desenhada possui uma narratividade imanente. O facto de ser 

desenhada à mão confere-lhe uma outra particularidade: o desenho ser 

indissociável da mão de um enunciador específico, o que tem como resultado 

postular uma outra instância no quadro de uma teoria narratológica da banda 

desenhada, aquilo que Groensteen denomina como monstrateur. Esta instância 

                                                
523 Cf. Thierry Groensteen, Bande Dessinée et Narration – Système de la Bande Dessinée 2, 
op. cit., pp. 86-87. 
524 Cf. idem, p. 89. 
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estabelece o que é específico do desenho enquanto animado por uma intenção 

narrativa e atravessado pela subjectividade implícita a essa mesma intenção525.  

A enunciação verbal vem acrescentar-se à monstration icónica como se 

se tratasse de uma voz: não de uma voz-off, mas uma voice-over, pois ela 

também pode representar um balão emitido por uma das personagens que 

integram a ação. O lugar de expressão privilegiado desta voz é o que 

Groensteen designa como récitatif, isto é, aquilo que é próprio para ser dito. 

Este lugar não existe apenas numa legenda integrada numa vinheta, ele pode 

ser uma simples referência textual situada no interior ou fora do quadro 

vinhetal. Em coerência com o termo já canónico de recitativo, Groensteen 

propõe designar récitant a instância responsável por esta enunciação, por todas 

as intervenções do enunciador verbal. O recitante é, para o texto narrativo, a 

instância equivalente à do monstrateur para o desenho526. Estas duas instâncias 

podem coincidir, mas também podem ser discordantes. A coordenação de 

ambas depende de uma instância de enunciação superior – o narrador, o 

responsável pela composição da página e pela organização de todas as 

informações que compõem a narrativa.  

Para Groensteen a tríade narrador/ monstrateur/ récitant é suficiente 

para cobrir o processo de enunciação na narrativa em banda desenhada. Este 

autor reconhece a existência de um narrador fundamental, a verdadeira 

instância «supradiegética» descrita também como instância im-pessoal porque 

não é actorializada. A função do narrador não é, como na narrativa literária, 

uma instância meramente discursiva, mas participa das operações, já 

enunciadas, responsáveis pela composição da página: a paginação – operação 

que não é apenas da ordem da estética, mas está implicada na narração pelo 

ritmo imprimido à leitura e ao desenvolvimento da ação; a decupagem – 

responsável pela distribuição e pela organização das informações transmitidas 

na narrativa; e pela tréssage – responsável pelas relações de continuidade ou 

descontinuidade existentes entre as imagens representadas na sequência527.  

                                                
525 Cf. idem, pp. 92-95. 
526 Cf. idem, p. 99. 
527 Cf. idem, p. 105. 
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O diálogo é uma componente muito importante do discurso da banda 

desenhada e da narração. O narrador remete ao monstrateur o cuidado de 

representar as ações das personagens, o desenho representa-as sem dificuldade. 

No entanto, existem atividades humanas cuja representação pelo desenho não é 

possível, nomeadamente o fluxo discursivo e o pensamento528. É como se o 

narrador registasse as palavras que é suposto as personagens pronunciarem, 

dispondo, para este efeito, de um dispositivo cómodo – o balão que imita o 

discurso direto e que identifica como emissor a personagem mostrada no ato. 

Enquanto lugar de enunciação principal, o narrador fundamental gere três 

níveis de articulação: os dois primeiros, homogéneos, dizem repeito à cadeia de 

imagens e à cadeia de balões; o terceiro, heterogénea, diz respeito à articulação 

destas duas sequências, uma icónica e outra linguística529.  

Falta ainda mencionar o caso da narração em primeira pessoa por uma 

personagem implicada na história e representada graficamente. Este tipo de 

personagem recebe o nome de narrador atorializado, uma vez que ele aparece 

como personagem – ator – numa narrativa em que é também o enunciador. 

Também pode ser designado como narrador explícito por oposição ao narrador 

fundamental. Este tipo de narrador era quase inexistente na banda desenhada 

clássica que não possuía o hábito de contar histórias em primeira pessoa; em 

contrapartida, o aparecimento de obras próximas ao género autobiográfico e de 

caráter diarístico tornou-se extremamente frequente na banda desenhada 

contemporânea. A existência deste tipo de narrador implica que haja identidade 

entre o autor, o narrador e a personagem. Esta identidade é muito relativa, 

porquanto se torna difícil de conseguir, pois desenhar-se a si mesmo implica 

criar distanciamento, conceber-se como uma personagem desenhada, 

estilizada530.  

A diferença entre o narrador fundamental e o narrador atorializado 

autobiográfico, relativamente à imagem, é clara: o narrador fundamental confia 

ao monstrateur a tarefa de realizar as imagens; o narrador atorializado habita as 

                                                
528 Cf. idem, p. 106. 
529 Ibidem. 
530 Cf. idem, p. 109. 
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imagens nas quais intervém como «mostrado». A narrativa fundada sobre um 

pacto de referencialidade distingue-se frequentemente da narração puramente 

ficcional, porquanto convoca um certo número de imagens documentais, como 

é o caso da fotografia. A identidade entre o autor, o narrador e a personagem 

pode ainda complicar-se quando, nas obras que resultam de um regime 

autobiográfico, o autor revela ser múltiplos seres. Outros casos particulares 

podem ser ainda encontrados. Fora do campo autobiográfico existem múltiplos 

exemplos de narradores atorializados: narrador que desempenha uma função de 

indicador ou de índice de enunciação, narrador atorializado que é 

extradiegético, narrador que assume uma projeção do autor, escapando às 

exigências de sinceridade e de veracidade sobre as quais se funda o pacto 

autobiográfico, ou narrador que é um narrador improvável porquanto assume 

uma configuração não antropomorfizada531. 

 O processo de enunciação narrativa d’As Pombinhas do Sr. Leitão é 

produzido através da instância «supradiegética» definida por Groensteeen 

como narrador fundamental, que constitui aqui a soma da presença das 

diferentes personagens que protagonizam a ação e cuja representação visual 

está a cargo do monstrateur. As ações das personagens são complementadas 

com a instância récitatif. Na primeira parte da história – o episódio do «milagre 

da pomba» –, o recitante estrutura-se em torno das ações do Sr. Leitão 

(personagem que dirige os acontecimentos e determina o rumo da ação) através 

de balões de diálogo que ele mantém com outras personagens e que as outras 

personagens mantêm entre si; e através das cartas que escreve, reproduzidas ao 

longo das primeiras pranchas desta novela gráfica. Na segunda parte – o 

episódio da «escola», o recitante é assegurado pela personagem António, um 

jovem aluno da escola primária, cujo pensamento nos é dado a conhecer 

através de balões de pensamento preenchidos a laranja em contraste com os 

balões de diálogo da professora, do padre e dos restantes alunos, a branco. Os 

valores cromáticos são determinantes na reprodução do universo ficcional aqui 

retratado e constituem o principal fator de distinção dos dois episódios desta 

novela. 

                                                
531 Cf. idem, p. 114.  
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4.2.2 – Mosaico narrativo: a carta; as personagens; o milagre 
 

 

A técnica novelística é a que mais convém a uma narrativa em banda 

desenhada, estrutura fundamentalmente dialogada onde a concentração 

discursiva das legendas e a componente visual servem o desenvolvimento 

narrativo. Assim,  As Pombinhas do Sr. Leitão é uma novela gráfica, gráfica 

porque são os elementos visuais que constituem a sua essência, novela porque 

apresenta uma estrutura narrativa que se caracteriza pela concentração 

temática, pelo predomínio de um discurso dialogado e pelo tratamento 

específico das categorias básicas da narrativa. Na novela, de uma forma geral, 

a ação desenvolve-se num ritmo rápido e caminha para um desenlace único, o 

tempo decorre de forma linear e o espaço surge frequentemente desvanecido, 

dada a simplicidade da ação. 

N’ As Pombinhas, a ação centra-se em dois episódios, como referimos 

atrás: o do «milagre da pomba» e o da «escola».  

 

 
Representação do milagre das pombas 
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Prancha relativa ao episódio da «Escola» 

 

O tempo decorre linearmente, acompanhando os progressos diegéticos,  

e subordina-se aos condicionamentos do espaço tabular, tal como é 

característico da banda desenhada, onde, ao contrário de uma narrativa verbal, 

a categoria espaço adquire primazia sobre a categoria “tempo”. Dada a 

condensação da ação, a intriga assume uma grande importância, sendo o incipit 

fundamental para a criação de tensão. Recorre-se ainda à estratégia do registo 

epistolar, que nos conduz de imediato ao ponto central da história: a denúncia 

do Sr. Leitão, evitando-se, deste modo, introduções mais longas tal como é 

característico da novela. 

A ação desenrola-se no cinzento período salazarista bem patente nas 

tonalidades escuras escolhidas pelo autor para a composição da prancha. As 

personagens vivem um clima de grande tensão e são perseguidas pelo estigma 

da prisão ideológica, em nome de um sistema que arbitra autoritariamente a 

favor dos interesses nacionais. Este sistema é caracterizado por Fernando 

Rosas, no ensaio «O salazarismo e o Homem Novo: Ensaio sobre o Estado 

Novo e a questão do Totalitarismo», como um aparelho de inculcação 

ideológica autoritária, estatista, mergulhado no quotidiano das pessoas (ao 

nível das famílias, da escola, do trabalho, dos lazeres), com o propósito de criar 
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esse particular «homem novo» do salazarismo532. Pelas palavras e 

comportamentos das personagens podemos presenciar um país cuja cultura 

assenta numa certa ideia mítica de nação e de interesse nacional, que tentou 

«resgatar as almas» dos portugueses, integrá-los, sob a orientação unívoca de 

organismos estatais de orientação ideológica, «no pensamento moral que dirige 

a Nação», assim como «educar politicamente o povo português» num contexto 

de unidade ideológica e política definida e aplicada pelos aparelhos de 

propaganda e inculcação do regime e de acordo com o ideário da revolução 

nacional.  

 

A exteriorização da pressão sentida pelas personagens, nomeadamente 

de Tozé, que ameaça o Sr. Leitão, é penalizada com a sistemática intervenção 

policial na resolução dos problemas quotidianos. A denúncia de práticas 

comunistas é frequente, dado o repúdio formal do comunismo por este regime 

ditatorial. O Sr. Leitão, agente da denúncia, vigia atentamente o dia-a-dia do 

seu bairro e a boa conduta dos que nele habitam. Exerce este controlo através 

de uma análise apertada da imprensa periódica, que consiste no recorte daquilo 

que considera pernicioso à moral pública, e que efetua em sua casa e na leitaria 

do Sr. Mário. A leitaria é o espaço com maior destaque na história pois é aqui 

que se cruzam todas as personagens (lembrando o café como o local de 

convívio, por excelência, na cultura portuguesa) e se estabelece o contacto 

entre o Sr. Leitão e a rapariga muda, Maria, que ele tenta albergar à força em 

sua casa. A rapariga é o eixo em torno do qual se sucedem os acontecimentos e 

nele têm origem, indo culminar no «milagre das pombas». 

A narratividade resulta, nesta novela gráfica, da tríade narrador/ 

monstrateur/ récitant, isto é, das relações que o conjunto de elementos icónicos 

e verbais estabelecem entre si no seio do espaço tabular, das legendas iniciais 

que servem de complemento à imagem e que servem à reconstituição crítica de 

um cenário histórico passado, e da carta, que é fragmentada e introduzida no 

espaço intercalar das vinhetas. O recurso ao género epistolar reveste a narrativa 

                                                
532 Cf. Fernando Rosas, «O salazarismo e o Homem Novo: Ensaio sobre o Estado Novo e a 
Questão do Totalitarismo» in Análise Social, vol. XXXV, Lisboa, Instituto de Ciências Sociais, 
Universidade de Lisboa, 2001, pp. 1031-1054. 
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de literariedade e concorre para a sua originalidade discursiva. A carta, como já 

referimos, inicia a narração e introduz o leitor no ponto central da ação, 

surgindo como um fio condutor e estruturador da diegese, que remete desde 

logo para a atuação da personagem principal. 

