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RESUMO 

 

 

 

O objetivo geral deste trabalho é descrever e analisar os marcadores prosódicos presentes na 

graphic novel Laços, considerando-se a relação entre escrita e prosódia nas Histórias em 

Quadrinhos – HQ. A temática é relevante por tratar de um assunto ainda pouco pesquisado no 

meio acadêmico e também é inédita pela escolha do objeto, pois não há estudos nessa área em 

HQ brasileiras. A partir do modelo proposto por Cagliari (2002), em A estrutura prosódica do 

romance A Moreninha, foi possível estabelecer um caminho para esta pesquisa. Por se tratar de 

uma História em Quadrinhos, foi necessário estudar as características de escrita desse 

hipergênero, em primeira instância. Em segunda instância, o estudo buscou destacar, por meio 

da teoria prosódica, os marcadores prosódicos (MP) presente na obra, realizando-se alguns 

levantamentos quantitativos de dados relevantes para fundamentar a análise qualitativa. Em 

terceira instância, foram analisadas as marcas de prosódia visual, que, são muito presentes 

dentro da narrativa, ao contrário dos marcadores lexicais que não foram encontrados. Além 

disso, foi possível observar que a linguagem não verbal está atrelada à construção de sentido da 

graphic novel Laços, contribuindo para a leitura, auxiliando os MP a incitar determinadas 

significações. Considerou-se, ainda, a importância das onomatopeias para o comportamento 

prosódico, diante de sua força representativa dentro da narrativa. Os resultados deste estudo 

demonstram que a HQ Laços é rica de marcações prosódicas que influenciam no 

comportamento prosódico do leitor, validando a hipótese de que os marcadores prosódicos 

encontrados na narrativa colaboram para que o leitor se aproxime da sensação de estar em 

contato com um texto de fala oral espontânea, mesmo se tratando de um texto escrito. Logo, a 

experiência de leitura desse tipo de narrativa pode remeter o leitor ao texto oral.   

 

Palavras-chave: Marcadores prosódicos; História em quadrinhos; Graphic novel Laços.  

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

 

The general objective of this work is to describe and analyze the prosodic markers present in 

the Graphic novel Laços, considering the relationship between writing and prosody in Comics 

- HQ. The matter is relevant because it deals with a subject that has not yet been researched in 

the academic environment and unprecedented in the choice of the object, since there are no 

studies in this area in Brazilian HQ. Considering the model proposed by Cagliari (2002), in A 

estrutura prosódica do romance A Moreninha, it was possible to establish a way for this 

research. Because it is a comic book, it was necessary to study the writing characteristics of this 

hypergender in the first instance. In the second instance, the study sought to highlight, through 

prosodic theory, the prosodic markers (PM) present in the work, with some quantitative surveys 

of relevant data to substantiate the qualitative analysis. In the third instance, we analyzed the 

lexical prosodic markers (MPL) that, although not present in the work, they are represented, 

within the narrative, by some elements characteristic of the HQ. In addition, it was possible to 

observe that non-verbal language is linked to the construction of meaning of the graphic novel, 

contributing to the reading, helping the MP to incite certain meanings. It was also considered 

the importance of onomatopoeia for prosodic behavior, in view of its representative force within 

the narrative. The results of this study demonstrate that HQ Laços is rich in prosodic markings 

that influence the reader's prosodic behavior, validating the hypothesis that the prosodic 

markers found in the narrative help the reader to approach the sensation of being in contact with 

a text of spontaneous oral speech, even if it is a written text. Therefore, the experience of reading 

this type of narrative may refer the reader to the oral text. 

 

Keywords: Prosodic markers; Comics; Graphic novel Laços. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As narrativas sequenciais são repletas de recursos prosódicos e, sob este aspecto, as HQ 

constituem um campo rico de possibilidades para o estudo desses recursos, o que nos levou a 

estabelecer como objetivo geral do presente trabalho descrever e analisar os marcadores 

prosódicos presentes na graphic novel Laços. À luz dos estudos de Cagliari (2002) sobre a 

estrutura prosódica do romance A Moreninha, caracterizamos os marcadores prosódicos (MP) 

em Laços, traçando uma comparação com o estudo realizado pelo citado linguista.   

A escolha do objeto de pesquisa se deu por consideramos a obra Laços um marco da 

Turma da Mônica, criada por Maurício de Souza. A história Laços é consagrada e possui um 

teor significativo para os fãs de HQ, além de ter um enredo repleto de poesia, que destaca o 

poder da amizade. O gênero selecionado para a análise não foi o “gibi”, que normalmente 

encontramos nas bancas de revistas, mas o formato graphic novel. Este traz uma releitura da 

obra, com autoria de dois artistas convidados pelo criador: Vitor Cafaggi e Lu Cafaggi. Os 

irmãos Cafaggi recriaram a história, acrescentando um novo olhar à narrativa, o que a tornou 

ainda mais bonita e interessante.  

Tendo em vista os estudos prosódicos, nosso trabalho se voltou para a análise descritiva, 

em que observamos a relação entre a prosódia e a escrita, com a hipótese de que as marcas 

prosódicas influenciam a leitura e são essenciais para guiar o comportamento prosódico do 

leitor. Logo, é um trabalho descritivo e analítico que trata da relação entre prosódia e escrita, 

assunto ainda pouco pesquisado no meio acadêmico e nunca estudado em HQ nacionais. Assim, 

a presente pesquisa pode contribuir para o crescimento de informações acerca dos estudos 

prosódicos nos quadrinhos.  

Metodologicamente, adotamos um estudo de natureza bibliográfica, com abordagem 

qualitativa. Entretanto, foi importante fazer alguns levantamentos, a título de comprovações 

relevantes ao estudo, por esse motivo alguns dados foram quantificados. 

A presente Dissertação está organizada em quatro seções, a seguir descritas. 

A primeira seção apresenta uma contextualização a respeito das narrativas sequenciais, 

realizando uma explanação sobre o hipergênero, tratando de questões que esclareçam alguns 

equívocos que ainda circulam a respeito do trabalho com HQ. Assim sendo, abordamos: os 

elementos que constituem as HQ; os principais quadrinhos no Brasil; a nona arte; a relação 

entre os quadrinhos e a educação; os estudos linguísticos relacionados a esse hipergênero; o 
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formato graphic novel e, ainda, informações sobre a obra Laços. Apresentamos as inúmeras 

nuances dessa arte, com embasamento em teóricos como: Ramos (2006), autor com um vasto 

trabalho sobre HQ e  classificação como hipergênero - seus estudos são dos mais atualizados 

hodiernamente; Vergueiro (2009), que também estuda as narrativas quadrinizadas, com 

destaque nas possibilidades de trabalho no âmbito educacional; Cagnin (1975), um dos 

primeiros a estudar sobre os quadrinhos no Brasil, tem um trabalho riquíssimo que elenca os 

elementos constituintes da HQ; entre outros autores que abordam o assunto.  

Na segunda seção, apresentamos os pressupostos teóricos de nossa pesquisa. 

Discorremos sobre a teoria prosódica e os marcadores prosódicos, parte basilar para a análise 

dos dados. Também dissertamos sobre o trabalho realizado por Cagliari (2002), em A estrutura 

prosódica do romance A Moreninha, por ser um trabalho que influenciou nesta caracterização 

analítica dos MP de Laços. Falamos, ainda, sobre a relação entre prosódia e escrita e o emprego 

do balão como MP. O aporte teórico principal desta seção é constituído pelo linguista Cagliari 

(2002) - que, por meio da obra já citada e outros trabalhos, descreve, de forma sintética e 

magnânima, a estrutura prosódica, destacando os elementos e elencando os MP - e Pacheco 

(2006), que também apresenta uma contribuição vasta sobre prosódia e escrita, estudos 

essenciais para entendermos a divisão dos marcadores prosódicos gráficos e lexicais.  

Acreditamos que a escolha do marcador prosódico é intencional, portanto, o uso de 

realces e afins apresenta importância prosódica para o texto verbal em Laços. Isso é possível, 

segundo Cagliari (2002),  

porque a escrita faz referências a questões prosódicas, que são típicas da fala, através 

dos sinais de pontuação, da formatação do texto e, sobretudo, através de indicações 

(marcadores) de como os personagens falam, indicando com essas palavras as 

atitudes do falante, suas emoções e sentimentos. Como o significado dos elementos 

prosódicos está ligado a esses tipos de manifestação semântica, indiretamente se sabe 

que, para que tais atitudes do falante ocorram através do que dizem, é preciso que o 

que é dito carreie os parâmetros prosódicos de entoação, ritmo, acento, etc., que dão 

à fala a forma prosódica daqueles significados (CAGLIARI, 2002, p. 3).  

Dessa forma, trabalhamos com a hipótese de que os marcadores prosódicos colaboram 

para que o leitor se aproxime da sensação de estar em contato com um texto de fala oral 

espontânea na HQ Laços. Isso se dá porque, mesmo quando se trata de um texto escrito, é 

possível perceber a representatividade oral empregada, ou seja, as marcas prosódicas ajudam 

na experiência de leitura e auxiliam para que a obra remeta o leitor ao texto oral. 

A terceira seção expõe a metodologia utilizada para a realização deste trabalho, o que é 

relevante para o entendimento de todo o processo de pesquisa e da visão geral até os resultados.   
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Na quarta seção, apresentamos a análise, com o levantamento de todos os marcadores 

encontrados e funções prosódicas. Observamos as ocorrências encontradas na obra e as nuances 

que cada marca prosódica indicada no texto para a leitura. Assim sendo, esta seção se divide 

em cinco subseções: (i) a análise dos marcadores gráficos de estilo de letras; (ii) a análise dos 

marcadores prosódicos sinalizados pelas pontuações; (iii) análise dos balões como MP; (iv) a 

prosódia visual  ; e (v) a influência das onomatopeias no comportamento prosódico em Laços.  

Com este trabalho, entendemos ser possível fomentar os estudos sobre prosódia e 

escrita, como também auxiliar possíveis estudos com HQ. Percebemos que as marcas 

prosódicas são essenciais para direcionar a leitura. Destacamos que o conjunto de elementos 

presentes no formato graphic novel, como as onomatopeias e a linguagem não verbal, são 

essenciais e influenciam na compreensão, bem como guia o comportamento prosódico do leitor. 

 Portanto, há um conjunto de fatores que leva o leitor a determinado caminho na hora 

da leitura. E esse guiar, por meio de indícios e MP, influencia diretamente na forma de se ler a 

obra.   
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2 AS HISTÓRIAS EM QUADRINHOS 

 

Nesta seção, discorremos sobre as histórias em quadrinhos, abordando alguns aspectos 

tais como: os elementos que as constituem; os principais quadrinhos no Brasil; a HQ como nona 

arte; a relação entre os quadrinhos e a educação; os estudos linguísticos relacionados a esse 

hipergênero, o formato graphic novel e a obra Laços, utilizada como nosso objeto de estudo. 

Ramos (2006), Vergueiro (2009) e Cagnin, (1975) entre outros, são o suporte teórico para nossa 

discussão 

 

2.1 ESTRUTURA DAS HQ 

 

Sem intenção de descrever a origem dos quadrinhos, ressaltamos apenas, por achar 

relevante, que a forma de comunicação quadrinizada firmou-se há mais de setenta anos, 

superando múltiplas vicissitudes, como, por exemplo, censuras, perseguição e desinteresse. 

Hoje é melhor vista, inclusive, nos estudos semiológicos, de comunicação e informação. Trata-

se de um hipergênero, de acordo com Ramos (2005, 2006, 2012), teórico que estuda HQ. Isso 

significa dizer que o termo “quadrinhos” é um rótulo que agrega diferentes gêneros, cada um 

com suas características, funcionando como “um guarda-chuva para diferentes gêneros, todos 

autônomos, mas com características afins” (RAMOS, 2009, p. 366). Podemos entender melhor 

o que é hipergênero nas seguintes palavras de Maingueneau (2006): 

no caso dos rótulos que se referem a um tipo de organização textual, mencionamos 

em primeiro lugar aquilo a que demos o nome de hipergêneros. Trata-se de 

categorizações como “diálogo”, “carta”, “ensaio”, “diário” etc. que permitem 

“formatar” o texto. Não se trata, diferentemente do gênero do discurso, de um 

dispositivo de comunicação historicamente definido, mas um modo de organização 

com fracas coerções que encontramos nos mais diversos lugares e épocas e no âmbito 

do qual podem desenvolver-se as mais variadas encenações da fala. O diálogo, que no 

Ocidente tem estruturado uma multiplicidade de textos longos ao longo de uns 2.500 

anos, é um bom exemplo de hipergênero. Basta fazer com que conversem ao menos 

dois locutores para se poder falar de “diálogo”. O fato de o diálogo - assim como a 

correspondência epistolar - ter sido usado de modo tão constante, decorre do fato de 

que, por sua proximidade com o intercâmbio conversacional, ele permite formatar os 

mais diferentes conteúdos (MAINGUENEAU, 2006, p. 244). 