 

 
Miguel Rocha, As Pombinhas do Sr. Leitão, prancha 9 
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Mosaico narrativo  

 

A carta introduz-nos no universo de denúncia e de vigilância que se 

vive em nome da Nação cuja fragilidade se sustenta à custa da repressão e de 

uma moral perversa. É clara a perversidade do Sr. Leitão (a quem a mulher 

chama «velho porco» por ser recorrente o adultério com raparigas que ele 

alberga em sua casa a pretexto do trabalho doméstico) no discurso da carta 

onde afirma: «Sem pretender pôr em causa a quimérica tarefa dos paladinos da 

comissão censória, não compreendo a permissividade das autoridades para 

estas atitudes desviacionistas da viciosa imprensa. Um joelho aqui, a sugestão 

de um colo ali, um tornozelo que faz adivinhar um pé perfeito, o cabelo solto 

de uma jovem rapariga e estão criados os fantasmas capazes de fazer claudicar 

a harmonia familiar». E mais à frente: «sendo a nossa gente tão valorosa de 

sangue, sangue que corre espesso e voluntarioso» – que remete para o pulsar 

dos instintos mais básicos. O seu discurso traduz bem o ambiente da época: a 

sintaxe rebuscada e a utilização de vocábulos e expressões que revelam uma 

atitude de subserviência interessada (ex.: «como já tive o prazer e a honra de 

informar V.ª Ex.ª» ou «permito-me sugerir que») e que visam a reprodução de 

um tom paternalista, à imagem de Salazar nos seus famigerados discursos à 

Nação ou na sua conhecida alocução proferida nas Comemorações do «Ano X 

da Revolução Nacional» a 26 de Maio de 1936, onde é feita a apresentação das 

«verdades indiscutíveis» estabelecidas pela nova ordem: «às almas dilaceradas 

pela dúvida e pelo negativismo do século procuramos restituir o conforto das 

grandes certezas. Não discutimos Deus e a virtude; não discutimos a Pátria e a 

sua história; não discutimos a autoridade e o seu prestígio; não discutimos a 

família e a sua moral; não discutimos a glória do trabalho e o seu dever»533. 

                                                
533 José Mattoso, «O Estado Novo», in História de Portugal, Lisboa, Círculo de Leitores, vol. 
7, 1994, p. 292.  
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Miguel Rocha, As Pombinhas do Sr. Leitão, prancha 1 
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As personagens assumem contornos de personagens-tipo, já que cada 

uma delas tem o valor representativo dos grupos sociais da época: 

Sr. Leitão – É um informador, um dos elos de uma cadeia vasta de 

informação, instrumento característico dos regimes fascistas, que se estendia às 

escolas, locais de trabalho e de convívio. 

 
Sr. Mário – Patrão, vítima da repressão (sofre uma rusga), acusado de 

comunismo. 

 
Tozé – Desempregado, sem grandes esperanças de futuro, o que põe em 

causa o compromisso do casamento com Maria. 
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Maria – Representa o grupo de mulheres exploradas e sem possibilidade 

de verbalizar a escravidão de que são vítimas. O facto de ser muda concorre 

para o teor irónico de que se reveste o texto, para a paródia de um universo 

ideológico que via no silêncio a forma de manter o equilíbrio do sistema. 

 
Esposa do Sr. Leitão – Representa as mulheres vítimas da infidelidade 

conjugal e do poder exacerbado dos maridos, sempre submissas em nome da 

sagrada instituição do casamento. 

 
A caracterização das personagens passa, como já foi referido, pela 

figuração, aqui mais estilizada quanto maior é o protagonismo das personagens 

na ação. Os semblantes são sérios e sombrios, Maria e Tozé têm patentes 

expressões duras de quem sofreu as agruras da vida, em nítido contraste com o 

aspeto anafado e rosado do Sr. Leitão, que assim expande a natureza 

suinomórfica do nome. As personagens valem pela sua representação gráfica, 

são os elementos estruturadores de um discurso crítico, componentes de um 

retrato que acaba por ser caricatural.  

 

O milagre constitui o desfecho da ação, o final de um episódio que  

reverte a favor do Sr. Leitão – o feliz contemplado com a defecação da pomba, 
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o culminar da paródia, o alvo «da graça do Senhor» dado o valor simbólico das 

pombas como uma das figuras da santíssima trindade. A intervenção do padre, 

por um lado, a intervenção da polícia, por outro, revelam um sistema que 

encontra na Igreja um «instrumento legitimador, por excelência, do regime [...] 

instituição privilegiada de enquadramento das massas nos valores fundamentais 

por ele definidos»534 – Deus, Pátria e Família – e que encontra na polícia, 

aparelho de intervenção repressiva, a «espinha dorsal do sistema»535 que 

constituía um «fator primeiro da organização omnipresente do medo, da 

delação e da perseguição como elemento pesante e constante do quotidiano»536.  

 

 
 

As Pombinhas apresenta o retrato do país no período salazarista. As 

personagens que povoam o cenário têm a etiqueta de fome, frio, desemprego, 

representando as consequências de uma política de contenção que se traduzia, 

em traços gerais, na redução dos salários e regalias sociais, no aumento das 

jornadas de trabalho com vista à recuperação económica e financeira da crise 

vivida. A supressão das liberdades fundamentais, é bem patente na atuação do 

Sr. Leitão, atento ao estabelecido no Art. 8.º da Constituição de 1932, no que 

respeita à «liberdade de expressão do pensamento», onde se apontava o dever 

de impedir preventiva ou repressivamente a perversão da opinião pública, 

deixando adivinhar «uma cobertura constitucional à continuação do regime de 

censura prévia»537. 

                                                
534 José Mattoso, História de Portugal, op.cit., p.244 
535 Idem,p. 275 
536 Ibidem. 
537 José Mattoso, História de Portugal, op. cit., p.273. 
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A introdução de uma segunda narrativa, paralela à primeira, que se 

desenrola dentro do espaço escolar, revela-nos um universo alternativo ainda 

que igualmente concentracionário. O contraste das cores é total. A vivacidade 

do amarelo alaranjado e do azul remete-nos para a irreverência das 

personagens que protagonizam este episódio. Mais uma vez um lugar comum 

do salazarismo, a educação. O ensino, fortemente punitivo e autoritário, visava 

moldar o caráter dos jovens dentro dos valores ideológicos nacionalistas 

cristãos. No entanto, o ambiente escolar, longe de moldar os espíritos juvenis, 

empurra-os precocemente para a realidade laboral e nesta história, para o 

trabalho no carvão. A figura do padre ao lado da professora e o crucifixo 

pendurado na parede da sala de aula relembram o papel da Igreja como 

«educadora de almas»538. 

 

 
 Miguel Rocha, As Pombinhas do Sr. Leitão, prancha 44 

                                                
538 Idem, p. 244. 
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4.3 – Regimes da paródia 

 

Partindo das intuições bakhtinianas sobre o dialogismo literário, Julia 

Kristeva desenvolveu o conceito de intertextualidade, que está no cerne da sua 

teoria do texto539. Este conceito, criado ainda antes do ano da edição de 

Sèméiotikè: Recherches pour une Sémanalyse, em 1969, designa o cruzamento 

e a neutralização de enunciados provenientes de múltiplos textos no espaço de 

um novo texto, permitindo definir o texto como uma permutação de textos, 

uma intertextualidade. Para Kristeva, a palavra é um entrecruzar de palavras 

(textos) onde se lê pelo menos uma outra palavra (texto). Este cruzamento é 

designado como diálogo e ambivalência:  

 
Tout texte se construit comme mosaïque de citations, tout texte est 

absortions et transformation d’un autre texte. A la place de la notion de 
d’intersubjectivité s’installe celle d’intertextualité, et le langage poétique se 
lit, au moins, comme double540.  

 
 

O ideologema, função intertextual que se materializa nos diversos 

níveis da estrutura de um texto, corresponde ao recorte de uma dada 

organização textual, de uma prática semiótica, com os enunciados que assimila 

no seu espaço ou a que reenvia no espaço dos textos de práticas semióticas 

exteriores, lugar próprio no qual a racionalidade conhecedora dá conta da 

transformação dos enunciados, a que o texto é irredutível, num todo, do mesmo 

modo que as inserções dessa totalidade no texto histórico e social541. Entender 

o texto como ideologema significa processar uma semiótica que, ao estudar o 

texto como uma intertextualidade, o pensa na sociedade e na história.  

Bakhtin reflete sobre os problemas fundamentais do estudo estrutural da 

narrativa, sendo um dos primeiros investigadores a substituir a fragmentação 

dos textos por um modelo em que a estrutura literária não é uma totalidade 
                                                
539 Cf. Julia Kristeva, Sèméiotikè: Recherches pour une Sémanalyse, op. cit., p. 37. 
540  Idem, p. 146. 
541 Cf. idem, p. 38. 
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encerrada em si mesma, mas um organismo que se elabora em relação a uma 

outra estrutura. Esta dinamização do estruturalismo só é possível a partir de 

uma conceção segundo a qual a «palavra literária» é um cruzamento de 

superfícies textuais, um diálogo de escritas múltiplas: do escritor, do 

destinatário, da personagem, do contexto cultural. Bakhtin introduz a noção de 

estatuto da palavra como unidade mínima da estrutura e situa o texto na 

História e na sociedade, consideradas também elas textos que o escritor lê e nos 

quais se entranha ao reescrevê-las. A História e a moral escrevem-se e lêem-se 

na infra-estrutura do texto, polivalente e plurideterminada, a palavra segue uma 

lógica que ultrapassa a lógica do discurso codificado e que só se realiza 

plenamente à margem da cultura oficial. É no carnaval que Bakhtin vai 

procurar as raízes dessa lógica — o discurso carnavalesco quebra as regras da 

linguagem censurada pela gramática e pela semântica, e, por esse mesmo 

movimento, é uma contestação social e política: não se trata de equivalência 

mas de identidade entre a contestação do código linguístico oficial e a 

contestação da lei oficial. A palavra funciona em três dimensões: sujeito, 

destinatário, contexto, enquanto conjunto de elementos ambivalentes. A tarefa 

semiótica é a de encontrar os formalismos correspondentes aos diferentes 

modos de junção das palavras, das sequências, no espaço dialógico dos 

textos542. 

Entende-se por intertextualidade, em sentido amplo, o conjunto de 

relações que aproximam um determinado texto a outros textos de diferentes 

origens, quer seja do mesmo autor ou de outros autores, da mesma época ou de 

épocas anteriores, com uma referência explícita a um género textual ou a uma 

fórmula imprecisa ou anónima. A génese do conceito de intertextualidade 

reside na teoria literária de Mikaïl Bakhtin, como vimos atrás, que concebe o 

romance, em particular os de François Rabelais, Jonathan Swift e Fedor 

Dostoievski, como polifonia textual onde ressoam, além da própria, outras 

vozes, como uma heteroglossia, isto é, como uma apropriação e recriação de 

linguagens alheias. Segundo Bakhtin, a consciência é essencialmente dialógica, 

e a ideia não começa a ganhar corpo senão quando estabelece relações 
                                                
542 Mikhail Bakhtin, The Dialogic Imagination, University of Texas Press, Austin, 1981, p.275-
279. 
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dialógicas essenciais com outras ideias. No caso do romance, o escritor sabe 

que o mundo está repleto de palavras outras, através das quais ele constrói o 

seu discurso pessoal.  

Se para Julia Kristeva todo o texto é a absorção e transformação de 

outro texto, para Gérard Genette, a quem se deve uma profunda reflexão sobre 

as diversas relações textuais em Palimpsestes, o conceito de intertextualidade é 

definido de forma mais restritiva, como  a relação de co-presença entre dois ou 

mais textos, pela presença de um texto no outro543.  

Dentro do contexto alargado das relações intertextuais, e considerando 

que o objeto da poética não é o estudo do texto na sua singularidade mas o 

estudo do arquitexto, ou seja, o conjunto das categorias gerais ou 

transcendentes – tipos de discurso, modos de enunciação, géneros literários, 

etc. – que distinguem cada texto, e que o tornam singular, Genette propõe uma 

teoria da transtextualidade do texto, isto é, tudo aquilo que coloca o texto em 

relação oculta ou manifesta com outros textos. A transtextualidade inclui cinco 

tipos de relações – intertextualidade, paratextualidade, metatextualidade, 

arquitextualidade e hipertextualidade. Por hipertextualidade Genette entende: 

 
(…) toute relation unissant un texte B (que j’appellerai hypertexte) à 
un texte antérieur A (que j’appellerai, bien sûr, hypotexte) sur lequel il 
se greffe d’une manière qui n’est pas celle du commentaire. (…) Pour 
le prendre autrement (…) texte dérivé d’un autre texte préexistant. 
Cette dérivation peut être de l’ordre (…) tel que B ne parle nullement 
de A, mais ne pourrait cependant exister tel quel sans A, dont il résulte 
au terme d’une opération (…) de transformation, et qu’en 
conséquence il évoque plus ou moins manifestement, sans 
nécessairement parler de lui ou le citer544. 

 

Estudar a intertextualidade é analisar os elementos que se realizam dentro 

do texto. Genette define este tipo de relação transtextual como uma relação de 

co-presença entre dois ou mais textos pela presença efetiva de um texto no 

outro. A sua forma mais explícita, e a mais literal, é a citação, segue-se-lhe o 

plágio, e a alusão, sendo esta a forma menos explícita de intertextualidade545. 

                                                
543  Cf. Gérard Genette, Palimpsestes, La Littérature au Second Degré, Paris, Seuil, 1982, p. 7. 
544 Idem, p. 13. 
545 Cf. idem, p. 8. 
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Entre os outros regimes de transtextualidade, encontram-se a paratextualidade, 

representada por elementos como o título, o subtítulo, o prefácio, o posfácio, as 

notas marginais, as epígrafes, as ilustrações, entre outros. Este campo de 

relações é vasto e inclui as notas marginais, as notas de rodapé, as notas finais, 

advertências, e tantos outros sinais que cercam o texto546. A metatextualidade, 

vista como a relação crítica por excelência, é a relação de comentário que une 

um texto a outro texto547. A arquitextualidade, que estabelece uma relação do 

texto com o estatuto a que pertence – incluídos aqui os tipos de discurso, os 

modos de enunciação, os géneros literários, em que o texto se inclui e que 

tornam cada texto único, é uma relação muda que não articula senão uma 

menção paratextual a nível do título ou do subtítulo, de pura pertença 

taxonómica. A determinação do estatuto genológico do texto é tarefa do leitor, 

do crítico, do público, que pode até recusar o estatuto reivindicado pelo 

paratexto. No entanto, o facto de esta relação ser implícita e sujeita a 

discussões ou a flutuações históricas não diminui a sua importância, porquanto 

a percepção do género orienta e determina em larga medida o horizonte de 

expectativa do leitor e da receção da obra548. Genette esclarece que o seu 

conceito de transtextualidade alcança «tout ce qui le met en relation, manifeste 

ou secrète, avec d’autres textes»549, ou seja, aquilo que ele designa como 

relações transtextuais. Não se pode considerar, por outro lado, que as várias 

formas de transtextualidade apareçam como classes estanques, sem 

comunicação; frequentemente elas atuam de uma forma conjunta e 

complementar, sendo essas relações decisivas na construção textual. A 

arquitextualidade constitui-se quase sempre por meio da imitação;  a aparência 

arquitextual de muitas obras é, com frequência, demonstrada por meio de 

indicadores paratextuais;  tais indicadores são, por sua vez, pequenas formas de 

metatexto; o paratexto, o prefácio ou outro, inclui diferentes formas de 

comentário; o hipertexto tem também valor de comentário; o metatexto crítico 

somente se realiza com a inclusão de citações; o hipertexto realiza-se por meio 
                                                
546 Cf. idem, p. 10. 
547 Cf. idem, p. 11. 
548 Cf. idem, p. 12. 
549 Cf. idem, p. 7. 
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de alusões textuais ou paratextuais. Hipertexto é, para Genette, todo o texto 

derivado de um outro texto  que lhe é anterior, por transformação simples, 

direta, ou, de forma indireta, por imitação. Engloba uma classe de géneros, 

como a paródia, o pastiche ou a caricatura550.  

Todos os textos constituem transformações: certas epopeias, certos 

romances, certas tragédias, certas comédias, certos poemas líricos, ao mesmo 

tempo, pertencem ao seu género textual e são, também, hipertextos de outros 

textos já existentes. Muitas vezes, no próprio hipertexto encontra-se a marca 

paratextual que o liga ao hipotexto. Essa marca, esteja ela no título ou noutro 

recurso que aponte para o leitor a relação entre os textos, é um indicativo 

paratextual que o autor remete ao seu leitor. As várias formas de 

transtextualidade são aspetos da textualidade. Considere-se a textualidade 

como a característica que identifica o texto – um texto só existe pela sua 

textualidade, ou seja, pelas características que o tornam um texto. Dessas 

características, fazem parte os recursos transtextuais. Mesmo transtextuais, os 

textos podem ser relacionados com os géneros a que pertencem. Cabe aqui um 

aprofundamento nas práticas englobadas no termo hipertextualidade. Genette 

considera a hipertextualidade como um aspeto universal da literariedade e 

afirma que não há obra literária que não evoque, de alguma forma, alguma 

outra; neste sentido, todas as obras seriam hipertextuais551.  

A paródia é um recurso encontrado com frequência na literatura –

podemos encontrar paródias humorísticas, críticas, poéticas – que reside na 

transformação de um texto, revestido de intenções diferentes das do seu autor. 

Detendo-se na etimologia da palavra, parôdia, Genette lembra que ode 

significa «canto» e par- significa aquilo que se desenvolve «ao longo de», «ao 

lado de». Logo, a paródia seria uma forma de contracanto, uma canção 

transposta552.  Genette destaca três possibilidades de paródia representadas na 

tradição literária: a aplicação de um texto nobre, modificado ou não, a um 

diferente assunto, geralmente vulgar; a transposição de um texto nobre para um 

                                                
550 Cf. idem, p. 16. 
551 Cf. idem, pp. 16-19. 
552 Cf. idem, p. 20. 
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estilo vulgar; o emprego de um estilo nobre, como a epopeia, de uma obra 

singular a um assunto vulgar ou não-heróico. A forma mais rigorosa de paródia 

consiste na transformação de um texto conhecido com o objetivo de lhe atribuir 

um novo sentido ou mesmo desconectá-lo do seu contexto e do seu nível de 

dignidade. Neste caso, parodiam-se textos curtos, provérbios, ditos históricos 

entendidos num sentido que não o original, funcionando como um ornamento 

dentro do texto que os acolhem. Uma outra forma de paródia, que se 

caracteriza por desenvolver textos de acordo com o gosto e o estilo de autores 

pouco aceites, é vista por Genette como imitação estilística com função crítica 

ou ridicularizante. Esta paródia de aspeto caricatural recebe a denominação 

específica de pastiche553. Genette destaca também uma outra forma de 

hipertexto – a caricatura burlesca. A caricatura burlesca modifica o estilo sem 

se desviar do assunto. Embora retome temas consagrados, a sua forma é vulgar, 

burlesca, e aproxima-se dos géneros cómicos, contrariamente à paródia, que 

altera o assunto sem modificar o estilo. Assim, a paródia modifica o assunto 

sem modificar o estilo, o que ocorre de duas maneiras possíveis, conservando o 

texto nobre para o aplicar o mais literariamente possível a um assunto vulgar, 

real e atual — a paródia estrita; forjando, por meio da imitação estilística, um 

novo texto nobre para aplicá-lo a um assunto vulgar — o pastiche herói-

cómico554. Procurando tornar mais exato o emprego dos termos que designam 

as várias formas de hipertextualidade, Genette propõe dois critérios: o 

funcional e o estrutural. O primeiro estabelece as funções satírica, incluindo a 

paródia, o travestissement e a charge, e a função não-satírica que compreende 

o pastiche. O segundo, estrutural, concerne a forma de relação hipertextual. 

Aqui, a paródia e o travestissement são considerados textos que mantêm com 

seu texto-matriz (hipotexto) uma relação de transformação; sendo a charge e o 

pastiche vistos como textos de imitação. Genette acrescenta que, se a paródia 

for definida apenas pela sua função burlesca, nela não podem ser incluídas 

obras como o Ulisses de Joyce. Assim, propõe uma terceira forma de 

classificação das práticas hipertextuais que incluam as transformações e 

                                                
553 Cf. idem, p. 32. 
554 Cf. idem, p. 35. 
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imitações sérias. Para as transformações sérias, propõe o termo transposição, 

neutro e de grande abrangência. Para as imitações sérias, sugere o conceito de 

forgerie555. Genette termina estabelecendo seis grandes categorias de 

hipertexto. Nestas categorias, incluem-se todos os textos construídos por 

transformação de outros textos. Assim, numa relação de transformação, a 

paródia está incluída como produção lúdica; a fantasia, como produção satírica; 

a transposição, como produção séria. Na relação de imitação, o pastiche é 

considerado como produção lúdica; a charge, como produção satírica; e a 

forgerie, como produção séria. Um hipertexto pode ser lido em si mesmo ou na 

sua relação com o hipotexto. Esta leitura do palimpsesto permite ao leitor o 

prazer do encontro entre o texto e os textos que lhe deram origem.  

 

Para Bakhtin, o discurso humorístico, irónico e paródico é uma das 

formas fundamentais através das quais é possível introduzir e organizar o 

plurilinguismo no romance. A paródia é vista pelo teórico como um dos fatores 

que conferem à estratificação linguística uma significação literária, embora não 

seja exclusividade da literatura e possa estar presente noutras áreas e noutros 

tipos de discurso. A paródia é, segundo Bakhtin, um fenómeno bivocal e 

bilingue, de natureza metalinguística, pois nela a palavra tem duplo sentido, 

voltando-se para o objeto do discurso enquanto palavra comum, e para o 

discurso do outro556. O teórico explica que na paródia ocorre  o cruzamento de 

duas linguagens: a que é parodiada e a que parodia, sendo que o enunciado de 

caráter paródico utiliza a linguagem parodiada de forma a desmascará-la. 

Conforme demonstra Bakhtin, o autor fala a linguagem do outro, mas reveste-a 

de uma orientação semântica oposta à que o outro lhe dera, de forma diferente 

do que acontece  na estilização. Na paródia, a segunda voz, uma vez instalada 

no discurso do outro, obriga-o a servir a fins contrários ao seu significado 

original, com o qual estabelece uma relação de hostilidade. O autor concebe a 

paródia como um fenómeno bivocal passível de várias orientações, porque o 

estilo e a maneira típico-social ou individual do outro ver, pensar, falar podem 

                                                
555 Cf. idem, p. 43. 
556 Cf. Mikail Bakhtin, Esthétique et Théorie du Roman, op. cit., p. 144. 
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ser parodiados em diversos sentidos e revestidos de novos acentos. A paródia 

supõe a deformação da palavra do outro e o seu rebaixamento. Esta é 

reavaliada, relativizada, desacreditada e, em muitas circunstâncias, 

ridicularizada. O nível de parodização varia e depende da intensidade do 

processo de inversão ao qual o segundo discurso submete o primeiro e do grau 

de resistência que este opõe àquele.  Os enunciados mais vulneráveis à ação da 

paródia são os que se baseiam na hierarquia, na disciplina, na solenidade e na 

distância temporal. O teórico ressalta que a paródia traz os elementos 

intemporais ou remotos para a esfera do quotidiano e da atualidade. Ela 

introduz um corretivo de riso e de crítica na seriedade  do discurso elevado. 