Percebemos que existe um campo maior, um hipergênero - os quadrinhos - abrigando 

variados gêneros autônomos, sintonizados por elementos comuns. Sendo assim, utilizamos a 

linguagem dos quadrinhos para construir um texto narrativo dentro de um contexto 

sociocomunicativo, afirma Ramos (2009). Contudo, quais os elementos que constituem as 

narrativas de arte sequencial? Como é usada a técnica pictórica em sequência no discurso 
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narrativo? É necessário entendermos isso para analisarmos as revistas. Diante disso, nos 

valemos das palavras de Eisner (1989, p. 122) para definir melhor o que é a HQ:  

escrever para quadrinhos pode ser definido como a concepção de uma idéia, a 

disposição de elementos de imagem a construção da sequência da narração e da 

composição do diálogo. É, ao mesmo tempo, uma parte e o todo do veículo. Trata-se 

de uma habilidade especial, cujos requisitos nem sempre são comuns a outras criações 

“escritas”, pois lida como uma tecnologia singular. Quando a seus requisitos, ela está 

mais próxima da escrita teatral, só que o escritor, no caso das histórias em quadrinhos, 

geralmente também é o produtor das imagens (artista). Na arte sequencial, as duas 

funções estão irrevogavelmente entrelaçadas. A arte sequencial é o ato de urdir um 

tecido. Ao escrever apenas com palavras, o autor dirige a imaginação do leitor. (...) 

Quando palavra e imagem se ‘misturam’, as palavras formam um amálgama com a 

imagem e já não servem para descrever, mas fornecer som, diálogo e textos de ligação. 

Para Cagnin (1975), “A história em quadrinhos é um sistema narrativo formado de dois 

códigos de signos gráficos” (CAGNIN, 1975, p. 28). Assim, as linguagens não verbal e verbal 

se misturam e formam um amálgama entre texto e imagem, o que dá origem aos quadrinhos. 

Segundo Brandão (2017), 

nos quadrinhos, o entrelaçamento entre o texto e a imagem é indivisível. Não existem 

quadrinhos sem texto. Existem quadrinhos mudos, sem balões, onomatopeias ou 

recordatórios, mas nunca sem texto. Nesses, o um texto está implícito, é a história, o 

roteiro. A história é quem guia todas as decisões narrativas e estéticas do autor. Um 

quadrinista é, antes de tudo, contador de histórias. (BRANDÃO, 2017, p. 40)  

De acordo com Silva (2001), esses dois códigos utilizados nas narrativas em arte 

sequencial podem ser chamados de linguísticos e imagéticos, que podem ser, analiticamente, 

separados, porém são complementares para a leitura da HQ. É importante salientar que é 

comum a predominância, em alguns casos, de uma das linguagens. Ainda sobre essa 

predominância, há autores1 que defendem o domínio da imagética. Nesse caminho, Vergueiro 

(2009) esclarece que: “o quadrinho ou vinheta constitui a representação, por meio de uma 

imagem fixa, de um instante específico ou de uma sequência interligada de instantes, que são 

essenciais para a compreensão de uma determinada ação ou acontecimento” (VERGUEIRO, 

2009, p. 35.).  

Com a capacidade incrível de transitar entre o linguístico e o imagético, o erudito e o 

popular, características artesanais e também da produção em massa, a HQ “põe em jogo toda a 

personalidade do homem e não apenas o seu conhecimento” (CAGNIN, 1975, p. 16).  Por 

conseguinte, as HQ possibilitam diversos estudos, devido sua complexidade e mistura, 

inclusive, é possível conceitualizar e exemplificar muito a respeito da estrutura desse 

 
1 Como é o caso de Fernandes (2004, p. 80) que afirma: “a predominância da imagem em relação ao texto”.  
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hipergênero, como os enquadramentos e ângulos de visão, os meios de que se apropriam para 

contar uma história, entre tantos outros. Enfim, uma versatilidade criativa e produtiva. 

Apontamos ainda que, de acordo com Garcia Canclíni (1998),  

as histórias em quadrinhos, ao gerar novas ordens e técnicas narrativas, mediante a 

combinação original de tempo e imagens em um relato de quadros descontínuos, 

contribuíram para mostrar a potencialidade visual da escrita e o dramatismo que pode 

ser condensado em imagens estáticas (GARCIA CANCLÍNI, 1998, p. 339.). 

Segundo Cagnin (1975), as HQ são constituídas por uma série de elementos que as 

caracterizam, sendo esses: (i) são formadas por imagens; (ii) as imagens se limitam às amarras 

dos quadrinhos, isso significa que toda a narrativa, geralmente, ocorre dentro do quadro ou 

dialogando com a estrutura quadrinizada; (iii) as expressões dos personagens são sugeridas 

pelas imagens, como, por exemplo, os movimentos, sons e até mesmo a passagem do tempo, 

por uma espécie de processo de visualização metafórica. Nesse sentido, consideramos 

importante dissertar sobre os principais elementos que constituem a HQ (a imagem; as linhas; 

o balão; a legenda e a onomatopeia), com o intuito de levantar, de forma geral, o aspecto 

estrutural desse hipergênero. 

2.1.1 A imagem 

 

As imagens podem ser desenhos, como também colagens e montagens gráficas. Há um 

conjunto de recursos, atualmente, que auxiliam no processo de construção de uma imagem para 

a HQ. Entretanto, normalmente, as imagens são constituídas por traços, pontos e rabiscos que 

sugerem, mas não significam totalmente, pois só ganham significado ao serem lidas pelas 

pessoas. Os leitores relacionam todo o conjunto dos elementos desenhados ao repertório 

individual de sua idiossincrasia, associando representações de pessoas, lugares, objetos e afins 

com as imagens. Esse processo de significação por signo pode também ser denominado das 

seguintes maneiras, de acordo com Cagnin (1975, p. 32): 

1. Ícone: “um ícone é um signo que se refere ao objeto que denota simplesmente 

por força de caracteres próprios e que ele possuiria, da mesma forma, existisse ou não 

existisse efetivamente um objeto daquele tipo. /.../ será um ícone de algo, na medida 

em que é semelhante a esse algo e usado como signo dele”.  

2. Signo analógico: pela similaridade da sua forma com a forma da realidade, e 

também para contrapor símbolo arbitrário e ao signo discreto.  

3. Signo icônico: pelo mesmo motivo e também pela oposição a signo linguístico, 

a símbolo, etc. 

4. Signo iconográfico: por conservar a natureza ícone e por ser desenhada.  
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 Cagnin (1975) observa, ainda, que a interpretação necessita de um conhecimento 

prévio, um aprendizado de leitura e a negação de uma inocência; afinal, nenhum elemento está 

posto por acaso. Ao contrário do que ocorre na fotografia, que documenta um momento, os 

elementos dos desenhos na HQ estão compondo uma imagem que deve significar algo para o 

receptor.  

Por esse motivo, “o desenho exige elaboração por parte do emissor e a preocupação de 

orientar a percepção do significado, ou por outra, de produzir um significado desejável” 

(CAGNIN, 1975, p.32). Ademais, “a elaboração manual revela a intencionalidade do desenhista 

na emissão do ato cênico e transforma o desenho em mensagem icônica, carregando em si, além 

das ideias, a arte, o estilo do emissor”.  

As imagens são enquadradas e organizadas entre linhas e estas formam o quadro que 

estabelece os limites de uma determinada cena/ação, sendo essenciais para a leitura e o 

desenrolar do enredo. Assim, as linhas são um elemento constitutivo da HQ. 

Retomando a noção de imagem, é válido ressaltar, novamente, que ela anda ladeada da 

linguagem verbal, pois os dois sistemas de significação se auxiliam e se completam e a visão 

influi na configuração semântica da língua. Sobre a impossibilidade de excluir a imagem do 

sistema linguístico, Barthes (1970, p. 45) considera que:  

[...] parece cada vez mais difícil conceber um sistema de imagens ou de objetos cujos 

significados possam existir fora da linguagem: perceber o que uma substância 

significa é recorrer fatalmente ao découpage da língua: não há outro sentido a não ser 

o nomeado, e o mundo dos significados é apenas o da linguagem. 

Sendo assim, há a necessidade de estudos dedicados à análise das imagens, que são 

formadas por uma estrutura complexa e peculiar, envolvem percepções específicas para a 

significação, pois o conjunto significante visual se apoia nos signos icônicos, enquanto 

imagens. Dentro das possibilidades de análise, encontram-se noções como: espaço, distância, 

processo perceptivo visual de formas, volume, leitura, decodificação, processo cognitivo por 

meio das imagens, entre outros temas. E, de acordo com Cagnin, (1975, p. 34), “especialmente 

sobre a maneira de determinar as unidades das imagens e das HQ enquanto conjunto 

significante heterogêneo”. 

O ser humano “fala” com os gestos. Os quadrinhos, especialmente os atuais, apropriam-

se ao extremo das expressões corporais/visuais, na busca de sugerir, incitar e provocar 

momentos de ação, de caricaturar os gestos. Hoje, podemos encontrar páginas inteiras 

exclusivamente de imagens, contextualizadas e significadas por traços/desenhos, dinâmicas e 

atrativas, cheias de abruptos planos, de focos/pontos de vista variados, formando desenhos com 
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estilos particulares e, dependendo do artista, estes podem até ser identificados pelos leitores por 

seus traços peculiares.  

Como exemplo, percebemos os contornos de Maurício de Sousa, com suas linhas 

inconfundíveis que marcam os seus personagens, quase sempre com os mesmos traços, 

embasados em peculiaridades propostas pelo desenhista: Mônica, sua personagem mais famosa, 

é caracterizada pelos cabelos lisos, o vestido trapézio vermelho e seus dentinhos de coelho; 

Cebolinha é marcado pelos cinco fios espetados na cabeça, que representam os seus cabelos. 

Com um trabalho estilizado, Maurício busca o simples para despertar o complexo e evidencia 

o magnífico trabalho das imagens nas HQs.   

Podemos dizer que as HQ são identificadas pelas imagens - elemento formal desse 

hipergênero – que também podem vir acompanhadas dos elementos linguísticos, dos textos 

escritos e, nessa fusão, formam o código narrativo quadrinizado. 

2.1.2  As linhas  

 

As linhas que delimitam os quadrinhos têm duas funções essenciais para a HQ. A 

primeira é conduzir, permitir que o leitor siga em uma direção coerente a narrativa, marcando 

uma espécie de filmagem de cenas, com planos visuais que marcam uma sequência. A segunda 

é dividir, estabelecer onde começa e termina cada ação, para auxiliar na continuidade. Nas 

palavras de Cagnin (1975),  

a imagem desenhada dos quadrinhos, pelo contrário, é um signo analógico e contínuo. 

É analógico porque tem íntima relação de semelhança com o objeto representado, 

dando impressão de uma quase realidade; a sua forma física tem relação direta com o 

objeto, é motivada. A leitura em busca do significado não é unidirecional, em linha, 

como na escrita, ou em momentos sucessivos, como na fala, é contínua; a sua 

significação vem do todo, é próxima do modo de ver e entender as coisas reais, e 

forma, portanto, um inventário aberto, como o dos signos linguísticos, com exceção 

dos abstratos. Será chamado, frequentemente, de visual (CAGNIN, 1975, p. 30).  

Os leitores atentos de HQ costumam sempre estar imersos na leitura, pois a ação de 

decodificação e acompanhamento exige participação ativa do receptor. É preciso preencher as 

lacunas existentes entre os quadrinhos, como confirma Cagnin (1975, p. 161), ao dizer que é 

preciso “decodificar aquela imagem única e reconstruir os elementos ausentes do conjunto 

significante para chegar ao significado”, ou seja, as linhas que cercam a estrutura quadrinhística 

são importantes para a função de complementaridade. Entretanto, como o verbal aparece na 

HQ?  
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2.1.3 O balão 

 

O balão contribui para a comunicação dos quadrinhos e pode expressar desde o sussurrar 

mais discreto ao brado exacerbado, por meio de vários tipos que, com as inovações digitais, 

aumentam a cada dia a gama de possibilidades.  Em tal caso, Cagnin (1975, p. 120) afirma que: 

o balão, criação original dos quadrinhos, tornou-se um traço distinto deste meio de 

comunicação e uma de suas características, tão importante, que, na Itália, constitui o 

próprio nome das HQ, i fumetti. As formas dos balões são diversíssimas. A mais 

comum é que se aproxima de um círculo.  Um apêndice; em forma de flecha está 

voltado para a boca da figura que fala. Este círculo envolve a fala.  

O balão é o elemento que indica o diálogo entre as personagens, pontuando o discurso 

direto na narrativa. De acordo com Cagnin (1975), o balão também é imagem, pois compõe o 

quadro junto com as figuras, arquitetando uma “disposição estética” que forma um todo, bem 

como traz informações, dados em si das qualidades de uma fala. Logo, o balão é 

metalinguístico. Como os balões variam ao infinito, segue, como exemplo, de acordo com 

Cagnin (1975), as duas formas básicas de balões nos quadrinhos, conforme as Figuras 1 e 2: 

Figura 1 - Representação do balão-fala 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Cagnin, 1975. 

 

Figura 2 - Representação do balão-pensamento 
 

 

 

 

 

 

Fonte: adaptado de Cagnin, 1975. 

Balão-fala, o mais usual, de contorno 

regular e nítido, quase um círculo, com 

o apêndice evidenciando uma seta que 

indica o falante. 

Balão-pensamento, de contornos 

irregulares e formações onduladas, similar 

a um desenho de nuvem, com o apêndice 

formado por pequenos círculos 

decrescentes, geralmente, posicionados 

em cima da cabeça do falante. 
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A esses dois modelos básicos, Cagnin (1975) acrescenta que existem quadrinhos que 

não utilizam balões para propor falas, deixando o texto desguarnecido em um canto do 

quadrinho, perto do falante, com traço/seta indicando a boca da personagem, como podemos 

observar na Imagem 1:  

 

Imagem 1 - Exemplo de quadrinho sem balão 

 

Fonte: HENFIL, segundo - iG2  

 

 

Há, ainda, uma lógica na posição dos balões, a fim de que a leitura seja feita da esquerda 

para a direita e de cima para baixo. Portanto, ocorre uma “figuração motivada do tempo” 

(CAGNIN, 1975, p. 125), logo, são indicações de tempo narrativo, uma ordem de 

funcionamento temporal. Segundo Canin (1975), 

é grande a diferença entre estes dois tipos: enquanto o balão-fala representa o diálogo 

mantido entre as personagens, o balão-pensamento é uma informação exclusiva para 

o leitor e pode ser considerado como uma intromissão do narrador onisciente, que lê 

até o pensamento dos seus heróis.  Aí aparece uma função figurativa da linguagem ou 

uma função linguística da imagem (CAGNIN, 1975, p. 122). 

Como dissemos anteriormente, além dos dois tipos básicos de balão, existem muitas 

outras formas, criações repletas de criatividade, aparentemente fáceis, mas tomadas de 

significado com sua proposta de contorno. Assim, a forma do balão ajuda a exprimir variados 

 
2 HENFIL, segundo - iG2 @ https://ultimosegundo.ig.com.br/cultura/livros/2014-02-05/cartunista-henfil-que-

faria-70-anos-nesta-quarta-tem-colecao-relancada.html. Acesso em: 09 de abril de 2019.  
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sentimentos, como: alegria, medo, fúria, entre outros, o que enriquece ainda mais o hipergênero. 

Outra forma de apresentação de texto muito característica dos quadrinhos é a legenda, o que 

veremos a seguir. 

2.1.4 A legenda 

 

Especificamente diegética, a legenda aparece ao lado dos balões também representando 

a fala.  Com formas diversas de apresentação, a legenda pode até ocupar um quadro inteiro, 

quando longínquo, contudo, geralmente é pequena e fica posicionada em um canto linear do 

quadrinho. Sobre a legenda, Cagnin (1975, p. 134) comenta que: 

a sua posição não tem outro imperativo importante se não o de ter uma boa   

distribuição no espaço da cena representada. Sendo assim, pode ocupar a faixa 

paralela de qualquer um dos lados. Normalmente, é o de cima, porque é 

convencionalmente o lado de início de leitura e o ponto adequado para se colocar um 

elemento de ligação entre um quadrinho anterior e um posterior na sequência.  O 

conteúdo é sempre um texto com caracteres normais, pois, aí entra a voz quase 

impassível do narrador, elemento externo à ação.  

A legenda é uma parte que dá voz à narrativa sequencial de forma clara e precisa. Na 

maioria das vezes, marca o narrador, contextualizando o leitor e colocando-o dentro do enredo.  

Além das formas já citadas de elementos que constituem as HQ, podemos destacar ainda 

a presença das onomatopeias. 

2.1.5 As onomatopeias 

 

Este recurso gráfico acompanha os quadrinhos desde o século XX, possibilitando a 

afiguração dos sons. De acordo com Cagnin (1975), as onomatopeias podem ser observadas à 

luz de dois aspectos: analógico, que sugere a intensidade e qualidade dos sons por meio do 

formato, tamanho e cor; e linguístico, que se apossa de neologismos para tentar reproduzir o 

som em algo que possa ser similar ao barulho original. Câmara Jr. (1964, p. 254-255) define a 

onomatopeia como:  

vocábulo que procura reproduzir determinado ruído, constituindo-se com os fonemas 

da língua, que feito acústico dão melhor impressão deste ruído. Não se trata, portanto, 

de imitação fiel direta do ruído, mas da sua interpretação aproximada com os meios 

que a língua fornece. São, em regra, monossílabos, frequentemente, com reduplicação 

acompanhada ou não, de alternância vocálica; ex.: pum!-- tic-tac, toc-toc. A estrutura 

fonológica das onomatopeias apresenta muitas vezes traços especiais; assim, em 

português, a terminação por consoante oclusiva, que inclui a epítese (=acréscimo de 

um fonema ao final de um vocábulo) da vogal anterior, átona final, de apoio.   
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Em suma, a estrutura de uma HQ é extremamente complexa e rica, não sendo à toa 

definida como hipergênero. É possível a construção de diversas propostas de estudos que 

aprofundem os aspectos estruturais da HQ. Vemos, ainda, que texto e imagem se completam, 

por isso, em “uma narrativa em quadrinhos, com imagem e texto, se desenrola uma variação 

constante de complementaridade e dominância de um sistema sobre o outro” (CAGNIN, 1975, 

p. 37).  

 

2.2 PRINCIPAIS QUADRINHOS NO BRASIL 

 

A narrativa sequencial gráfica, conhecida popularmente no Brasil como quadrinhos ou 

gibi3, começou nos jornais impressos em meados do século XVIII, sempre ligada ao humor, 

por meio de caricaturas e charges, ainda tímida, sem traços particulares que a caracterizam 

atualmente, como, por exemplo, o balão. O primeiro quadrinho traduzido para o português, por 

Olavo Bilac, foi Max und Moritz, uma historinha inglesa. Porém, só na virada do século XIX 

ao XX é que as vendas de jornais impulsionaram, por influência das HQ.  

De acordo com Gilberto Maringoni (2011) e outros teóricos que estudam o assunto, o 

crédito de autor da primeira HQ brasileira é do italiano Ângelo Agostini que, residente no 

Brasil, escreveu As aventuras de Nhô Quim (1869), sendo, posteriormente, responsável pelos 

primeiros quadrinhos longínquos, com As aventuras do Zé Caipora (1883). Em 1905, enfim, 

começaram a ser lançados os quadrinhos em revista4, iniciando-se o surgimento de outras 

histórias. Segundo Vergueiro e Santos (2005), essa revista foi um marco a indústria editorial 

brasileira dos quadrinhos, a mais longa duração de publicações periódicas direcionadas ao 

público infantil no país; foram 56 anos de edição, encarando pressões de todos os aspectos, 

especialmente quanto aos seus méritos educacionais.  

Adolfo Aizen prossegue traçando a história dos quadrinhos com o lançamento da 

Suplemento Juvenil (1930), introduzindo no Brasil as histórias americanas, com ótima 

repercussão, e editou mais duas revistas: Mirim e Lobinho. De acordo com Vergueiro (2004), 

essa nova tendência de narrativas norte-americanas guiava um dos melhores momentos da 

história em quadrinhos, com escritores como Alex Raymond, Al Capp, Hal Foster e Lee Falk. 

 
3 O nome “gibi”, a priori, tratava-se de uma marca de HQ antiga que se popularizou e findou 

caracterizando/nomeando as narrativas em quadrinhos até hoje. Esta troca da marca pelo produto é comum na 

língua portuguesa. Trata-se do uso da figura de linguagem metonímia.  
4 Revista O Tico Tico, dada por Angelo Agostini, voltada à educação e entretenimento de leitores infantis; contava 

com artistas como J. Carlos; Luiz Gomes Loureiro; Augusto Rocha; Paulo Affonso, Mais Yantok, entre outros.   
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Mas foi em 1937 que se consolidou o ramo, com a entrada de Roberto Marinho, com O Globo 

Juvenil5, que trazia os principais personagens dos comics estadunidenses. Assim, Marinho 

colocou nas bancas a revista que até hoje é sinônimo de HQ, como citado anteriormente, o 

GIBI, título que seguiu até o começo do século XXI. A partir daí o gibi instaurou a dominância 

no mercado editorial brasileiro.  

A década de 50 trouxe muitas inovações ao ramo e uma delas foi o lançamento das HQ 

de terror. Apesar da forte censura nos Estados Unidos, os autores brasileiros voltaram-se à 

produção desse gênero, sempre adaptadas à cultura brasileira. As de humor, por sua vez, 

acolheram personagens cômicos do cinema nacional, como Grande Otelo e Mazzaropi, 

Oscarito e o Palhaço Arrelia. Enquanto isso, no segmento infantil, surge o grande Maurício de 

Sousa, cuja carreira estreou com as tiras do Bidu, a história de um cachorro lindo, publicada no 

Jornal Folha de S. Paulo. Atualmente, Maurício de Souza é consagrado com A Turma da 

Mônica, considerada popularmente como seu maior sucesso no Brasil. É um autor que vive 

exclusivamente dos lucros de suas obras quadrinhísticas. Sua invenção virou uma linha de 

produtos que vão desde roupas, sandálias até material escolar. Suas histórias e personagens são 

também produzidos como desenhos animados em rede nacional e longa-metragem. Outro autor 

de quadrinhos infantis é Ziraldo Alvez Pinto, que elaborou o cartum Saci Pererê (1960), 

personagem do folclore brasileiro, uma lenda.  

Enfim, o mercado presente (Séc. XXI) ajuda a segmentação editorial de HQ voltadas 

para revistas comerciais, normalmente infantis ou de super-heróis, como os mangás (quadrinhos 

com origem japonesa). Os artistas produzem não apenas nacionalmente, mas também para 

editoras estrangeiras, com técnicas cada vez mais aperfeiçoadas e literárias, não sendo à toa 

estar como nona arte, trabalhando com cores, palavras e imagens.  

Nesse sentido, as obras só se aprimoram e, cada vez mais, surgem novos artistas 

talentosos e cheios de novidades, carregados de traços e estilos que representam sua forma de 

trabalhar e inspirar. Como exemplo dessa evolução, temos as HQs de Luxo, chamadas de 

Graphic MSP, um projeto da Maurício de Sousa Produções, que conta com a recriação dos 

personagens por outros autores consagrados e de estilos divergentes do padrão mensal das 

revistas; tais obras são produzida com capa dura, estilo livro de literatura infantil. A título de 

exemplo, os irmãos Cafaggi são autores de obras inspiradas no trabalho do Maurício de Souza, 

no formato Graphic. Eles recriaram Laços, uma das mais lindas histórias da Turma, objeto de 

pesquisa desta dissertação e que será aprofundado na sessão 1.7. O redesenhar dos personagens 

 
5  Mirim e Lobinho foram criadas para enfrentar a nova concorrência do jornal O Globo, de Roberto Marinho.   
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nesta obra deu um ar realista e encantador às figuras, agradando muito ao público, que está 

aceitando muito bem esse formato. 