Desse modo, revela que a realidade é sempre mais rica, mais complexa e, 

sobretudo, mais contraditória e multilingue do que o enunciado parodiado a 

representa. Se a paródia, não raro, se associa ao riso, é porque este tem o 

extraordinário poder de trazer o objeto para perto, de o tornar acessível, a fim 

de se poder reconhecer facilmente. No entendimento de Bakhtin, a paródia 

aproxima-se da hibridização, ainda que nela não se dê exatamente a mistura de 

duas linguagens no interior de um enunciado, tal como na hibridização, ela é 

uma única linguagem, sendo a parodiada apresentada à luz da outra. A 

linguagem que parodia não participa diretamente no enunciado, constituindo 

uma presença invisível. Ela funciona como um fundo dialógico  que concede à 

linguagem parodiada um aclaramento especial. Esta última, inserida no novo 

contexto, experimenta alterações de significado e de acento557.  

Segundo Bakhtin, para que a orientação paródica seja notada pelo leitor 

é necessário que a palavra do outro seja reconhecida com facilidade e que a 

ação deformadora da segunda voz sobre a primeira seja percebida. O autor 

lembra que muitas das linguagens que compõem o plurilinguismo apresentam, 

no momento da criação do discurso paródico, um caráter irreverente e 

polémico, e com o passar do tempo, são canonizadas ou reacentuadas. Essas 

modificações do fundo dialógico podem levar o público de uma época 

posterior a perder de vista o contexto com o qual o discurso parodiado está 

dialogicamente correlacionado. Quando isso acontece, o recetor deixa de captar 

                                                
557 Cf. idem, p. 145. 
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a segunda voz, fundindo-a com a primeira. O enunciado passa, então, a soar 

como um discurso comum e a paródia desestrutura-se para o destinatário. Em 

alguns casos não é destruído, mas apenas debilitado.  

 

A paródia é o elemento que atravessa toda a novela de Miguel Rocha. 

Definida por Linda Hutcheon como um método de «transcontextualização», 

inscreve a continuidade na mudança através da repetição crítica de uma obra 

literária ou de arte. Segundo a autora é um processo de autorreflexividade da 

arte moderna, o que a distingue da perspetiva de Genette. A paródia pode 

assumir várias formas e existir também na recodificação de um conjunto de 

convenções558, como é o caso d’As Pombinhas que incorpora situações 

correntes do regime salazarista.  

 A paródia é uma forma de imitação caracterizada pela inversão 

irónica559. À questão «o que pode ser parodiado?», Linda Hutcheon responde 

que  qualquer forma codificada, teoricamente, pode ser tratada em termos de 

repetição com distanciamento crítico. Assim, o conhecimento prévio do código 

social e ideológico do período de ditadura é fundamental para a interpretação 

da paródia n’As Pombinhas, isto é, a capacidade de encontrar o contexto que 

deu origem a esta novela gráfica, o reconhecimento da intenção inerente à 

paródia através do percurso de inferências do leitor560. A forma como o Sr. 

Leitão se comporta, tanto familiar como socialmente, a repressão que é 

exercida com base em argumentos pouco claros, o autoritarismo da figura 

policial, a contingência do teor discursivo da carta, ou ainda a forma como é 

exposto o ridículo de um milagre que só existiu nas palavras do padre e na 

crendice do povo, expõem a incoerência e o absurdo de um regime político que 

só sobrevive à custa da ditadura.  

 Reconhecemos ainda um efeito de paródia no título, cuja ambiguidade 

permite uma leitura dupla: por um lado, os pássaros que intervêm no «milagre» 

no qual o Sr. Leitão é a personagem central; por outro, as raparigas que ele 

                                                
558 Cf. Linda Hutcheon, A Theory of Parody, Nova Iorque, Methuen, 1985, p.20. 
559 Cf. idem, p. 6. 
560 Idem, p.22. 
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protege a fim de concretizar as suas recalcadas fantasias eróticas. 

Reconhecemos n’As Pombinhas do Sr. Leitão uma escrita que reflete 

criticamente sobre uma realidade política e social passada. Não se nota nesta 

narrativa qualquer pendor nostálgico, antes dessacraliza, pela forte consciência 

do passado, um período exacerbadamente nacionalista, apresentando-nos o 

mundo paralelo ao do discurso oficial da época.  
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5.1 –  A quietude do movimento: a palavra desenhada 

 

 

Quando em 1955, no artigo intitulado «”Ode on a Grecian Urn” or 

Content vs Metagrammar», Leo Spitzer afirmava que a ekphrasis era um 

género estilístico descritivo, mal podia suspeitar que o seu ensaio, repercutindo 

em Murray Krieger, exerceria uma influência notável e se tornaria fundador de 

uma das mais completas e originais teorias da ekphrasis. Neste ensaio, Leo 

Spitzer questiona a leitura feita por Earl R. Wasserman, dois anos antes, da 

famosa «Ode on a Grecian Urn» de Keats, lembrando que, antes de tudo, a ode, 

que representa a descrição de uma urna consagrada às cinzas de uma pessoa 

morta onde são exibidas cenas pastoris, pertence ao género da ekphrasis. 

Género conhecido na literatura ocidental desde Homero como descrição 

poética de um trabalho de arte pictórico e escultórico, cuja descrição implica a 

transposição de uma obra de arte, isto é, a reprodução por meio de palavras de 

um objeto de arte561.  

A descrição literária de imagens – essência da ekphrasis –, tal como era 

entendida na antiguidade clássica, constituía parte integrante dos exercícios 

práticos programados pela retórica, os progymnasmata, e era praticada como 

demonstração do magistério e da qualificação profissional do orador (a 

epídeixis). É particularmente abundante na cultura grega, no período da 

Segunda Sofística (séculos II e I d.C.), onde se encontram numerosos exemplos 

desta prática, destacando-se os nomes de Filistrato, O Velho, nascido em 191 

d.C., e Filistrato, O Novo, neto do anterior, ambos com os seus respetivos 

Eikones («Imagens»), assim como Calístrato (início do século IV d.C.) com 

                                                
561 Cf. Leo Spitzer, «The “Ode on a Grecian Urn” or Content vs Metagrammar», in 
Comparative Literature, Vol. 7, nº 3, 1955, pp. 203-225. 
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Ekphraseis («Descrições») dedicadas a comentar e a imortalizar obras famosas 

da Antiguidade, preterindo coleções de pintura, de caráter privado562.  

Ainda que não faltassem temas para a demonstração das habilidades 

discursivas, tanto no âmbito da retórica como no da sofística, era prática 

corrente procurar nas obras de arte motivos para a oratória. Na realidade, estes 

cruzamentos estratégicos entre palavras e imagens eram frequentes. Se, por um 

lado, a retórica acudia à descrição e ao comentário de imagens e obras de arte 

como justificada motivação para muitos dos seus textos, é também certo que a 

produção de pinturas nunca deixou de procurar motivos literários. Era pois 

comum este encontro entre as duas artes, daí que muitas das questões relativas 

ao domínio da ekphrasis se vejam articuladas com a tradicional questão 

horaciana do ut pictura poesis, como topos que cruza esse caminho de 

encontros e de intercâmbios nos domínios da linguagem verbal e das artes 

plásticas, entre as práticas poética e pictórica, entre os textos e as imagens. Por 

este motivo, a ekphrasis ficou consagrada na história da teoria literária como o 

género dedicado à descrição de obras de arte. 

Grant Scott, na introdução a The Sculpted Word, remete para a 

etimologia do termo e recorda que ekphrasis provém do grego ek-phrassein 

que significa contar, descrever, e concerne às descrições vívidas de lugares, 

pessoas ou coisas. O seu propósito é invocar o objeto descrito com tal 

pormenor que leve o ouvinte ou o leitor a crer que aquilo que foi descrito está 

na sua presença. Lembra que as origens da ekphrasis se localizam na retórica 

helénica, apesar dos primeiros exemplos provirem da literatura épica. Para este 

autor, a ekphrasis consiste num género consagrado à descrição de obras de arte, 

e por esse motivo possui um caráter eminentemente estético; é especialmente 

concebido para traduzir a imagem visual presa no movimento fluido das 

palavras, e é por isso o topos da quietude, o impulso antagónico que sujeita o 

momento estético às forças do tempo e da contingência. É o momento da pausa 

na narrativa homérica, o momento em que o poeta intervém para descrever um 

escudo, uma espada ou uma tapeçaria. Segundo Scott, ekphrasis não é somente 

um termo grego obscuro que define um género altamente especializado e 
                                                
562 Román de la Calle, «El espejo de la ekphrasis. Más acá de la imagen. Más allá del texto», in 
Escritura e Imagen, n.º 1, 2005, pp. 59-81. 
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recôndito, nem, como a maioria dos críticos determinou, uma palavra que 

designa a perigosa matriz dos paradoxos visuais e verbais que são o resultado 

de descrição de objetos artísticos, é antes um processo estético e criativo 

necessariamente intertextual – a representação verbal de uma obra de arte563.  

Não obstante a sua noção de ekphrasis se circunscrever à representação verbal 

de uma obra de arte, Scott invoca a excelência da obra de Murray Krieger e é 

fortemente influenciado por ela, afirmando que não existe melhor ilustração 

deste assunto do que Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign 564.   

Efetivamente, Krieger não estabelece nenhuma conexão com o épico 

escudo de Aquiles, nem discute a paragone. O que distingue o seu discurso do 

restante posicionamento crítico é o facto de não restringir a ekphrasis ao 

exercício da descrição de obras de arte e de alargar o seu domínio a todas as 

manifestações literárias que cruzam o visual com o pictórico.  

Desde 1966, data em que publicou o ensaio «Ekphrasis and the Still 

Movement of Poetry; Laocoon Revisited», dedicado à capacidade da palavra 

poética poder criar imagens, que Murray Krieger se dedica ao estudo da 

ekphrasis. A partir de então procurou expandir a sua investigação no estudo 

que resultou em Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, de 1992, onde 

atenta na questão de as palavras possuírem a capacidade de criar imagens, 

duplo desafio, em seu entender, primeiro porque as palavras não são imagens, e 

depois porque não possuem nenhuma espécie de «capacidade».  

A questão que ocupa o investigador é, desde logo, procurar saber como 

é que as palavras conseguem desempenhar a função de signos naturais, ou seja, 

de signos que servem de substituto visual ao seu referente, quando os signos 

verbais são meramente arbitrários e convencionais. E é tal a complexidade 

deste assunto que de imediato sobrevém uma nova série de questões: como 

pode a palavra poética ser pictórica? O que é que as palavras representam, ou 

podem representar, na poesia pictórica? E ainda, como podem as palavras 

representar o irrepresentável, tendo em conta a oposição semiótica estabelecida 

por Lessing?  
                                                
563 Cf. Grant F. Scott, The Sculpted Word, Keats, Ekphrasis and Visual Arts, Londres, 
University Press of England, 1994, p xii. 
564 Idem, p. xiii. 
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Krieger coloca esta mesma questão de forma distinta perguntando como 

se podem conciliar os muitos significados que se atribuem à palavra imagem, 

tal como ela é considerada ao longo de toda a história desde Platão a Mazzoni 

no Renascimento, até aos modernos, nomeadamente a Ezra Pound e aos 

Imagistas. A imagem, afirma Krieger, é um termo que, ao ser aplicado literal e 

metaforicamente às imagens mentais e às palavras, cria alguma confusão 

teórica. Refletir sobre esta questão implica, pois, refletir sobre o cerne da 

história crítica literária, já que nela se reconhecem momentos em que o 

discurso é moldado pelo pictórico, e momentos em que é moldado pelo 

puramente verbal e não pictórico. Momentos em que a palavra procura deter o 

imóvel, momentos em que a palavra assinala o movimento, ou momentos 

dedicados à mais difícil visão das palavras que tratam de capturar um 

movimento cristalizado, o still movement. Krieger explica que se identifica 

claramente a origem espacial da maioria dos termos da crítica formalista, desde 

logo a noção de forma, não obstante existir uma tradição crítica oposta que luta 

contra tal imposição, invocando o facto de a poesia ser uma arte do tempo565.  