 

2.3 QUADRINHOS E EDUCAÇÃO  

 

A história em quadrinhos é uma excelente opção de hipergênero para se usar no ensino 

básico. Entretanto, durante muito tempo, a ideia de que as HQ não eram uma boa fonte de leitura 

se perpetuou, o que levou à evolução de um preconceito que caracterizou as HQ como “inimigas 

do ensino e aprendizado”. Todavia, em resposta a essa acusação descabida, as HQ, entre todas 

as formas de artes, popularizaram-se muito entre os estudantes de variadas faixas etárias, 

provando ser um veículo de comunicação de massa querido, tomando a posição de conteúdo 

rico e colaborativo ao ensino. As HQ se destacam das demais manifestações artísticas por sua 

leitura individual, sendo, de acordo com Scott Mccloud (2005), “uma das poucas formas de 

comunicação de massa na qual vozes individuais ainda têm chance de serem ouvidas”. Porém, 

Vergueiro (2009, p. 16) recorda:  

apesar de sua imensa popularidade junto ao público leitor – composto principalmente 

por jovens e adolescentes – e das altíssimas tiragens das revistas, a leitura de histórias 

em quadrinhos passou a ser estigmatizada pelas camadas ditas “pensantes” da 

sociedade. Tinha-se como certo que sua leitura afastava as crianças de “objetivos mais 

nobres” – como o conhecimento do “mundo dos livros” e o estudo de “assuntos sérios” 

–que causava prejuízos ao rendimento escolar e poderia, inclusive, gerar 

consequências ainda mais aterradoras, como o embotamento do raciocínio lógico, a 

dificuldade para apreensão de ideias abstratas e o mergulho em um ambiente 

imaginativo prejudicial ao relacionamento social e afetivo de seus leitores.  

Felizmente, atualmente há pesquisas e trabalhos que comprovam o contrário, 

evidenciando que as HQ só têm a contribuir com a educação, visto que os quadrinhos são 

transdisciplinares e proporcionam índices altos de aproveitamento, quando usados 

adequadamente. Além disso, estimulam o ato de ler dos alunos, como também o 

desenvolvimento do senso crítico, visto que, na busca de analisar o código visual e verbal e 

construir sentidos dentro do texto quadrinizado, ocorre a (re)construção do sentido, o que requer 

dos discentes uma posição analítica e crítica. Assim, as HQ “vão ao encontro das necessidades 

do ser humano, na medida em que utilizam fartamente um elemento de comunicação que esteve 

presente na história da humanidade desde os primórdios: a imagem gráfica” (VERGUEIRO, 

2009, p. 56) 

A HQ é composta por uma forma de linguagem que oferece prazer por não ser 

“obrigatória a sua leitura”, apresentada, a priori, como leitura fruitiva, proporcionando, de 
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forma pitoresca, mensagens ricas em detalhes, um trabalho que brinca com os discursos (direto, 

indireto e indireto livre) e abusa de inúmeros recursos linguísticos para a comunicação. Enfim, 

em 1996, o uso de HQ conseguiu entrar nas escolas, por meio da Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional - LDB, cujo texto frisava a importância do aprendizado de linguagens 

diversificadas e contemporâneas para a formação do indivíduo. 

Posteriormente, em 1997, com os Parâmetros Curriculares Nacionais - PCN, as HQ se 

tornaram um hipergênero sugerido para ser trabalhado em sala de aula, nas variadas disciplinas. 

A menção às HQ nos PCN acarretou a evolução dos quadrinhos no contexto educacional e, 

assim, surgiu uma nova forma de ver as narrativas sequenciais. A partir daí, ficou perceptível 

que elas podiam ser usadas como ferramentas educacionais. Segundo Vergueiro (2009), as HQ 

desempenham 

uma função utilitária e não apenas de entretenimento, já era corrente no meio 

“quadrinhístico” desde muito antes de seu “descobrimento” pelos estudiosos da 

comunicação. As primeiras revistas de quadrinhos de caráter educacional publicadas 

nos Estados Unidos, tais como TrueComics, Real Life Comics e Real FactComics, 

editadas durante a década de 1940, traziam antologias de histórias em quadrinhos 

sobre personagens famosos da história, figuras literárias e eventos históricos 

(VERGUEIRO, 2009, p. 17). 

Ainda que esse hipergênero tenha sido alvo de preconceito por parte da sociedade, de 

pesquisadores e até mesmo de professores que cresceram na época em que as maledicências 

sobre os quadrinhos fomentavam o senso comum, atualmente, com o avanço das pesquisas, a 

imagem das HQ é mais favorável. Além do reconhecimento de que os quadrinhos deveriam 

estar mais presentes nas salas de aula, também houve a inclusão das HQ no Programa Nacional 

Biblioteca na Escola -PNBE, em 2006, com a finalidade de não apenas incentivar o aluno a ler, 

mas também entrar em contato com novos conteúdos, diversificar conhecimentos particulares. 

A partir daí, em 2009, o mercado editorial brasileiro começou a produzir não apenas adaptações 

de obras literárias quadrinizadas, mas também obras originais (VERGUEIRO E RAMOS, 

2009). 

Entretanto, surgiam novos questionamentos, entre os quais o maior era: “pode-se usar 

quadrinhos para ensinar?” (RAMOS, 2006). A resistência dos anos 70 ainda apresentava 

resquícios em 1997, porém foi uma questão de tempo até que o assunto invadisse as 

universidades, corroborando com a evolução citada no parágrafo anterior. Os estudos atuais dos 

quadrinhos no âmbito da educação focam em dois pontos principais, de acordo com Ramos 

(2006): “(1) apresentação de possíveis práticas a serem utilizadas nas aulas de Língua 

Portuguesa; (2) descrição da linguagem dos quadrinhos para que o professor saiba o que é balão, 
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onomatopeia e outras características”. Vergueiro (2005), por seu turno, acrescenta a 

necessidade de uma “alfabetização” no hipergênero, para melhor compreendê-lo.  

Nesse sentido, podemos destacar escritores que contribuem muito nessa área, a exemplo 

de Higuchi (2002), que destaca o valor pedagógico da HQ, e Mendonça (2002), que destaca 

aspectos importantes para desvendar a linguagem dos quadrinhos. Ambos colaboram para 

possíveis práticas que podem ser efetivadas pelo educador/pesquisador, com diferentes 

enfoques, na utilização da HQ.   

Outro exemplo é Silveira (2003), que aplicou e desenvolveu práticas pedagógicas, 

concluindo, em suas análises, que os quadrinhos estariam longe de ser uma leitura simplória. 

Seu trabalho As histórias em quadrinhos como recurso, traz uma contribuição muito benéfica 

para o uso da HQ no âmbito educacional. Ainda citando autores que abordam sobre a parte das 

práticas pedagógicas, relacionando com a teoria de linguagem sobre HQ, temos Neves (2003), 

Passarelli (2004) e Ramos (2009), que traçam paralelos possíveis para o ensino, tendo o uso da 

HQ como recurso. 

Nesse seguimento, de acordo com Ramos (2009), a presença das HQ nas escolas com o 

incentivo governamental foi uma evolução, passando a leitura de inferior/desqualificada para 

oficial e importante à política educacional do país. Contudo, ainda que essas iniciativas tenham 

favorecido a utilização desse hipergênero, temos muitos percalços a vencer em sala de aula a 

respeito do assunto. Além disso, há falta de formação técnica para o uso do quadrinho, já que a 

maioria dos professores desconhece as especificidades e, muitas vezes, não explora 

adequadamente a linguagem quadrinhística, o que dificulta seu uso como ferramenta 

pedagógica.  

Dessa forma, é interessante salientar que o adequado seria buscar a inserção dos 

quadrinhos como auxílio, para exercer um papel intencional, assim como se deve aproveitar 

qualquer outra forma de arte/gênero, e também as formas complementares que não vão de 

encontro, mas sim, ao encontro de uma formação satisfatória e significativa. De acordo com 

Vergueiro (2009),  

eles tanto podem ser utilizados para introduzir um tema que será depois desenvolvido 

por outros meios, para aprofundar um conceito já apresentado, para gerar uma 

discussão a respeito de um assunto, para ilustrar uma ideia, como uma forma lúdica 

para tratamento de um tema árido ou como contraposição ao enfoque dado por outro 

meio de comunicação. Em cada um desses casos, caberá ao professor, quando do 

planejamento e desenvolvimento de atividades na escola, em qualquer disciplina, 

estabelecer a estratégia mais adequada às suas necessidades e às características de 

faixa etária, nível de conhecimento e capacidade de compreensão de seus alunos 

(VERGUEIRO, 2009, p. 26).  
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Ainda sobre a inserção dos quadrinhos na educação, temos seu uso no livro didático, 

que normalmente é um grande suporte dos docentes. É evidente que as HQ devem ser inseridas 

nesses livros de forma adequada e isso implica em tratar o hipergênero como parte da mediação 

pretendida, não como fruição apenas. É válido recordar que o aparecimento dos quadrinhos nos 

livros didáticos começou de forma tímida, inicialmente apenas para ilustrar aspectos 

específicos, ainda com restrições. No entanto, seus resultados positivos cresciam cada vez mais, 

começando a despertar solicitações das editoras que, por sua vez, começaram a incluir com 

mais frequência, o que ampliou a entrada no âmbito educacional. Com isso, houve uma feliz 

evolução, tornando comum a presença de quadrinhos nos livros didáticos. Segundo Vergueiro 

(2009),  

no Brasil, principalmente após a avaliação realizada pelo Ministério da Educação a 

partir de meados dos anos de 1990, muitos autores de livros didáticos passaram a 

diversificar a linguagem no que diz respeito aos textos informativos e às atividades 

apresentadas como complementares para os alunos, incorporando a linguagem dos 

quadrinhos em suas produções (VERGUEIRO. 2009. p. 20). 

O aparecimento dos quadrinhos no âmbito educacional tem ocasionado novos desafios 

aos educadores e emergido uma adiada necessidade de se entender melhor a linguagem, suas 

obras e recursos (VERGUEIRO e RAMOS, 2009, p. 7).  É relevante lembrar, ainda, que, são 

poucas as produções científicas acerca das HQ e, isso acarreta uma gama de pesquisadores, 

professores e estudantes de Letras (entre outros) carentes a respeito do assunto, sobre a 

linguagem e as características (RAMOS, 2009).  

A leitura quadrinhística pede o conhecimento dos elementos que constituem esse 

hipergênero, ou seja, é essencial que o leitor domine a linguagem dos quadrinhos para que 

compreenda adequadamente a história e experimente o melhor dela. No ambiente educacional, 

compete ao professor conhecer as especificidades de seus estudos e estabelecer a melhor 

maneira de trabalhar em sala; da mesma forma, deve prosseguir com as narrativas sequenciais, 

para que os alunos se tornem mais aptos à leitura dos elementos icônicos e verbais que 

caracterizam o referido gênero.   

 

2.4 ESTUDOS LINGUÍSTICOS E QUADRINHOS 

 

Embora sempre tenha havido um interesse pelo estudo das línguas e da linguagem 

humana, a linguística, como a conhecemos hoje, é uma ciência recente e teve início no começo 

do século XX (ORLANDI, 2009). Segundo Orlandi (2009), a linguística é um estudo científico 
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que tem por intenção descrever ou explicar a linguagem verbal humana. Portanto, não tem como 

objetivo transcrever normas ou ditar regras para reger uma língua, muito menos corrigir e 

estipular um uso para a linguagem. O objetivo da linguística é, portanto, analisar e refletir sobre 

a linguagem (ORLANDI, 2009). 

A linguística pode fazer interface com outras ciências, como a neurofisiologia, a 

psicologia, a sociologia e a biologia. Esses estudos podem variar desde a investigação sobre 

como surgiu uma determinada língua até quais partes do cérebro são envolvidas na produção 

da comunicação. Atualmente, os estudos na área avançam, proporcionando construções teóricas 

relevantes para os estudos da linguagem. 