Uma investigação que se estruture sob o signo da ekphrasis pode ser 

muito ampla e compreender diversos aspetos, pelo que Krieger determina 

desde logo aquilo que o seu estudo não é. Diversas linhas de investigação se 

oferecem ao interesse de quem se dedica ao estudo da visualidade na literatura, 

todas elas congruentes com o âmbito da ekphrasis e, consequentemente, com 

as ideias associadas à tradicional questão do ut pictura poesis, mas o interesse 

de Krieger leva-o num sentido diferente, com consequências importantes para a 

história da teoria literária. O que lhe interessa acima de tudo é a capacidade de 

a linguagem cumprir a função de um signo visual e a forma como o discurso 

crítico, ao longo da história das artes, definiu como pictóricas as representações 

artísticas, assim como lhe interessa ainda a atração desse mesmo discurso pelas 

artes do tempo e pelas artes do espaço566. Krieger desenvolve este estudo na 

perspetiva da ekphrasis porque a considera o mais extremo exemplo do 

potencial visual e espacial do meio literário, tendo como ponto de partida a 
                                                
565 Cf. Murray Krieger, Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, Baltimore, Johns Hopkins 
University Press, 1992, pp. 1-3. 
566 Cf. idem, p.5. 
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aceção de Leo Spitzer de ekphrasis como género literário, como topos, que 

tenta imitar através de palavras um objeto das artes plásticas. Sob esta 

definição, ekphrasis pressupõe claramente que a poesia define a sua missão 

com base na analogia com outras artes, nomeadamente a pintura e a escultura. 

Desde o início, o estudo da ekphrasis, permanecendo nessa dependência, 

pareceu a Krieger a forma mais útil de colocar a questão dos limites pictóricos 

da função das palavras na poesia567.  

O significado de ekphrasis dado na retórica sofista era, como atrás foi 

dito, muito amplo: designava uma extensa descrição verbal de qualquer assunto 

relacionado com o quotidiano na vida, ou com a arte. Qualquer que fosse o 

objeto a descrever, e quer se tratasse de retórica ou de poesia, que contivesse o 

sentido de um dispositivo verbal que incentivasse a uma extravagância no 

detalhe e a uma vividez na representação, de maneira que os ouvidos pudessem 

servir de olhos, era designado como ekphrasis. Era um dispositivo utilizado ao 

serviço da interrupção da temporalidade do discurso, da sua cristalização na 

dimensão espacial da palavra: 

 
[...] the ekphrasis, as an extended description, was called upon to intrude 
upon the flow of discourse and, for its duration, to suspend the argument of 
the rethor or the action of the poet, to rivet our attention upon a visual object 
to be discribed, wich was to elaborate in rich  and vivided detail. It was, 
then, a device intended to interrupt the temporality of discourse , to freeze it 
during its indulgence in spacial exploration568. 
 
 

Embora as obras de arte, incluindo copos, vasos e urnas, assim como 

pinturas e baixos-relevos, fossem frequentemente temas de descrição 

ecfrástica, não se encontra definido que a ekphrasis lhes estivesse 

exclusivamente confinada. É um facto que Imagines de Filistrato, o Velho, 

consistia numa série de descrições de obras de arte pictóricas e que Filistrato, o 

Novo, na sua própria série derivativa de Imagines, se refere a tal descrição 

como ekphrasis. Todavia, informa Krieger, o termo é ali usado meramente 

como uma referência técnica ao género descritivo, e não se verifica nenhuma 

                                                
567 Cf. idem, p.6. 
568 Idem, p. 7. 
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tentativa de impor qualquer limitação ao tipo de objetos consagrados pela 

ekphrasis. A estreita ligação dos objetos ecfrásticos a obras de arte decorre do 

facto de alguns dos exemplos mais impressionantes serem dedicados a objetos 

artísticos, reais ou imaginários, tal como o escudo de Aquiles, de Homero. As 

vantagens desta prática são óbvias. Se um autor procurar suspender o seu 

discurso com um prolongado interlúdio descritivo, visualmente atraente, é mais 

vantajoso, em lugar de descrever objetos da natureza que se perdem e se 

transformam, ele deve procurar descrever um objeto que possui uma 

representação fixa, fazendo com que a intenção ecfrástica atinja prontamente o 

seu objetivo569. Partindo deste precedente histórico, Krieger aspira a conferir 

um sentido mais universal à ekphrasis e a estender o seu domínio a todas as 

manifestações literárias da palavra como pintura. Krieger pretende traçar o 

domínio ecfrástico, tal como ele ocorre ao longo de todo o espetro de desafios 

espaciais e visuais nas palavras. E, porque os seus interesses o movem no 

sentido de estender o mais possível o domínio do princípio ecfrástico, elabora 

uma teoria que esclarece todas as possibilidades espaciotemporais no universo 

poético. Assim, mais do que procurar a representação verbal da imagem 

pictórica, Krieger procura as manifestações do impulso espacial na construção 

poética que procura concretizar o impulso ecfrástico, ou seja, a intenção de 

elaborar uma obra literária que pretende alcançar um objeto total, o equivalente 

verbal de um objeto das artes plásticas. Manifestações estas que se reconhecem 

ao longo da história das artes verbais no ocidente, se impulso ecfrástico 

significar cada uma das tentativas de construir a ilusão do signo natural, no 

contexto das artes das palavras. Deste modo, o princípio ecfrástico também se 

aplica às manifestações literárias onde a forma poética é um equivalente a uma 

obra de arte compreendida no espaço. O princípio ecfrástico pode operar não 

só nos momentos em que a palavra representa a imagem visual, mas também 

quando o objeto verbal em si mesmo compete com o caráter espacial da pintura 

ou da escultura, sendo que o mais importante é o estatuto semiótico da palavra, 

na intenção de representar e captar dentro da sua sequência temporal, o 

espacial e o visual. 

                                                
569 Cf. idem, p.8. 
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A aspiração ecfrástica no poeta ou no leitor deriva do conflito entre dois 

impulsos antagónicos, de dois sentimentos opostos. Por um lado, o estímulo 

pela ekphrasis e pela extraordinária tarefa de representar o literalmente 

irrepresentável; por outro, a exasperação que ela lhe provoca. A ekphrasis 

surge do primeiro impulso, daquele que almeja a fixação espacial, enquanto o 

segundo impulso anseia pela liberdade do fluxo temporal. O primeiro pede à 

linguagem verbal – apesar do seu caráter arbitrário e da sua temporalidade  – 

que o cristalize numa forma espacial. No conflito entre estes dois impulsos, 

entre a atração para a ekphrasis e a aversão por ela, encontra-se o que Krieger 

designa por desejo semiótico do signo natural, a origem da ekphrasis 570.  

O desejo semiótico do signo natural é o desejo por um signo que se 

assemelhe ao seu referente e que se torne o seu substituto visual. É a liberdade 

da imaginação fluir por meio de signos arbitrários, a preferência pela imediatez 

da imagem à mediação do código, o desejo que solicita um referente tangível. 

Esta ambição é o equivalente à enargeia, entendida como a maior virtude que 

as artes da linguagem podem alcançar571. Originalmente, a enargeia consistia 

num dispositivo retórico que permitia a um orador reproduzir numa assembleia 

a cena ou incidente que ali o trazia, com tal pormenor, que conseguia persuadir 

todos os presentes a julgar favoravelmente o seu ponto de vista. Criar enargeia 

é usar as palavras para dar uma descrição tão vívida que põe o objeto 

representado perante o olho interno do leitor. Assim, para Krieger, é na 

enargeia que se encontra o princípio ecfrástico como princípio poético. Esta 

ambição expressa-se na história literária desde a Antiga Grécia até ao 

Renascimento e pode observar-se o seu desenvolvimento como uma narrativa 

que passa do epigrama para a ekphrasis e desta para o emblema. É neste 

último, no emblema, que o princípio ecfrástico se efetiva572.  

Nas suas primeiras manifestações, o epigrama, enquanto inscrição 

verbal numa escultura ou numa lápide, enunciava a relação subsidiária das 

palavras com a obra de arte que acompanhava (epi-grama). Todavia, neste 

                                                
570 Cf. idem, pp. 10-11. 
571 Cf. idem, p. 14. 
572 Cf. idem, p.15. 
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restrito papel subsidiário, o epigrama podia usar a palavra para desafiar a 

primazia do objeto físico que adornava. A palavra não só funcionava como 

uma representação verbal, ou como um equivalente verbal, do seu objeto 

artístico, como também poderia desempenhar uma ação inalcançável a este 

mesmo objeto, a de introduzir a consciência do decurso do tempo como só as 

palavras podem fazer. Deste modo, a palavra no epigrama poderia tornar mais 

complexa a aparente representação que supostamente deveria complementar. 

Quando se passa do epigrama à ekphrasis, e se perde a presença do objeto que 

o acompanha, o elemento verbal deixa de estar submetido à primazia do seu 

objeto visual, e procura uma equivalência com ele. A ekphrasis é, com efeito, 

um epigrama sem o objeto, sem qualquer objeto à exceção do que ele cria 

verbalmente. Deste modo, a atribuição do estatuto de imitação ingénua não se 

aplica a um género como a ekphrasis que aparentemente parece ter sido criado 

para cobrir propósitos miméticos. O género ecfrástico usa a ficção, cria uma 

imitação fictícia do que não existe fora da criação verbal do poema. O princípio 

ecfrástico aprendeu a criar sem a referência ao objeto artístico que 

tradicionalmente lhe deu origem, de modo a explorar ainda mais livremente os 

poderes ilusórios da linguagem573. 

No momento em que se chega ao período da poesia emblemática, no 

Renascimento, encontra-se uma nova relação entre a imagem visual e a 

palavra. Como companheiro visual do poema, o emblema, que já não constitui 

uma simples representação mimética, necessita de ser explicado pelo texto cuja 

presença reivindica agora primazia. O movimento do epigrama, com a palavra 

como subsidiária ao objeto, para a ekphrasis, onde a palavra procura a 

equivalência com o objeto descrito, alcança a sua última reivindicação no 

poema-como-emblema (com a palavra como objeto primário). É neste último 

que o princípio ecfrástico se realiza completamente, pois nele o poema é 

concebido como objeto em si mesmo574.  

O emblema visual e o emblema verbal são duas linguagens 

complementares que procuram a representação do irrepresentável. Ekphrasis é 

                                                
573 Cf. idem, pp. 19-19. 
574 Cf. idem, p. 23. 
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a fusão das duas no seio da arte verbal. Com efeito, uma das mais complexas 

manifestações do impulso ecfrástico é a procura de uma linguagem que 

satisfaça a sua exigência interna de se revestir de uma dimensão espacial e 

desafie a temporalidade da língua verbal procurando na linguagem uma 

plasticidade que, tal como nas artes plásticas, cria o seu próprio objeto. Neste 

sentido, também a banda desenhada pode ser considerada uma manifestação 

ecfrástica, já que, na sua configuração tradicional enquanto reunião de texto e 

imagem no espaço retangular de uma vinheta, a banda desenhada pressupõe um 

modo de expressão análogo à poesia emblemática. 

Signos icónicos e verbais são dispostos dentro dos limites de unidades 

mínimas de sentido, os quadradinhos ou vinhetas, de cuja organização 

sequencial resulta a tira ou banda. A vinheta constitui um fragmento da ação e 

representa assim a unidade mínima narrativa, um dos elementos base da 

linguagem da banda desenhada. Esta especificidade, a repartição dos diferentes 

momentos da ação em vinhetas, permite-nos afirmar que o poder narrativo da 

banda desenhada reside precisamente na segmentação, porque se trata de 

escolher as etapas mais significativas da ação para atribuir um encadeamento 

sequencial à história que irá ser narrada575. A narração é feita através de 

imagens figurativas, que constituem os seus conteúdos diegéticos e que se 

articulam entre si com procedimentos discursivos como o tratamento temporal 

e a perspetivação narrativa, à semelhança de uma narrativa verbal.  

Ao nível do tratamento das categorias espaço e tempo, a banda 

desenhada apresenta a particularidade de fazer depender do espaço a evolução 

temporal da ação. Ainda que as relações entre as vinhetas, estabelecidas no seio 

do espaço figurativo, possam ser regidas por critérios temporais, é a 

justaposição linear das mesmas no espaço tabular que permite converter a 

contiguidade espacial em sucessão temporal. A este respeito Antonio Altarriba 

recorda que o ritmo da narrativa cede perante a harmonia formal, o equilíbrio, 

as associações, as rupturas e outras correspondências que estruturam o espaço. 

A estética prevalece sobre a lógica, e a intriga submete-se às necessidades de 

                                                
575 Cf. Benôit Peeters, La Bande Dessinée, Paris, Flammarion, 1993, p. 19. 
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organização da prancha576. Por este motivo, os critérios espaciais não têm em 

conta a sucessão das vinhetas, mas a sua distribuição na página. Desta forma, a 

prancha assume os contornos de um mosaico onde cada uma das vinhetas se 

liga num espaço feito de peças separadas, e um novo conceito de tempo surge, 

cuja essência é a simultaneidade e a espacialização do elemento temporal. Ora, 

o efeito de conjunto, a configuração global da página, adquire primazia na 

construção de sentido. Esta configuração textual será reforçada pelo jogo de 

cores, pela distribuição das vinhetas pela estética dos elementos de 

figuração577. Em virtude da sua especificidade gráfica, a banda desenhada 

encontra-se, do ponto de vista da expressão, entre dois pólos – o tempo da 

narração e o espaço da figuração578.  

 

 

 

 

 

 

                                                
576 António Altarriba, «Propositions pour une Analyse Spécifique du Récit en Bande 
Dessinée », in Bande Dessinée – Récit et Modernité, Cerisy-la-Salle, CNBDI,  1988, p. 39. 
577 Cf. idem, pp. 26-39. 
578 Cf. ibidem. 
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5.2 – Uma Ilha em Sketches: Herberto Hélder em BD 

 
 

 

Encarei esta adaptação como um caminho a seguir no trabalho algo 
disperso que até então desenvolvera, mesmo sem saber se o poderia 
publicar. Procurei então o Herberto Helder que na altura se encontrava com 
frequência num café junto do Largo da Trindade. O meu nervosismo foi 
apaziguado pelo seu interesse no meu trabalho, na sala ao fundo 
aconselhou-me a não seguir as regras escolares. De confiar no meu próprio 
caminho. Durante essa conversa surgiu a ideia de realizar uma outra 
adaptação, no sentido de concretizar um livro […]. No seu todo, parecia-
me claro que este livro de imagens sobre palavras se deveria basear nos 
textos em prosa por complementaridade orgânica […]. No entanto, vacilei 
por algum tempo […] antes de encontrar afinidades oblíquas entre «Aquele 
que dá a Vida» e «Uma ilha em Sketches», de Photomaton & Vox; 
sobretudo pela tonalidade paisagística e o contraponto narrativo expresso 
pelos personagens envolvidos579.  

 

 

O excerto acima transcrito é da autoria de Diniz Conefrey, autor da 

novela gráfica  Arquipélagos, de 2001, e integra um vasto texto do blog 

pessoal, «Quarto de Jade», espaço onde o desenhador reflete sobre o seu 

processo criativo, onde regista as suas impressões e o seu olhar sobre arte, 

ilustração, banda desenhada e literatura. Tendo-se notabilizado no universo da 

ilustração, Diniz Conefrey é uma importante referência na banda desenhada 

portuguesa, uma referência dispersa num grande número de publicações e de 

projetos que, como ele próprio afirma, se destacam pela heterogeneidade de 

estilos. Arquipélagos é uma dessas obras singulares. Distinta da restante novela 

gráfica contemporânea, constitui a adaptação dos dois textos poéticos de 

Herberto Hélder acima enunciados: «Aquele que dá a vida» de Os Passos em 

Volta de 1963 e «(uma Ilha em sketches)» um dos poemas que integram 

Photomaton & Vox, de 1979.  

«Uma ilha em sketches» é, como o próprio título anuncia, um esboço 

que se faz no instante em que a mente apela à mão o registo rápido do desenho 
                                                
579 http://quartodejade.wordpress.com/2009/11/30/herberto-helder-ou-as-paisagens-interiores 
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livre, inacabado, de uma ilha em forma de cão. Com efeito, esta obra 

converteu-se naquilo que o autor designa como um «livro de imagens sobre 

palavras», como se assim eternizasse a tradição da retórica helénica e buscasse 

na literatura um pretexto para a produção pictórica, perpetuando o intercâmbio 

entre os domínios da linguagem verbal e das artes plásticas: 

 
A escrita do Herberto Helder tem um pulsar interior, uma reverberação 
metálica e ao mesmo tempo muscular que cria universos enredados por 
tensões e abismos. É uma escrita apocalíptica num mundo de 
superficialidades; as suas palavras têm peso e as suas conjugações frásicas 
desvelam sentidos inauditos que somente experimentamos no terror do 
silêncio580.   
 

 Centrar-nos-emos, neste capítulo, apenas no estudo desta parte da obra, 

porquanto constitui uma transposição intersemiótica do texto homónimo581 que 

prescinde totalmente da palavra, o que representa para nós um duplo desafio. 

Por um lado, obriga-nos a justificar a conversão da linguagem poética em 

narrativa gráfica, e, em segundo lugar, a justificar o facto de esta mesma 

narrativa gráfica, que resulta da adaptação de um poema, pertencer ao género 

novela gráfica. 

 

Enquanto objeto físico, toda a banda desenhada pode ser descrita como 

um conjunto de ícones independentes, mas solidários. Se considerarmos um 

determinado conjunto de pranchas de diferentes origens, apercebemo-nos de 

que todas elas satisfazem esta condição mínima, a da solidariedade sequencial, 

mas também nos apercebemos de que nem todas obedecem aos mesmos 

propósitos ou mobilizam os mesmos mecanismos, o que permite à banda 

desenhada estar em constante regeneração, conquistando novos públicos e 

inventando novos formatos. Tendo-se estabelecido como uma linguagem 

predominantemente narrativa, pela temporalidade inerente à sequência das 

vinhetas, a banda desenhada tem procurado outras vias de expressão, registos 

que a aproximam da pintura e da poesia, que, sem comprometer a sua 

                                                
580 http://quartodejade.wordpress.com/2009/11/30/herberto-helder-ou-as-paisagens-interiores 
581 O desenhador usou o poema da edição de 1995 de Photomaton&Vox, cuja reprodução se 
encontra no anexo 4. 
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linearidade e o seu caráter sequencial, procuram construir percursos que 

transcendem a temporalidade que lhe é própria.  

No ensaio «Stratégies Modernes d’Énonciation Picturale», Jacques 

Samson afirma que os criadores modernos assumem uma expressividade 

artística, rejeitando, por vezes, os modelos que contribuíram para construir a 

tradicional linguagem da banda desenhada:  

 
[…] dans l’effort qu’elle met à contrer l’inertie et la permanence de la 
tradition – entendue comme un carcan régressif – la modernité s’inscrit 
donc, suivant cette perspective, au sein d’un procès réactif et transgressif. 
Pour cette raison, les œuvres répondant de cette logique gagnent à être 
abordées dans la mise en corrélation avec les courants et tendances qui les 
ont provoqués – dont elles conservent en quelque part la trace – et desquels 
elles ont cherché a se démarquer582. 
 

Considerada sob o ponto de vista sincrónico, a contemporaneidade na 

banda desenhada aparece não tanto como um processo reativo mas como uma 

atividade exploradora, e frequentemente experimental, tal como aconteceu na 

literatura, movida por uma vontade de desafio das potencialidades expressivas 

da sua linguagem: 

 

Créant sans relâche ses propres réseaux de sens et ses propres filiations 
formelles, et puisant les sources de son imaginaire là où cela lui convient 
mieux, elle est en son principe une sorte de «langage exploréen». Aussi, 
dès l’instant où elle est ne serait plus matière advenante, elle se figerait 
en effets «modernistes» ou platement conventionnels. L’effort à saisir la 
modernité doit tenir en compte, dans ce cas, de sa nature progressive et 
transitive et, par conséquent,  de son essentielle labilité. Il n’est 
finalement possible d’en déceler l’émergence et d’en délimiter les 
contours qu’en subissant l’épreuve sans cesse de sa plurivocité et de sa 
différence583.   

 
 

Citando Bruno Lecigne e Jean-Pierre Tamine, Samson recorda que as 

obras modernas em banda desenhada mostram uma prevalência do estilo sobre 

o código, o que torna vãs as tentativas de as submeter a uma estreita lógica do 

código, lógica que supunha um grau de homogeneidade e de isomorfismo que 

                                                
582 Jacques Samson, «Stratégies Modernes d’Énonciation Picturale», in Bande Dessinée – Récit 
et Modernité, Cerisy-la-Salle, CNBDI, 1988, p. 120. 
583 Ibidem. 
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elas não têm, quer sejam tomadas isoladamente ou analisadas em conjunto. Por 

outro lado, a predominância do estilo, consequência de uma motivação artística 

intrínseca, supõe o reconhecimento da existência (no seio das obras modernas) 

de uma organização cuja particularidade «est d’intriquer les divers composants 

du matériau expressif dans un rapport formé tout autant, sinon plus, d’opacité 

que d’intilligibilité»584. 

A banda desenhada tradicional pode ser considerada do ponto de vista 

da produção, do saber fazer, ou techné, relativamente codificado e abordável 

em termos semióticos, no entanto existe um tipo de banda desenhada moderna 

que, pelo facto de resultar de um processo que implica o fazer, ou poieín, exige 

um método radicalmente diferente. O que importa é realçar a particularidade de 

uma semiose não redutível a uma semiótica geral, porque os  autores 

contemporâneos criam a sua própria semiótica.  

Samson refere que é através dos jogos e mudanças das formas que 

assistimos a uma invenção da linguagem, da linguagem da banda desenhada, 

que é em todos os sentidos desconstrução, reconstrução e reorganização 

permanente dos signos, como se o autor experimentasse uma nova ordem do 

sentido intimamente ligado à natureza dissimétrica do signo, como se se 

pressentisse, tal como afirma Todorov, que o significado está sempre em 

posição de significante, e que qualquer coisa funciona como significante 

mesmo no significado585. Daí a impressão de um uso da banda desenhada num 

processo de significação além do «dizer» que cria a possibilidade de a banda 

desenhada reafirmar as suas potencialidades através das modalidades 

inesgotáveis do significante.  

Sob o regime do significante, a banda desenhada torna-se um 

instrumento privilegiado de uma prática artística refratária a todo o uso 

banalmente representativo, e também a uma certa ordem do verosímil, que a 

abre à exploração de novos horizontes imaginários. Novos horizontes que a 

dispõem de uma forma completamente diferente em relação aos modelos e às 

potencialidades expressivas que foram até então reconhecidas como suas. Daí 

                                                
584 Idem, p. 122. 
585 Cf. Oswald Ducrot, e Tzvetan Todorov, Dictionnaire Encyclopédique des Sciences du  
Langage, Paris, Seuil, 1972, p. 441. 
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resulta um refazer na organização e na atualização das suas componentes 

descobertas a partir das particularidades de enunciação. Aquilo que a nova 

banda desenhada tem a dizer, ver-se-á profundamente trabalhado a nível do 

significante pictural:  

 
[…] l’énonciation moderne en bande dessinée va de pair avec l’instauration 
d’un nouveau régime signifiant marquée par une exarcebation de la 
«picturalité» ou de la «plasticité», avec la conséquence que la bande 
dessinée devient l’objet d’une poussée qui tend à la tirer hors du champ 
exclusif des arts dits populaires vers le champ des arts plastiques586. 

 
As características das artes icónicas e, por consequência, da banda 

desenhada são atualizadas de forma diferente, quer se trate de banda desenhada 

tradicional ou de banda desenhada contemporânea. Ainda que nos dois casos se 

produza uma «matéria de expressão» análoga, parece-nos impossível não 

reconhecer que a acomodação sistemática e quase exclusiva da banda 

desenhada tradicional às retóricas ou géneros da literatura tenha uma incidência 

determinante sobre o seu processo de significação e de simbolização, com a 

consequência que o potencial figurativo do dispositivo icónico se encontra 

significativamente diminuído ou reduzido: 

 
En vertu du contrat qui la lie aux projets censurants destinés au lectorat 
juvénile, la bande dessinée traditionnelle se voit depuis toujours imposer la 
règle d’un imaginaire conformiste et rassurant, adapté aux figures et 
discours de l’idéologie dominante, qui a tendance à l’enserrer dans une 
logique de «l’identité de pensée» moins apte et moins disponible que celle 
de «l’identité de perception» aux frayages indociles des processus 
inconscients587. 