Com os avanços dos estudos linguísticos temos novos olhares para fomentar as 

pesquisas que já existem e realizar novas, principalmente sobre quadrinhos, o que contribui 

para apagar de vez julgamentos infundados a respeito do assunto, como ocorreu com o 

professor, jornalista e pesquisar José Marques de Melo, que expôs: “Eu era acusado 

clandestinamente de pesquisar ‘lixo’ cultural” (MELO, 2005, p. 134.).  Tal afirmativa faz 

referência à repressão que os quadrinhos sofreram na academia nos anos 60, mas essa 

resistência não durou muito, graças a Melo, que abriu caminho, junto com outros colaboradores, 

realizando pesquisas na faculdade Cásper Líbero, em São Paulo, no começo dos anos 70. Esse 

autor influencia, ainda, os estudos na Escola de Comunicação e Artes - ECA e Universidade de 

São Paulo -USP, na qual impulsionou a criação da disciplina específica sobre HQ (RAMOS, 

2006).  

De acordo com Ramos (2006), nesse cenário surgiram dois dos primeiros estudos sobre 

as sequências narrativas. O primeiro é a publicação da dissertação Os quadrinhos, (CAGNIN, 

1975), que posteriormente virou livro, uma grande contribuição com informações cruciais para 

o desenvolvimento de estudos a respeito da HQ. O livro traz uma minuciosa descrição desse 

hipergênero, levanta praticamente todas as características das HQ, baseado no modelo de Propp. 

Por esse motivo, até hoje a obra é vista como referência para quem vai tratar do assunto. É dos 

estudos mais completos sobre quadrinhos, contribuindo para os estudos literários e também 

para estudos de ordem mais textual. O segundo foi o trabalho de Preti (1973), com a publicação 

de um artigo na Revista de Cultura Vozes, estudando a caracterização dos níveis de fala nas HQ 

da Mônica, de Maurício de Sousa. Preti utilizou como corpus 37 revistas e, dentre suas 

observações na pesquisa, uma delas chamou muita atenção para o estudo das variantes 

linguísticas:  
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os códigos morais pelos quais se pauta a atividade das editoras, os quais, 

atuando no sentido de transformar as revistas em quadrinhos em instrumento 

de educação coletiva, transferem essa intenção também para o plano da língua, 

preservando com zelo a ortografia oficial e nivelando a fala das personagens 

pela norma culta, o que impede, frequentemente, qualquer identificação mais 

precisa dos níveis sociolinguísticos  (PRETI, 1973, p. 36). 

Podemos concluir que a representação da fala de Mônica, nos anos 70, era escrita sempre 

com a variante normativa, sem levar em consideração a região em que ela morava ou a idade 

da personagem à época; apesar de ela ser uma criança, “falava” como um adulto. Diferente da 

atualidade, em que se aproxima a fala das personagens até a linguagem que melhor os 

representa, levando-se em consideração o perfil (região em que vive; idade; peculiaridades da 

personagem). Preti não prosseguiu com o estudo dos quadrinhos, todavia tornou-se referência 

para os estudos sobre a sociolinguística e a oralidade.  

Em contraposição, Cagnin fez-se professor da ECA e acarretou uma série de pesquisas 

com o tema, criando, em 1990, um grupo de pesquisas sobre HQ, sendo pioneiro no Brasil. A 

partir daí o campo aumentou, surgindo estudiosos como Waldomiro Vergueiro, Paulo Ramos e 

Márcia Mendonça, que até hoje contribuem muito para as pesquisas e estudos que envolvem 

como objeto as HQ.  

“O tempo e a relevância do assunto e das pesquisas dirão a resposta nos próximos anos”, 

afirma Ramos (2006, p. 45), a respeito do que está por vir sobre as HQ e sua relevância para os 

estudos linguísticos.  Apesar de, quarenta anos depois, a literatura acerca do tema ainda ser 

tímida, estamos caminhando para mudanças.  A obra Os quadrinhos (CAGNIN,1975) é uma 

grande contribuição para essa mudança, como confirma Antônio Cândido (1975, p. 13): “uma 

contribuição de excelente qualidade para a nossa ainda modesta bibliografia sobre as histórias 

em quadrinhos”.  

 

2.5 GRAPHIC NOVEL 

 

Também conhecido como romance gráfico, o formato graphic novel foi criado por Will 

Eisner, nos anos de 1940, cujo estímulo para essa criação foi tentar desfazer um equívoco que 

até hoje paira sobre as HQ, de que são histórias apenas para o público infantil, ou seja, provar 

que não são leituras destinadas apenas ao público infantil. Com a obra Um contrato de Deus, o 

autor inovou na escrita e no desenho, arquitetando um livro que reuniu quatro histórias curtas, 

ambientadas nos cortiços de Nova York, na década de 1930, no contexto histórico da recessão 
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econômica que atingiu os Estados Unidos. O nome criado foi apresentado com o intuito de 

convencer o editor a publicar a obra (SANTOS, 2018). 

Esse formato difere da HQ convencional em diversos aspectos. Um deles é o formato 

da publicação, com capa dura ou brochura6, estrutura convencional de um livro. Outra diferença 

se caracteriza pela liberdade artística: os desenhos, roteiros e a própria disposição dos 

quadrinhos são inovadores, fugindo de temas e obras habituais de histórias quadrinizadas. Uma 

configuração sofisticada que abriu as portas das livrarias para os quadrinhos, um material 

diferente por sua literalidade marcante. De acordo com Roberto Santos (2018), abriu-se, assim, 

um novo mercado, que atingia um público mais exigente e que conquistava os que não 

costumavam ler narrativas sequenciais.  

A graphic novel é uma obra autoral7, destinada, principalmente, ao público adulto e, por 

esse motivo, aborda temas com mais densidade e profundidade. Traz assuntos atuais, como 

temas políticos, e ainda de cunho existencial. Este tipo de quadrinhos abrange ainda os relatos 

biográficos, jornalísticos e autobiográficos, tal qual narrativas de ficção tradicional, com 

protagonistas conhecidos de super-heróis.  

O sucesso da graphic novel é tamanho que várias foram adaptadas para o cinema, por 

exemplo, Watchmen, que ganhou uma versão muito fiel ao material original, em 2009, com 

direção de Zack Snyder. No ano seguinte, a história se tornou animação, conquistando um 

público ainda maior.  

As experiências com esse formato, no Brasil, ainda são relativamente poucas, apesar de 

ser crescente o número de iniciativas dessa natureza, como é o caso do projeto Graphic 

Maurício de Sousa Produções - Graphic MSP, que consiste em recriações feitas por outros 

artistas brasileiros, consagrados e com estilos diversos, diferentes do padrão das revistas 

mensais de Maurício de Sousa  

A primeira publicação de graphic novel no Brasil foi do cineasta Guilherme de Almeida 

e do artista argentino Héctor Gomez, uma ficção científica publicada, em 1991, pela editora 

Globo. Porém, somente neste Século XXI as editoras começaram a investir mais em 

publicações desse tipo. É interessante ressaltar o poder que as diversas graphic novel podem ter 

como instrumento para o ensino, não apenas no ramo da linguística, como também, segundo 

Santos (2018),  

 
6 Brochura é uma espécie de acabamento gráfico, no qual o miolo do livro é coberto por uma capa mole, de papel 

cartonado, colada ao dorso (SANTOS,2018). 
7 Obra autoral é aquela em que, geralmente, o seu criador produz o roteiro, faz os desenhos, como também a 

finalização da arte, e, às vezes, até a colorização da história (SANTOS, 2018).  



31 
 

 
 

na área de história, podem ser utilizados os álbuns Hans Staden: um aventureiro no 

Mundo Novo, de Jô Oliveira, que mostra a colonização do Brasil, e Chibata!: João 

Cândido e a revolta que abalou o Brasil, de Olinto Gadelha e Hemetério, que aborda 

a revolta dos marinheiros negros contra as punições dos oficiais brancos em 1910. Já 

para as aulas de física, Ombros de Gigantes, de Annibal Hetem Junior, Jane Gregório-

Hetem e Marlon Tenório, conta a história da astronomia. Em aulas de arte, o estudante 

poderia ser estimulado a comparar estilos de desenhos (se caricatural, realista, “sujo”), 

se buscou referências de outros quadrinistas ou pintores/escolas de arte, de imagens 

(se utilizou desenhos, fotografias, montagens...), de que forma/técnica a cor foi 

aplicada (digitalmente, com pintura, se com aquarela, acrílica, lápis de cor etc.) e qual 

o significado que agrega ao enredo – sendo um exemplo a graphic novel Asterios 

Polyp, do artista estadunidense David Mazzucchelli – ou o tipo de traço (se fino ou 

grosso), entre outras possibilidades (SANTOS, 2018, p. 140).  

Nesse sentido, a graphic novel é uma poderosa aliada para a educação e 

desenvolvimento do hipergênero HQ. Elas, que fogem dos modelos tradicionais, implicam 

novas concepções narrativas e estéticas, configurando-se como uma arte quadrinhística para 

quem almeja uma produção mais apurada. 

 

2.6 A NONA ARTE 

 

Ainda há resistência em consagrar os quadrinhos como Nona Arte, devido a sua fama 

equivocada de “mero” entretenimento ser forte. Durante muito tempo, as HQ humorísticas 

predominaram, fomentando esse caráter de mero passatempo. Felizmente, ocorreram muitos 

avanços no mundo das artes.  Atualmente, as linguagens artísticas interagem mais entre si e 

podemos dizer que, enfim, assumimos a essência híbrida da arte, sem a concepção de que existe 

uma arte “pura”, sem influência.  

É válido lembrarmos que existe nas HQ uma produção comercial mais voltada para o 

consumo. Em contrapartida, também há propostas mais apuradas que falam sobre os mais 

variados temas e têm um caráter crítico, capaz de despertar reflexão e despertar impactos, 

faíscas à poesia.  

Percebemos a ânsia por desenhar/ilustrar ou narrar uma história em quadrinhos de forma 

diferente, por meio de um estilo particular, utilizando-se de técnicas e experimentações que, ao 

serem testadas e trabalhadas, desenvolvem novas possibilidades de narrativas sequenciais 

visuais. Isto evidencia a arte, o quanto plural e interessante podem ser essas produções e seus 

resultados, vistos, principalmente, em contato com o público leitor.  

É fundamental para a emancipação e tomada da Nona Arte a liberdade de criação e 

produção, um processo que já ocorre e resulta em uma variedade rica de propostas visuais. Por 

exemplo, há artistas que desenham tudo a lápis e outros que utilizam programas gráficos na 
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hora de criar. É possível, inclusive, construir narrativas utilizando fotos, colagens e 

assemblagens8. Ou seja, nas artes, hoje, temos uma desmistificação do ato de produzir HQ, não 

mais com obrigações que limitam. Afinal, “desenho é o que você quiser fazer dele e a qualidade 

não está na perfeição da cópia da realidade”, afirma Zimbres (2017).   

No Brasil, temos muitos artistas que investem nessa forma de arte, destacam-se e 

fomentam as possibilidades narrativas da linguagem dos quadrinhos. Um desses artistas é 

Marco Oliveira que em seu livro Mute, junta uma gama de jogos visuais cheios de interferências 

que entrelaçam as narrativas entre as teias de uma estrutura rica, desde os desenhos aos quadros 

que cercam as HQs. Vejamos um exemplo na Imagem 2: 

Imagem 2 - Quadrinhos do livro Mute 
 

 
Fonte: Livro Mute (OLIVEIRA, Marco de, 2015, p. 3) 

A Imagem 2 mostra um tipo de quadrinho metalinguístico que apresenta uma forma 

diferente de narrar, talvez experimental. Vemos uma imagem que incita a percepção de que 

nada ali está por acaso, de que todos os traços foram pensados e calculados para que tudo se 

ligasse e significasse.  