 
 

Por outro lado, os projetos modernos da banda desenhada reservam à 

imagem um lugar de expressividade claramente mais livre, assumindo plena-

mente o que estava já a germinar na banda desenhada tradicional, uma moda-

lidade de abertura particularmente rica e abundante, operando antes de tudo 

através dos dispositivos icónicos: 

 

                                                
586 Idem, pp. 124-125. 
587 Idem, p. 126. 
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[…] les modalités expressives de la bande dessinée moderne n’étant plus 
redevables d’une semblable téléologie, elles rendent possible une plus 
grand imbrication des dispositifs iconiques avec les mécanismes de la 
symbolisation, libérant par là même un imaginaire longtemps demeuré sous 
bonne garde588. 

 

 

5.2.1 – O instante silencioso 
 

 

«Uma ilha em Sketches» alcança esta liberdade. Ao prescindir da 

componente verbal, renova o processo de significação, assente no significante 

pictural, através da exploração das potencialidades da linguagem poética. 

Tendo-se perdido a noção de unicidade do género, a banda desenhada explora 

até ao limite o lisível e prova a sua capacidade de ser plural. No seio deste 

processo, as obras contemporâneas desenvolvem-se numa tendência 

semiótica dominante que se sobrepõe a uma linguagem que se pretendia do 

domínio das massas. Diniz Conefrey fá-lo de forma extrema, ao ponto de 

prescindir da palavra:  

 
desde logo tornou-se claro que o texto «Uma ilha em Sketches»,  ganharia 
uma forma mais límpida se traduzisse os silêncios apenas em imagens, sem 
palavras, podendo a ambiência revelar a sonoridade da paisagem589.  
 
 
«Uma ilha em Sketches» recebe a designação de novela gráfica muda, 

ou seja, de novela gráfica que dispensa a componente verbal, como se o 

poema de Herberto Hélder desafiasse o desenhador a escusar as palavras, a 

dizer somente através do desenho, a (re)criar a ilha, literalmente, em sketches: 

 
Desta forma, a interpretação poderia ser levada a um extremo, sem que os 
desenhos repetissem as palavras mas que se sentisse que as palavras estavam 
nas imagens. Razão pela qual senti a necessidade de esboçar previamente 
todas as sequências após uma découpage do texto. A paginação seguiu os 

                                                
588 Ibidem. 
589 Ibidem. 
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mesmos pressupostos do trabalho anterior mas neste caso a um ritmo mais 
contemplativo590. 
 

Thierry Groensteen lembra que a imagem na banda desenhada 

tradicional era frequentemente revestida de palavras, presa ao aspeto verbal, 

mas os desenhadores contemporâneos não receiam cortar o som quando é 

necessário, para deixar respirar o desenho e exprimir-se através de um 

«pensamento-imagem» que permite fazer nascer emoções visuais591. 

Na verdade, a integração do texto no corpo da banda desenhada há 

muito que deixou de ser um preceito obrigatório, o que torna inválido o 

pincípio de Töpffer de que a banda desenhada é um misto de texto e imagem. 

No entanto, mais aliciante do que a multiplicação das bandas desenhadas 

desprovidas de texto, assentimos com Thierry Groensteen, é o facto de a banda 

desenhada ter descoberto as virtudes do instante silencioso, da suspensão da 

palavra, da pausa. A banda desenhada aprendeu a fazer silêncio e aprendeu a 

afastar-se do dogma do estilo homogéneo592.  

 

                                
Diniz Conefrey, «(uma ilha em sketches)», prancha 1 

                                                
590 Ibidem. 
591 Cf. Thierry Groensteen, Bande Dessinée et Narration – Système de la Bande Dessinée 2, 
Paris, P. U. F., 2011, p. 4. 
592 Cf. ibidem. 
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Em Portugal, as novas gerações de criadores acolhem esta tendência 

com narrativas que  ultrapassam o mero exercício de estilo, tendência em que 

se inscreve Diniz Conefrey. De um modo geral, a indústria da banda desenhada 

perpetua o imperialismo da série, do herói, dos standards estéticos da produção 

clássica, mas os autores modernos arriscam subverter a linguagem tradicional 

da banda desenhada reafirmando as suas potencialidades através da exploração 

do significante pictural. Em consequência, prescinde-se da palavra, transforma-

se a poesia em narrativa, reinventa-se a paginação, exploram-se novos efeitos 

de cor, fundem-se temporalidades e ritmos de leitura: 

 

As vinhetas são mais abertas, constituindo um compasso de leitura que 
pretende estender o tempo de cada imagem. Os vários segmentos 
sequenciais sucedem-se numa matriz que se desenrola de forma quase 
planante, ao contrário do registo anterior mais sincopado pelas ações de  
interiores ou exteriores, chegando mesmo na sequência da ilha ao ponto de 
não haver demarcação na passagem do tempo593. 

 

Com efeito, tudo no poema em prosa de Herberto Helder é estático: o 

cão «está sentado no atlântico», as casas estão isoladas, o tempo é de inércia. A 

inatividade reflete-se na inoperância dos habitantes face ao trabalho, mas 

também nas relações humanas: «Não é tempo de comércio entre as pessoas, 

qualquer espécie de fraternidade»594, os homens não «amam o trabalho»595, 

«esta gente possui [...] o sentido da inutilidade essencial da vida contra o qual 

nada mais se deve opor que a força de uma ordem momentânea, estritamente 

necessária. É preciso comer um mínimo, trabalhar um mínimo»596, os próprios 

campos são deixados entregues a si mesmos, a uma ordem natural que tudo 

rege: os «campos estão cobertos de erva e, ao meio, vibram na aragem aguda 

algumas hastes de cevada»597, os «montes ao alto são nus e amarelos»598, até 

                                                
593 http://quartodejade.wordpress.com/2009/11/30/herberto-helder-ou-as-paisagens-interiores 
594 Herberto Helder, Photomaton & Vox, Lisboa, Assírio e Alvim, 1995, 3.ª ed., p. 13. 
595 Idem, p. 14. 
596 Idem, p. 16. 
597 Idem, p. 15. 
598 Idem, p. 16. 
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mesmo o olhar dos habitantes traduz a passividade que domina a ilha: «tudo 

quanto se pode fazer é ficar ao sol olhando perdidamente a água do mar»599.  

 

 
Diniz Conefrey, «(uma ilha em sketches)», prancha 16 

 

Tudo ali faz com que «uma grave e grandiosa imobilidade»600 se 

imponha, e, no poema, imagens de grande visualidade e vividez descritiva 

exibem o género particularmente concebido para traduzir imagens visuais 

presas no movimento fluido das palavras, definido por Krieger como topos of 

stillness601. Por este motivo, prevalecem elementos linguísticos que conferem 

estatismo ao discurso, nomeadamente o predomínio do verbo ser conjugado no 

presente do indicativo, tempo verbal que marca todo o poema e que remete 
                                                
599 Ibidem. 
600 Idem, p. 15. 
601 Cf. Murray Krieger, Ekphrasis: The Illusion of the Natural Sign, op. cit., p. 6. 



	   	  

 268 

para a real existência dos elementos deste desenho em palavras, assim como o 

uso abundante de substantivos referentes aos seres: os homens, as mulheres, as 

lagartixas; e às coisas: as casas, os telhados; os campos, o mar, os cargueiros; 

assim como os respetivos atributos (que muitas vezes se referem a valores 

cromáticos) que objetivam as imagens e as tornam vívidas à mente do leitor. 

Diniz Conefrey reitera-o:  

 

no caso deste texto do Herberto Helder a invocação de imagens é de tal 
forma poderosa que optei por uma interpretação plástica de grande parte da 
ação, reduzindo ao essencial do conteúdo narrativo as passagens escritas 
originais que consubstanciassem as imagens; evitando perder-me na 
transposição direta do seu texto completo602. 

 

 

5.2.2 – Narração visual  
 

 

Não obstante os inúmeros momentos de efusão lírica, é o modo 

narrativo que predomina no poema. 

Em «(uma ilha em sketches)» existem três momentos narrativos 

distintos que integram a longa descrição ecfrástica desta ilha: a ação das 

mulheres no momento em que a fome assola a ilha; a das crianças que 

perseguem e matam as lagartixas, e a preparação do cadáver do homem que 

morre de cancro, sem contudo quebrarem a grande inércia que caracteriza a 

ilha, sem que a narração contrarie abruptamente o lento fluir da descrição. 

Toda a narrativa comporta, por um lado, a representação de ações e de 

acontecimentos que constituem a narração propriamente dita e, por outro, a 

representação de objetos ou de personagens – descrições.  

 

                                                
602 http://quartodejade.wordpress.com/2009/11/30/herberto-helder-ou-as-paisagens-interiores 
 



	   	  

 269 

 
Diniz Conefrey, «(uma ilha em sketches)», prancha 11 

 

Importa lembrar o estudo de Genette relativamente aos limites e 

fronteiras da narrativa, segundo o qual a oposição entre narração e descrição é 

um dos maiores traços da nossa consciência literária603. Ao alegar que é 

possível conceber textos puramente descritivos, e ao visar representar objetos 

apenas na sua existência espacial, fora de qualquer acontecimento e mesmo de 

qualquer dimensão temporal, Genette afirma que é mais fácil conceber uma 

descrição isenta de todo o elemento narrativo do que o inverso. Pode, pois, 

afirmar-se que a descrição é mais indispensável do que a narração, uma vez 

que é mais fácil descrever sem narrar do que narrar sem descrever. Este facto 

indica a natureza da relação que une as duas funções na maioria dos textos 

literários: a descrição podia conceber-se independentemente da narração, mas 

                                                
603 Cf. Gérard Genette, «Frontières du Récit», in Communications,  8, Paris, Seuil, 1981, pp. 
162-165. 
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de facto não a encontramos no seu estado livre; a narração pode existir sem 

descrição, mas esta dependência não a impede de desempenhar constantemente 

o primeiro papel. A descrição é sempre «escrava» da narrativa604. O estudo das 

relações entre o narrativo e o descritivo resume-se, no essencial, a considerar as 

funções diegéticas da descrição, quer dizer, o papel desempenhado por 

passagens ou aspetos descritivos na economia geral da narrativa. Segundo 

Genette, todas as diferenças que separam a descrição e a narração são 

diferenças de conteúdo: a narrativa encarrega-se de ações ou acontecimentos 

considerados como puros processos, e assim põe em relevo o seu aspeto 

temporal e dramático; a descrição, pelo contrário, e porque se detém nos 

objetos e seres considerados na sua simultaneidade, parece cristalizar o curso 

do tempo e contribui para suspender a narrativa no espaço605. É este o milagre 

de que nos fala Krieger, e que permite, pela capacidade de vivificação, originar 

processos de transposição intersemiótica.  

Assim, a questão que se colocou desde o início deste estudo: como é 

que um texto poético se converte numa narrativa gráfica e dessa forma se 

integra num universo genológico – o da novela gráfica – exclusivo da narrativa 

de ficção?, encontra a sua resposta em três argumentos distintos. Em primeiro 

lugar, a ekphrasis literária, pelo poder de vivificação da linguagem, permite 

representar imagens de grande visualidade e esta ilha em sketches é bem 

representativa da capacidade de vivificação das imagens textuais, daí 

decorrendo que a transposição em banda desenhada por Diniz Conefrey 

prescinda completamente da palavra.  

Em segundo lugar, a escrita poética de Herberto Helder subverte a 

tendência lírica deste género e apresenta uma fusão de géneros propícia a uma 

leitura narrativa. Tal como Maria de Fátima Marinho afirma: «a poética de 

Herberto Helder dificilmente se cataloga em correntes ou géneros literários. 