Enfim, apesar da equivocada classificação “arte menor”, hoje já estamos colhendo bons 

frutos de mudanças e muitos artistas estão sendo reconhecidos. Uma prova disso foi a amostra 

 
8 A palavra “assemblagem” é usada para definir colagens com objetos e materiais tridimensionais, um termo 

francês posto à arte por Jean Dubuffet, em 1953.   
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R. Crumb: de l’underfround à la Genèse, no Museu de Arte Moderna de Paris, em 2012, evento 

que reuniu mais de 700 desenhos e 200 revistas. No Brasil, também ocorreram grandes 

exposições de artistas brasileiros, entre eles Ziraldo, Glauco e Laerte, além de que já existem 

Museus voltados para essa arte. Isso demonstra que a Nona Arte não apenas existe, como 

também já faz muito “barulho” por aí, provando ser realmente uma “escrita do barulho”.  

À vista disso, é visível a necessidade de se pesquisar mais sobre as expressões verbal e 

não verbal ligadas à nona arte, pois, como afirma Ramos (2006), a literatura acerca do tema 

ainda é tímida. 

 

2.7 LAÇOS 

 

A Turma da Mônica, de Mauricio de Sousa, é muito conhecida no Brasil. É um dos 

coletivos de personagens infantis mais importantes nacionalmente, junto com a turma do Sítio 

do Pica-Pau Amarelo, de Monteiro Lobato.  São histórias reconhecidas e que possuem grande 

circulação no país. A marca Mauricio de Sousa, atualmente, responde por 2.500 produtos de 

mais de 150 empresas (JANKVSKI, 2014).  

Em 2009, Mauricio de Sousa lançou o álbum MPS 50, no qual 50 artistas brasileiros 

publicaram releituras de suas obras consagradas.  Vitor Caffaggi foi o escolhido para recriar os 

principais personagens (Mônica; Cebolinha; Cascão e Magali) da carreira de Sousa.  Vitor e 

sua irmã, Lu Caffaggi, elaboraram uma releitura dos personagens em uma graphic novel Turma 

da Mônica - Laços (segunda da série Graphic MSP). Portanto, essa obra foi escrita e desenhada 

pelos irmãos Caffaggi, em 2013. O sucesso foi tamanho que ganhou quatro prêmios no HQMix 

(uma das maiores premiações dos quadrinhos nacionais), como também ganhou duas 

sequências: Lições (2015) e Lembranças (2017), produzidas pelos mesmos autores de Laços. 

Além disso, alcançou a arte cinematográfica, com o lançamento do filme em junho de 2019 . 

Laços é uma narrativa que fala do poder da amizade, com um enredo cheio de aventuras 

mirabolantes. Descreve o dia em que Floquinho, cachorro de Cebolinha, desaparece (mantido 

em cárcere privado por um maldoso homem que maltratava animais) e os amigos lutam para 

salvar o animal. O trabalho é repleto de aspectos criativos e a recriação trouxe à história uma 

renovação técnica, com efeitos particulares.  

De acordo com a resenha de Kanno (2018) a obra Laços traz proporções de traços mais 

realistas, o que aproxima o desenho da representação real de um indivíduo. O autor comenta 

que o novo formato ganhou “suavidade, dinamismo, delicadeza, seriedade e elevação de nível 
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artístico” (KANNO, 2018, p. 04), mantendo-se as caraterísticas marcantes dos personagens e 

suas identidades reconhecíveis, como demonstrado na Imagem 3: 

 

Imagem 3 - Amostra dos traços mais realistas 

 

 
     Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p 55). 

 

Outro ponto interessante citado por Kanno (2018) foi o de que a obra apresenta múltiplos 

pontos de vista, o que provoca uma sensação mais dinâmica, cinematográfica e artística. 

Destaca ainda, em sua análise, a ousadia e inventividade que a obra apresenta na disposição das 

cenas e quadros nas páginas, conforme Imagem 4, a seguir:  

 

 

 

 

 

Imagem 4 - Amostra dos múltiplos pontos de vista 
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Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 23 (esq.); 29 e 43 (acima); 40 e 15 (abaixo)). 

 

A Imagem 5 traz um exemplo de cena que ultrapassa as linhas do quadro: 

Imagem 5 - Amostra de cena que ultrapassa as linhas de um quadro 

 
 Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 41, 56, 57). 

 

 

A revista Laços contém 69 páginas, portanto é uma história mais longa que as da Turma 

da Mônica, que geralmente têm cerca de 10 a 15 páginas. O tamanho da publicação também é 

diferente do tradicional: com o dobro de centímetros é similar ao A5. Tal estrutura oferece mais 
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profundidade à narrativa. Enfim, é uma escrita repleta de capricho que abusa dos detalhes para 

contar a história de uma turma história que até hoje encanta. 

 

2.8 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Nesta seção, discorremos sobre as histórias em quadrinhos, considerando os elementos 

que constituem os principais quadrinhos no Brasil, a HQ como nona arte, a relação entre os 

quadrinhos e a educação, bem como os estudos linguísticos relacionados a esse hipergênero, o 

formato graphic novel e a obra Laços, utilizada como objeto de nossa pesquisa,  à luz dos 

estudos de Ramos (2006), Vergueiro (2009), Cagnin (1975), entre outros teóricos que abordam 

os assuntos relevantes para nossa Dissertação.  

 Evidenciamos que a nona arte tem inúmeras nuances e, por esse motivo, esperamos 

despertar um olhar mais sensível para o trabalho com as narrativas sequenciais.  

Almejamos, também, que nosso trabalho venha a contribuir para os estudos sobre as HQ 

e sobre a relação entre prosódia e escrita.  

 Na próxima seção, abordamos alguns aspectos da prosódia, ramo que fundamenta nossa 

análise descritiva, de acordo com as concepções de Cagliari (2002).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 PROSÓDIA 

 

Falar é tocar um instrumento de música, o mais perfeito 

de quantos harmónios têm sido inventados.  
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(Joaquim José Coelho de Carvalho. Prosódia e 

Ortografia. Lisboa: Imprensa Nacional, 1910) 

 

Nesta seção, apresentamos a fundamentação teórica que embasa esta pesquisa no ramo 

da prosódia. Nesse sentido, primeiramente, vamos definir prosódia para, em seguida, 

discorrermos sobre a relação entre prosódia e escrita. Assim, apresentamos os marcadores 

prosódicos gramaticais e lexicais e o balão de fala. Por fim, apresentamos o estudo de Cagliari 

(2002) que serve de modelo para nossa análise. 

 

3.1 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

Para a linguística, a prosódia compreende um conjunto de características que constituem 

os sons, como os fenômenos fonéticos suprassegmentais, que possuem a extensão superior à de 

um segmento, sendo os segmentos as vogais e as consoantes (CAGLIARI, 2002). De acordo 

com o Dicionário de Fonética e Fonologia (SILVA, 2015, p. 183), prosódia é: 

ramo da linguística e da fonética que investiga as propriedades ou traços 

suprassegmentais da fala, os quais são percebidos como parâmetros de frequência 

fundamental, pitch, intensidade e duração. A prosódia tem estreita relação com o 

acento, ritmo e entonação.  

De acordo com Cagliari (2002), existem elementos prosódicos que estão sempre 

presentes na fala, como, por exemplo, a entoação e o ritmo. O autor esclarece que, dentre os 

elementos prosódicos referentes aos estudos da fala, alguns aparecem com mais frequência na 

escrita e podem ser definidos como marcadores prosódicos (MP) gráficos ou da escrita. A seguir 

alguns discorremos sobre alguns desses elementos. 

3.1.1 Elementos prosódicos marcados na escrita 

O acento, de acordo com Cagliari (2002), é uma saliência fônica que ocorre na corrente 

da fala, denotando uma batida rítmica ou um destaque semântico ou discursivo. A realização 

fonética de um acento em português se caracteriza pela elevação melódica ou volume de voz 

mais elevado, que destoa dos demais. Por esse motivo, uma sílaba só é percebida como tônica 

quando comparada com outras que a sucedem ou precedem (CAGLIARI, 2002). 

Halliday (1970) e Cagliari (1982) afirmam que os pés rítmicos em português marcam 

as sílabas tônicas, as quais evidenciam o foco do enunciado e dividem os grupos tonais em 

pretônico e postônico.  Segundo Cagliari (2002),  
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em Português, um grupo tonal pode ser reduzido a uma palavra – palavras ditas 

isoladamente. Nesse caso, toda palavra com mais de uma sílaba terá uma sílaba tônica 

que corresponde à sílaba tônica saliente do grupo tonal. Quando as palavras estão 

inseridas em frases e enunciados, a tonicidade das sílabas depende do ritmo. Nesse 

caso, palavras que isoladamente carreiam uma sílaba tônica podem ocorrer sem ela. 

Por outro lado, monossílabos podem carrear uma sílaba tônica. Nesse caso, em geral, 

trata-se de uma sílaba tônica saliente, indicando uma mudança de foco semântico do 

enunciado (CAGLIARI, 2002, p.4). 

O acento pode aparecer na escrita como marcador prosódico em expressões como, 

“falou acentuando bem as palavras; disse enfaticamente...” (CAGLIARI, 2002, p. 4), No caso 

das HQ, esse fenômeno pode ser observado quando se usa um tipo de letra diferente da fonte 

do restante do texto ou algum tipo de realce, de modo que a palavra ou expressão se destaque 

das demais. Assim, uma palavra pode ser grafada com letras itálicas, negritadas, sublinhadas, 

coloridas e de diversas outras formas.  

O ritmo, por sua vez, de acordo com Cagliari (2002, p. 4) “é marcado pelas batidas que 

se repetem a intervalos previsíveis”. O estudo do ritmo é evidente quando se analisa, por 

exemplo, a velocidade da fala, a alternância de sílabas (acentuadas e não-acentuadas) e a 

duração consequente dos segmentos que formam as sílabas (MATHEUS, 2004). Segundo 

Matheus (2004), existem dois tipos de ritmos:  

o acentual, que decorre de uma tendência para as sílabas acentuadas correrem em 

intervalos de tempo aproximadamente iguais, sendo variável o número de sílabas não-

acentuadas que existe entre duas tónicas, e o ritmo silábico. que tem por base a 

unidade ‘sílaba’, a qual se repete de forma isócrona, ou seja, com os mesmos 

intervalos de tempo (MATHEUS, 2004, p 24). 

Contudo, as línguas não evidenciam exemplos perfeitos destes dois tipos de ritmo, pois, 

segundo Matheus (2004, p. 24), “as repetições de pontos de proeminência e o número de sílabas 

que ocorrem entre dois pontos acentuados estão intimamente relacionados com a velocidade da 

fala”. Ademais, os fatores ligados à variação de altura dos sons e à entoação concorrem, 

equitativamente, para a estrutura rítmica de uma língua.  

Cagliari (2002, p. 4) diz que o Português tende ao ritmo acentual, por “colocar as sílabas 

tônicas (batidas) em intervalos percebidos auditivamente como equidistantes”, o autor 

acrescenta, ainda, que:  

o falante não usa esse padrão, optando, por exemplo, por silabar, ou seja, dizer as 

sílabas com igual duração. Tal fato impede que as sílabas tônicas ocorram em espaços 

de tempo semelhantes. Os chamados dialetos do Sul, como em algumas regiões do 

Paraná e do Rio Grande do Sul (fronteira), os falantes não usam o ritmo acentual. Em 

seu lugar, usam um tipo de ritmo que se aproxima da fala silabada. Esse tipo de ritmo 

é chamado de ritmo silábico. As línguas apresentam, às vezes, como nesse caso, 

variações de tipos de ritmo conforme o dialeto. Quem é falante de um ritmo silábico 

não usa o padrão do ritmo acentual; mas quem é falante do ritmo acentual emprega o 
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padrão do ritmo silábico em algumas circunstâncias, como quando usa uma fala 

silabada (CAGLIARI, 2002, p. 4). 

Cagliari (2002) afirma que as línguas de ritmo silábico podem expor outros padrões, tal 

qual as línguas que possuem sílabas breves e longas com valor fonológico distintivo, mantendo 

as durações dessas sílabas. Em suma, as sílabas longas têm o dobro da duração das sílabas 

breves. Como exemplo, temos o Latim e o Grego. “As línguas de ritmo acentual também têm 

sílabas longas ou breves, como o Português e o Inglês, sem valor distintivo” (CAGLIARI, 2002, 

p. 4). 

Enfim, o ritmo como fenômeno perceptual auditivo é prontamente percebido, como 

vemos na música, por exemplo. Portanto, “o ritmo está sempre dependente do andamento ou 

da velocidade de fala” (CAGLIARI, 2002, p. 5). Como marcador prosódico, o ritmo, na escrita, 

aparece associado à descrição da velocidade de fala9. Dessa forma, é comum o uso de 

expressões como “falou depressa”, “disse devagar” ou “gaguejou”, para denotar o ritmo da fala.  

Quanto à concatenação, refere-se ao modo de falar sem pausas10 longas. Segundo 

Cagliari (2002, p. 6), “Pausas para a respiração ocorrem com frequência em qualquer lugar de 

um grupo tonal, sendo mais típicas em seus limites”, entretanto, não existe necessidade de todo 

grupo tonal separar-se por pausa. No texto escrito, principalmente nas HQs, a fala de uma 

personagem pode ser interrompida pela fala de outra, como também pode aparecer sobreposta 

a outras falas. Nesses casos, segundo Cagliari (2002), a concatenação tem um valor especial na 

troca de turnos, em situações de diálogos. Nos textos verbais escritos, isso se expõe nas 

indicações do tipo “falaram ao mesmo tempo” ou “interrompeu e disse”. No caso das narrativas 

sequenciais, o balão de fala pode ser considerado um elemento prosódico; assim, um balão que 

tenha seu apêndice voltado para mais de uma personagem ao mesmo tempo, pode representar 

a fala sobreposta citada anteriormente.  

Com relação à entoação, Cagliari (2002) apresenta, para o português do Brasil, um 

esquema entoacional sintético e bastante adequado à descrição linguística, seguindo o modelo 

descritivo de Halliday (1970). O autor caracteriza seis tons primários, também chamados de 

tons entoacionais, ou apenas tons, ladeados dos números que os diferenciam: 

 
9 Como dito, a velocidade de fala influencia o ritmo e, inclusive, pode tornar um ritmo acentual em silábico, todavia 

isso não ocorre facilmente. Mas é válido ressaltar que uma fala pode ser devagar e mesmo assim manter um ritmo 

acentual, como também um falante de ritmo silábico pode falar com rapidez. Na escrita, de acordo com Cagliari 

(2002, p. 5) “as indicações semânticas sobre o andamento referem-se à velocidade de fala e, indiretamente, ao 

ritmo.  
10 A pausa também é considerada por Cagliari (2002) como um elemento prosódico em que há uma interrupção na 

fala por um tempo significativo. Por exemplo, quando alguém fica em silêncio, refletindo sobre algo, ou uma 

parada silenciosa em devida situação contextual.   
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Tons Primários: 

(CP = componente pretônico; CT = componente tônico) 

 

Tom 1: CP = nivelado médio; CT = descendente médio - baixo   

Valor: frases declarativas 

Tom 2: CP = médio – meio baixo; CT = meio baixo – meio alto (- médio)    

Valor: frases interrogativas 

Tom 3: CP = médio – baixo; CT = (baixo -) médio - nivelado 

Valor: frase incompletas 

Tom 4: CP = (meio) alto – médio; CT = médio – (meio) alto 

Valor: pergunta com admiração, desafio 

Tom 5: CP = (meio) baixo – (meio) alto; CT = (meio) alto – (meio) baixo 

Valor: declaração enfática, conclusiva 

Tom 6: CP = (meio) alto – (meio) baixo; CT = (meio) baixo – nivelado 

Valor = alguns tipos de oração adjetivas (por ex. introduzidas por quem...) 

 (Cagliari, 2002, p. 6) 

Além dos seis tons primários, Cagliari estabelece 14 tons secundários. Os tons primários 

apresentam funções sintáticas e os secundários acrescentam a essas funções valores semânticos, 

relativos às atitudes dos falantes (CAGLIARI, 2002). A respeito da relação entre esses tons, o 

autor afirma: “Os tons secundários sempre trazem uma conotação semântica mais forte ou 

enfática com relação ao correspondente tom primário” (CAGLIARI, 2007, p.7). Compreender 

o sistema de tons de uma língua possibilita abordar as significações linguísticas, por esse 

motivo, o linguista ressalta que: 

a escolha dos tons relaciona-se com as noções de modo (tipo de orações declarativas, 

interrogativas...), com a noção de modalidade (asserção de possibilidade, 

probabilidade, validade, relevância do que se está dizendo), com os atos de fala 

(ordem, pedido, sugestão...) e com as atitudes do falante, seu comportamento 

protocolar linguístico, como: polidez, indiferença, surpresa etc. (CAGLIARI, 2007, 

p. 180).  

No texto, as referências aos fenômenos entoacionais aparecem de forma notável, por 

meio dos sinais de pontuação (marcadores prosódicos). Assim, “um ponto final representa uma 

frase declarativa (tom 1); um ponto de interrogação mostra uma frase interrogativa (tom 2); 

uma vírgula mostra uma frase incompleta (tom 3); uma pontuação do tipo ?! indica um tom 4 e 

uma pontuação !? representa um tom 5” (CAGLIARI, 2002, p. 7). Outras combinações de sinais 

também podem contribuir para alguma indicação entoacional. Além disso, há a possibilidade 

de fazer referência explícita ao modo como a melodia da fala deve ser usada por algum 

personagem, com o uso de marcadores como: indagou; respondeu; disse com receio, entre 

outros.  
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A qualidade de voz, de acordo com Cagliari (2002), é o resultado de uma postura 

específica e articulatória que se evidencia durante um tempo longo de fala. Para o autor, 

os indivíduos têm características individuais em sua fala que os distinguem. Assim, 

um tem uma fala rouca, outro tem uma fala gutural; uma fala com um tom de falseto; 

outro, com tom grave (creakyvoice). Em geral, considera-se uma qualidade de voz 

normal a que pode ser definida como alveolar. Uma voz dentalizada, palatalizada ou 

velarizada seria considerada própria de alguns indivíduos ou dialetos. A qualidade de 

voz dos falantes brasileiros, em geral, tem a qualidade nasalizada e fricativizada, 

resultante das inúmeras ocorrências de segmentos nasais e nasalizados, bem como de 

fricativas e africadas (CAGLIARI, 2002, p. 7).  

Na escrita, podemos perceber indicações sobre a qualidade de voz em expressões do 

tipo: “falou com voz dura” (gutural); “Levantou o tom de voz” (falsete) ou “tinha uma voz 

fanhosa” (um tipo de nasalidade), que remetem a fatos prosódicos da fala (CAGLIARI, 2002, 

p. 7). Até no design das letras é possível identificar uma qualidade de voz, ou mesmo no formato 

de um balão.  

Logo, o acento, o ritmo, a concatenação, a entoação e a qualidade de voz são alguns dos 

elementos prosódicos referentes aos estudos da fala que se evidenciam com mais frequência na 

escrita. Na relação da escrita com a fala, do ponto de vista da leitura, temos como maior tarefa 

a decifração das palavras, no entanto, segundo Cagliari (1989), isso não é tudo quando tratamos 

de recuperar integralmente os sentidos que o texto oferece. Durante a leitura, o leitor precisa 

concatenar as palavras em unidades maiores, portanto, vê-las fonologicamente, sintaticamente, 

semanticamente e discursivamente. A realização dessa tarefa ocorre por meio de recursos 

gráficos no texto escrito, como o uso dos pontos finais, das letras maiúsculas ou capitais, das 

aspas, do itálico, entre outros (CAGLIARI, 2002). Além disso, há outros recursos, como as 

referências ao modo de falar das personagens. A conexão entre a prosódia e a escrita permite 

ao leitor caracterizar personagens e aproximar a escrita, na leitura, do que seria a fala real, 

recuperando elementos como a qualidade de voz (CAGLIARI, 1989).  

Na subseção a seguir, abordamos um pouco mais sobre a prosódia e a escrita.  

3.2 PROSÓDIA E ESCRITA 

 

A fala e a escrita caracterizam dois sistemas verbais de comunicação humana. Enquanto 

a fala é inata, natural ou instintiva, a escrita é uma invenção humana, um produto sociocultural 

(DIRINGER, 1969). 

A fala, por ser instintiva, desenvolve-se sem uma intenção formal; por exemplo, uma 

criança não precisa ser ensinada a movimentar a boca para emitir um som e deixar sair as 

produções sonoras, muito menos ser ensinada a fechar a boca para fazer uma oclusiva. Isto é 
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um processo inato e natural que se desenvolve com o tempo. Já com a escrita, ocorre uma 

intervenção sistemática, formal. Para desenvolver a escrita é necessária uma mediação. Para a 

representação gráfica de um som é preciso produzir um conhecimento padrão, para que seja 

ensinada a ortografia de sua língua materna (FREITAG e LUCENTE, 2017).   

É inegável que a fala é diferente da escrita e que são dispositivos sem uma relação 

biunívoca, pois não há entre o som da fala e a sua representação gráfica (por meio das letras) 

um espelho perfeito. Entretanto, isso não significa que uma seja mais rica e complexa que a 

outra. Atualmente, com os estudos linguísticos, vemos os diversos recursos gráficos que a 

escrita dispõe para trazer aspectos recorrentes na língua falada. Uma prova disso são os 

marcadores prosódicos, assunto que retomaremos mais à frente.  

Cagliari (2006, p. 1) defende que independentemente do tipo de sistema de escrita todos 

os seus “criadores tiveram que buscar na observação da fala as diretrizes para a formação dos 

sistemas de escrita. Isso é particularmente claro no caso da criação do alfabeto”. Para o autor, 

qualquer sistema de escrita inventado necessita da existência de uma língua oral. Partindo dessa 

afirmação, podemos dizer que, se um sistema de escrita implica a existência de uma língua oral, 

então, a escrita é munida de recursos para a representação de aspectos da oralidade. Nesse 

sentido, há uma estreita relação entre escrita e oralidade, o que constitui o foco deste tópico.  

Podemos dizer que, no ato comunicativo, as variações prosódicas são determinantes 

para garantir fluidez e continuidade da fala do leitor/receptor, tanto que um padrão prosódico 

inadequado pode colocar em risco a comunicação entre dois falantes, em virtude de equívocos 

e ambiguidades no entendimento. Desse modo, se não marcarmos adequadamente uma frase 

interrogativa, ela pode ser interpretada com uma ordem rude.  

Geralmente, ao escrever um texto, temos a intenção de nos expressar, expor ideias. Para 

isso, é importante ser criativo e abusar das opções para escolher certas palavras em detrimento 

de outras. Ao escolhemos uma determinada formatação do texto, bem como posicionamos 

propositalmente os sinais de pontuação adequados, de acordo com a intencionalidade, guiamos 

possibilidades de leitura. Traça-se, assim, um paralelo entre a intenção do autor e a interpretação 

do leitor, que se efetua com sucesso quando, no ato da leitura, a alusão do receptor coincide, 

basicamente, com o proposto pelo emissor. 

Para Pacheco (2006), o estímulo impresso leva o leitor a extrair cargas semânticas, no 

caso dos MP lexicais, e sentidos convencionalizados, no caso dos MP, o que acarreta a 

realização mental de padrões prosódicos específicos bastante comuns na fala. Nesse momento, 
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a mensagem prosódica é extraída do estímulo visual, a escrita, constituindo, assim, o 

reconhecimento de um marcador prosódico.  

Os resultados alcançados por Pacheco (2007) revelam que o reconhecimento dos MP 

pode acontecer tanto na direção da representação auditiva para a representação visual, quanto 

ao contrário. Essa dupla direção também é atestada na relação ortografia e fonologia, segundo 

a autora.  Esse processo é denominado por Pacheco (2007, p. 235) por “bidirecionalidade”, que 

caracteriza o reconhecimento dos MP da escrita, denotando que esse processo engloba a 

participação de diferentes sistemas perceptuais, cuja integração parte dos mecanismos bottom-

up (de baixo para cima, feedforward) e top-down (de cima para baixo, feedback).    

A relação entre prosódia e escrita vai além da decodificação. Sabe-se que a escrita se 

apropria de recursos para que o leitor possa realizar uma leitura mais real, próxima da 

intencionalidade do emissor e da proposta da mensagem. Mesmo quando se tem o silêncio, é 

preciso expô-lo de forma que o receptor possa decifrar a escrita e isso inclui não apenas a 

decodificação dos elementos e do significante da linguagem.  É preciso que a informação seja 

processada mentalmente, como se o leitor fosse o falante daquele discurso, para tomar, em nível 

de programação da linguagem, todos os elementos necessários à produção da fala, 

reconstruindo ou descontruindo integralmente a linguagem que, neste momento, pode ser 

produzida ou traduzida em fala (leitura em voz alta), ou quiçá, em uma leitura silenciosa. Se o 

processo destoa disso, a leitura se torna a simples decifração de uma transcrição fonética, com 

a preocupação única de reconhecer os sons elementares das palavras, resultando em um falso 

entendimento.  