Cada um dos seus livros subverte estruturas e desarticula ou desloca temas e 

                                                
604 Cf. Gérad Genette, art. cit., p. 163: «La description est tout naturellement ancilla 
narrationis, esclave toujours nécessaire, mais toujours soumise, jamais émancipée». 
605 Idem, p. 164. 
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motivos com que tenta construir um novo e mais corrosivo universo»606. Para 

além da contínua reescrita do texto o deslocar de um género ao outro, as 

permanentes transformações por que passa, de edição para edição, facilmente 

podem converter aquilo que antes fora verso em prosa e a prosa novamente em 

verso:  

 
 [...] a força transformadora de Herberto Helder não se esgota na 
originalidade literária dos seus livros: nenhum deles quando publicado, se 
torna num produto fixo e imutável. Mal o livro começa a ser vendido, já o 
autor lhe prevê inúmeras modificações para edições futuras, «rejeitando» a 
que acaba de publicar. Se compararmos as diferentes edições das suas obras, 
facilmente verificaremos as alterações de umas para as outras607. 
 

Também Manuel Frias Martins destaca o caráter proteico da escrita de 

Herberto Helder, assim como a fusão de géneros que caracteriza a sua poética: 

 

de facto, o que ao leitor se depara em Photomaton & Vox é uma escrita que 
retira a sua razão de ser de uma recusa de calidamente se submeter aos 
códigos linguísticos e culturais que organizam a uniformidade normativa de 
uma tipologia dos géneros literários tradicionalmente partilhada por escritor 
e leitor [...] Photomaton & Vox [...] projecta a sua própria alteridade através 
da subversão do código «género literário», impondo o  seu discurso múltiplo 
de realizações intertextuais [...]608.  
 

Em terceiro lugar, a imagem sequencial é, em si mesma, geradora de 

narratividade. Como já tivemos oportunidade de ver, o dispositivo espacio-

tópico da banda desenhada é um espaço compartimentado no seio do qual os 

quadros estabelecem relações topológicas e desenvolvem uma unidade 

significante. As imagens existentes no multiquadro são submetidas a um 

movimento de junção e de disjunção que, apesar de separadas pelos interstícios 

brancos, as torna solidárias ao olhar do leitor. À tabularidade intrínseca de cada 

uma das imagens, acrescenta-se uma tabularidade e uma linearidade mais 

englobantes – a da página. O dispositivo icónico convida a olhar para as 

                                                
606 Maria de Fátima Marinho, Herberto Helder: A Obra e o Homem, Lisboa, Arcádia, 1982, p. 
21. 
607 Ibidem. 
608 Cf. Manuel Frias Martins, Herberto Helder: Um Silêncio de Bronze, Lisboa, Livros do 
Horizonte, 1983, p. 87. 
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imagens uma a seguir à outra, convertendo a contiguidade em relação de 

ordenamento. Esta ordem é a de um discurso que vectoriza o campo visual. Em 

vez de serem vistas como um conjunto, as imagens são percebidas num 

momento entre a perceção global e a perceção fragmentada, parcelada, 

progressiva609.  A estrutura é reconhecida como um operador de discurso,  

daqui resultando a narratividade, veiculada pela expressividade das vinhetas 

que compõem uma «Ilha em skteches», cuja  força icónica é tão grande que os 

seus conteúdos plásticos – as cores, os traços, as formas – estabelecem relações 

de posição, de contiguidade, de repetição, de diferenciação e de contraste, 

relações dinâmicas de metamorfose progressiva, de ritmo, de entrelaçamento 

que asseguram a narratividade da sequência de imagens.  

Fica pois sem efeito o preceito que desde a publicação de Laokoon de 

Gotthold Lessing, em 1767, separa o texto e a imagem e os remete a dois 

campos artísticos isolados – as artes do tempo e as artes do espaço –, pois 

vários exemplos provenientes quer da literatura, quer das artes visuais 

provaram que tal distinção deixou, desde há muito, de ser válida, tal como é 

exemplo a obra de Conefrey:  

 
Diniz Conefrey, «(uma ilha em sketches)», prancha 2 

                                                
609 Cf. Thierry Groensteen, Bande Dessinée et Narration – Système de la Bande Dessinée 2, 
op. cit., pp. 11-12. 
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«O mar rumoreja nos troncos de madeira que servem 
de pilares ao cais, arrasta-se pela praia e molha os pés 
escuros dos homens deitados. O sol cai sobre os cam- 
pos onde as mulheres recolhem a bosta ressequida. As 
crianças matam, as lagartixas morrem. 
É uma ilha em forma de cão sentado.»  
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CONCLUSÃO 
 

 

Demos início a esta dissertação colocando-nos no papel de um leitor 

que passeia o olhar atento por entre as inúmeras prateleiras de uma livraria. 

Movido pela curiosidade e pelas interrogações que a cada passo se 

presentificam no seu pensamento – «lemos um livro, desejamos falar dele, que 

género de factos podemos observar, que tipo de questões irão levantar-se?»610 –

, tropeça na lombada de um livro cujo paratexto indica «novela gráfica». Este 

confronto, longe de constituir uma etapa integrante de uma leitura lúdica e 

ingénua, conduziu-nos através de uma refletida incursão em torno de conceitos 

fundamentais de teoria literária. Na verdade, tanto do ponto de vista  

artistístico, como estético, a banda desenhada permanece um texto irresoluto, 

variável e desafiante. A superfície fragmentada  da página é um mosaico de 

diferentes formas e signos apresentados ao leitor e permite uma pluralidade de 

formas de leitura e de interpretações, criando, segundo Wolfgang Iser, uma 

experiência de leitura descentrada611. Esta fragmentação leva o leitor a assumir 

um papel ativo, uma vez que a arte da banda desenhada implica que o leitor 

negocie o sentido a retirar da prancha.  A sua inerente pluralidade torna-a apta 

ao estudo crítico, lançando uma nova luz na dinâmica icónico-verbal, em 

diferentes tipos de textos híbridos. Na verdade, a banda desenhada tem 

potencial para clarificar o universo de relações entre a palavra e a imagem. W. 

J. Mitchell defende, em Picture Theory, que todos os meios são mistos e que 

todas as representações são heterogéneas, assim a banda desenhada serve de 

meio de reflexão à abordagem das dimensões materiais e visuais de um número 

cada vez maior de mais textos612. Através do seu estudo podemos desenvolver 

                                                
610 Cf. Tzvetan Todorov,  Poética, Lisboa, Editorial Teorema, 1977, p. 21. 
611 Cf. Wolfgang Iser, The Act of Reading: A Theory of Aesthetic Response, Baltimore, Jonh 
Hopkins, 1978.  
612 Cf. W. J. Mitchell, Picture Theory: Essays on Verbal and Visual Representation, Chicago, 
University of Chicago, 1994. 
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a criação de um vocabulário específico para o estudo de textos e de elementos 

visuais na literatura, assim como as diversas possibilidades de colaboração 

interartística.  

Entender a novela gráfica como uma forma de literatura não é o único 

meio produtivo a partir do qual a banda desenhada pode ser abordada, mas é 

um meio importante e negligenciado. É certo que a banda desenhada é uma 

linguagem por meio da qual se cria uma forma invulgar de literatura e não deve 

ser subsumida em modelos prevalecentes, porquanto o seu estudo implica a 

dissolução de fronteiras pré-estabelecidas e conduz ao cruzamento de métodos 

provenientes de outras áreas disciplinares.  

Jan Baetens afirma que a banda desenhada literária está na moda613. 

Editada sob a forma de livro, a novela gráfica é particularmente vocacionada 

para a narrativa ficcional, como já vimos. Incorpora, com frequência, 

enunciados verbais que surgem sob a forma de diálogos e/ou de legendas, que 

ora resultam de um ato criativo individual, ora são fruto de adaptações. Não 

existindo limites às possibilidades expressivas e estéticas da banda desenhada, 

no campo das adaptações, tanto podemos encontrar a representação visual de 

parte do texto original como a integração parcial da narrativa, com maior ou 

menor liberdade de transformação do texto original, como ainda podemos 

verificar a incorporação de obras literárias integrais que a novela gráfica agrega 

com rigor e adapta visualmente à prancha, ou, ainda, encontrar novelas gráficas 

cuja componente verbal é inexistente mantendo-se o vínculo com a obra 

literária por meio dos elementos paratextuais que ela invoca. Fica, assim, sem 

efeito o pressuposto com que abrimos esta dissertação, o de que apenas era 

literatura gráfica aquela que possuía componente verbal que exibia marcas de 

literariedade, porquanto o último estudo a que procedemos – o de «(uma ilha 

em sketches)» – nos mostra que uma novela gráfica muda pode ser uma forma 

de literatura, fenómeno já manifesto na história literária com processos de 

fusão icónico-verbal como a poesia visual e o emblema. 

O inegável sucesso da novela gráfica como uma nova forma de 

literatura, não deve porém, ignorar alguns problemas fundamentais, que se 
                                                
613 Cf. Jan Baetens, «Littérature et bande dessinée. Enjeux et limites», in Cahiers de 
Narratologie, 16, 2009, p. 2. 
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verificam na aproximação entre os dois géneros e que constituem um estigma 

para a novela gráfica. O primeiro reside no preconceito relativo à adaptação e à 

forma como esta é pensada num sentido unívoco: o texto de partida é, regra 

geral, uma obra literária e o texto de chegada é sempre uma banda desenhada. 

Esta dupla restrição, rejeitada pelas teorias contemporâneas da adaptação, 

marca fortemente o discurso sobre a banda desenhada, que tem dificuldade em 

se libertar de um segundo problema, aquilo que Baetens designa por «espetro 

da fidelidade», ou seja, a premissa das teorias clássicas da adaptação que 

assumem o texto original, não somente como modelo, mas como um modelo 

inultrapassável614. Para superar este problema, os estudos sobre banda 

desenhada têm de apoiar-se nas investigações desenvolvidas em torno de outras 

manifestações artísticas de narrativas em imagens, nomeadamente os estudos 

cinematográficos, que privilegiam uma abordagem mais cultural, onde a obra 

adaptada é estudada em si mesma e não em relação direta com o modelo 

exterior, como uma prática cultural e artística, onde interessa avaliar a 

transformação estética da sua linguagem. O segundo problema reside no facto 

de compreender até que ponto a novela gráfica rejeita a tutela do texto literário, 

e como a questão da qualidade assenta no estatuto literário, uma vez que só são 

boas novelas gráficas aquelas que são admitidas no campo literário615.  

A novela gráfica, que gradualmente se impõe como um género novo, 

deve obrigar a repensar a teoria literária, assim como a teoria da banda 

desenhada. O sucesso da graphic novel nos EUA e da novela gráfica, no 

momento presente, na Europa, não é, certamente, o único fator que impele a 

esse retorno às suas raízes narrativas. A novela gráfica participa de um 

renascimento de um interesse mais amplo pela narrativa que deriva não só da 

renovação da narratologia, da explosão de micronarrativas, do uso da narrativa 

no campo do marketing e áreas afins, mas que se manifesta num campo muito 

específico, a articulação inevitável entre a estrutura narrativa e a estrutura do 

meio ou suporte onde ela é criada ou recriada – o que Philippe Marion designa 

                                                
614 Cf. ibidem.  
615 Cf. idem, p. 3. 
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como «médiagénie» do discurso narrativo616. Neste sentido, a novela gráfica, 

que resulta da escolha de um meio específico que molda a história, mas 

também de um discurso e de códigos estéticos, particularmente quando se trata 

de romances gráficos que adaptam e modificam material literário existente, 

pode ajudar a repensar as velhas questões da especificidade do discurso 

literário, nomeadamente no que diz respeito aos géneros literários, porquanto 

um género literário é um princípio organizador do fenómeno literário, uma 

escolha entre as diferentes possibilidades do discurso que agrupa e reúne os 

textos mediante as suas características discursivas, em categorias descritas e/ 

ou regidas por códigos estéticos617.  

 
 

                                                
616 Cf. Philippe Marion, «Narratologie médiatique et médiagénie des récits» in Recherches en 
Communication, Le récit Médiatique, Louvain, Université Catholique de Louvain, n° 7, 1997, 
pp. 61-87.  
617 Cf. T. Todorov, Os Géneros do Discurso, Lisboa, Edições 70, s.d., p. 24. 
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