Enfim, precisamos rever a ideia de que a escrita é muito pobre com relação à fala, 

sobretudo com relação ao seu aspecto fonográfico. Afinal, essa visão tem mais a ver com a 

natureza dos textos escritos do que com os recursos de que os sistemas de escrita dispõem para 

a representação da fala. 

 

 

3.3 MARCADORES PROSÓDICOS GRÁFICOS E LEXICAIS 

 

Segundo Cagliari (1989), um sistema de escrita como o nosso tem recursos que 

manifestam ao leitor as nuances e sutilezas da fala e isso é muito evidente dentro de uma leitura 

adequada, principalmente em voz alta. De acordo com o autor, em um texto escrito, 

principalmente em narrações, há marcas gráficas que têm como função primordial indicar ao 
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leitor como deverão ser lidas as variações melódicas e entoacionais do texto. Dessa maneira, as 

marcas prosódicas podem variar desde o uso da pontuação até a formatação textual. Esses MP, 

com base em Cagliari (1989), podem se dividir em dois tipos, no geral: os marcadores 

prosódicos gráficos -MPG e os marcadores prosódicos lexicais - MPL.  

Os MPG, de acordo com Pacheco (2007), são todos os sinais de pontuação: a vírgula, o 

ponto final, a exclamação. Por meio das sinalizações gráficas de pontuação, indica-se o modo 

de fala que pode ser acessado pela escrita ou de forma auditiva, apesar de serem apresentados 

sob a forma visual. É interessante ressaltar ainda que “a presença de um sinal de pontuação 

incita variações melódicas no enunciado que está sob o seu escopo” (PACHECO, 2007, p. 203). 

Os sinais gráficos de diferentes formas podem ser parte constitutiva da escrita alfabética; 

seus usos e suas funções são muito diversificados, como aponta a fala de Catach (1998, p. 32, 

apud Pacheco,2006, p. 92): 

La ponctuation constitue, auprès des signes alphabétiques, um système de renfort, d’ 

ordre à la fois séparateur (des mots et grouped de mots) intonatif, syntaxique, 

discriminateur et sémantique, destiné avant à une aide à la lisibilité. Ce système 

possède une sémiologie propre, et occupedepuistoujours (c’est lá une découvert) 

dansl’écrit une place majeure. Il est destiné à écleirer lê text, à eviterlesambiguités de 

l’ act de lecture, danstouslessens de CE mot, saisie matérielle et interpretation à la 

foisorale, visuelle et sémantique (...).11 

Conforme Catach (1998), os sinais de pontuação agregam, atualmente, uma 

multiplicidade de funções, contudo, Cagliari (1995) acrescenta que esses MPG vêm desde os 

registros primitivos, já nos primeiros documentos escritos pelos sumérios. Sendo assim, “a 

primeira manifestação da escrita veio não só com os caracteres, mas também com marcas 

discursivas que hoje costumamos chamar de sinais de pontuação” (CALGIARI, 1995, p. 178). 

Segundo Cagliari (1995), os primeiros textos escritos pelos sumérios dividem os grupos 

sintáticos e semânticos, enquanto os egípcios separavam os nomes próprios, colocando-os 

dentro de casulos, quando na escrita hieroglífica.  

Para Cagliari (1995), ao longo da história da escrita, há evidências de que o sistema de 

pontuação que atualmente nós usamos tenha origem do sistema grego. No século XV, embora 

tivesse regras impostas pelos gramáticos e tratadistas de questões ortográficas, o sistema grego 

não teve normas do uso dos sinais rigorosamente estabelecidas. Até hoje percebemos isso no 

português, pois mesmo os sinais de pontuação constituindo e sendo parte integrante de qualquer 

 
11 Tradução: “A pontuação constitui, com os signos alfabéticos, um sistema de reforço, de ordem ao mesmo tempo 

separador (das palavras e agrupados de palavras) entoacional, sintático, discriminador e semântico, pretendido 

antes com uma ajuda à legibilidade. Este sistema possui uma fisiologia específica e ocupa para sempre (este é um 

descoberto) ao escrever um lugar importante. Pretende-se remover o texto, para evitar as ambiguidades do ato de 

ler, em todos os insólitos desta palavra, apreensão e interpretação material na época, visual e semântica (...)”.  
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texto escrito, não existem normas precisas quanto ao uso desses MPG. As regras são variáveis 

entre os autores, ainda que se trate de uma mesma língua e a pontuação se torna quase uma 

questão de estilo. Também não há um acordo entre os teóricos quanto ao conjunto de MPG que 

deve ser considerado como sinal de pontuação (CAGLIARI, 1995). 

Cagliari (2002, p. 8.) nos apresenta os seguintes conceitos para os sinais de pontuação mais 

frequentes na escrita: 

ponto final- indica final de oração declarativa (ou interrogativa indireta12). Indica a 

presença de um tom 1. 

vírgula – indica que o enunciado anterior é incompleto. É associada ao tom 3. 

ponto de interrogação – é usado para indicar uma oração com padrão entoacional de 

pergunta, ou seja, com tom 2. 

Outros sinais de pontuação apareceram, contribuindo para uma informação mais 

detalhada de como os enunciados devem ser lidos. Os principais são os seguintes:13 

ponto de exclamação – é usado para indicar um tom 1 secundário, indicando 

admiração, surpresa, etc. 

reticências – são usadas para indicar que uma fala ficou incompleta de fato, ou que o 

autor deseja que o leitor continue pensando no assunto tratado. Como marcador 

prosódico, aparece associado ao tom 3 ou ao tom 1. 

ponto e vírgula – o mesmo que o ponto final do ponto de vista da indicação prosódica 

do texto. Seu uso tem mais a ver com a organização semântica e sintática. 

aspas – serve para fazer destaques, cuja realização prosódica pode ser feita com 

destaques de pausas, com mudança de tessitura, com mudança de ritmo, de volume 

ou de registro de voz. Uma combinação deles é, em geral, mais provável. 

travessão – quando usado no meio de enunciados, indica o mesmo que as aspas, 

sendo, porém, de extensão maior do que uma palavra ou expressão curta. 

parênteses - têm o mesmo valor das aspas. Os parênteses, em geral, referem-se a ideias 

consideradas secundárias e, portanto, expressas com tessitura mais baixa. Há, porém, 

um tipo de parênteses explicativo que contém frases com entoação normal com tom 1 

ou 3. 

parênteses quadrados, angulados e chaves – têm a mesma função dos parênteses do 

ponto de vista da indicação prosódica. 

dois pontos – indicam que o que vem a seguir deve estar destacado, iniciando 

obrigatoriamente um novo grupo tonal. São usados para indicar a mudança de turnos 

em diálogos. Quando aparecem após verbos que indicam fatos de fala (dizer, falar, 

perguntar...) aparecem com tom 1; quando truncam um pensamento, exigindo sua 

complementação a seguir, aparecem com tom 3. 

Barras inclinada sou verticais – servem para separar enunciados. Dependendo da 

estrutura sintática, as barras indicam tom 3 ou tom 1. Em enumerações, as barras 

indicam tom.  

 
12 Oração interrogativa indireta é aquela que contém pronome ou advérbio interrogativo: quem, onde, quando, etc. 

Esse tipo de oração usa o tom 1. O uso do tom 2, nestes casos, denota ênfase, afetação, ‘leitura escolar’ 

(CAGLIARI, 2002, p. 8). 
13 Com os recursos dos processadores de textos dos computadores modernos, um grande número de sinais de 

pontuação e de marcas ficaram disponíveis para uso (CAGLIARI, 2002, p. 8). 
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Atualmente, é possível ver nos textos, principalmente nas redes sociais, o uso dinâmico 

dos sinais de pontuação. Existe uma moderna forma de se combinar e usar os pontos a favor de 

uma comunicação mais expressiva e próxima da prosódia, indo além de seus usos 

convencionais. A esse respeito, Pacheco (2017, p. 107) nos apresenta o seguinte exemplo: 

 Basta observarmos os diferentes sentidos assumidos pela frase  

“Você não fez nada” em função da pontuação que lhe segue: 

a) Você não fez nada. 

b) Você não fez nada.... 

c) Você não fez nada! 

d) Você não fez nada!! 

e) Você não fez nada nada!!!!!! 

f) Você não fez nada!... 

h) Você não fez nada? 

i) Você não fez nada?? 

j) Você não fez nada?????? 

k) Você não fez nada?!.... 

 

Pacheco (2017) concebe que a utilização combinada ou em excesso dos sinais de 

pontuação estimula comportamentos prosódicos que podem indicar desencanto, irritabilidade, 

raiva, entre outros sentimentos afins: “Esses recursos mostram que você não está diante de uma 

exclamação e uma pergunta típicas. Há uma informação prosódica adicional de extrema 

relevância que revela atitude do falante e seu estado emocional” (PACHECO, 2017, p. 108). 

Os sinais de pontuação podem aparecer combinados para provocar efeitos prosódicos 

especiais, como explica Cagliari (2002, p. 8-9) 

!? = indica uma afirmação duvidosa, em geral, exigindo uma resposta do interlocutor. 

Indica um tom 4 ou um tom 2 secundários, em geral, com variação melódica por 

contorno e não por nível.14 

?! = Essa combinação de sinais de pontuação é usada para repreender, ameaçar ou 

para se fazer uma pergunta embaraçosa, que não precisa ser respondida pelo 

interlocutor. 

!?...   ?!... = apresentam os mesmos valores dos primeiros sinais associados, com o 

acréscimo de que o falante ou autor deseja que o interlocutor ou leitor reflita um pouco 

sobre o que foi dito. Esse tipo de uso das reticências exige, em geral, um momento de 

pausa, sobretudo, quando ocorre num diálogo. 

 

 
14 Variação melódica por contorno usa movimentos ascendentes e descendentes em glissando. Variação melódica 

por nível indica a passagem de uma altura melódica a outra, sem passar pelos valores intermediários, como 

acontece no caso dos contornos (CAGLIARI 2002, p. 8-9). 
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Assim, desenvolve-se uma escrita moderna, mais cheia de arranjos em prol de uma 

comunicação cada vez mais expressiva, que abusa da linguagem escrita para se expressar.  

Outros MPG, como a formatação do texto e tipo de letras, são de extrema importância 

para a leitura de um texto, pois, antes da era contemporânea, os textos não tinham muita 

formatação, ou seja, escrevia-se sem espaços, eram blocos de caracteres homogêneo, sem 

alteração de letras, sem destaques, dificultando a leitura e as pontuações melódicas e 

entoacionais. Por esse motivo, com o passar do tempo foram aparecendo formatações 

diferenciadas para auxiliar na compreensão adequada do texto, como vemos hoje, em que o 

título vem separado do texto, destacando-se no início, como também temos o desenvolvimento 

da escrita dividida em parágrafos. Tudo isso facilitou a leitura significativa, de acordo com 

Cagliari (2002).  

Segundo Cagliari (2002), o estilo de letra também é um marcador prosódico. O autor 

explica que o nosso sistema de letras é essencialmente alfabético/ortográfico, sendo a ortografia 

o elemento central que controla a categorização gráfica e funcional. Nas palavras do autor, 

foi possível inventar formas gráficas muito diferentes para uma mesma letra, todas 

organizadas em alfabetos, com valores iguais para a ortografia que determinada língua 

tem. Essas formas diferentes de escrita das letras são chamadas de estilos das letras 

(Cagliari, 1999: 187-196). Diferentes formas gráficas foram usadas pelos sistemas de 

escrita e pelos escritores para fazerem destaques, facilitar a leitura e fazer indicações 

de vários tipos, inclusive indicações de natureza prosódica. Os autores descobriram 

que misturar estilos servia para destacar palavras que queriam enfatizar ou torná-las 

partes menos importantes no meio de um texto. As letras itálicas têm sido as mais 

usadas nesse sentido (CAGLIARI, 2002, p. 9). 

 

Portanto, o estilo de letra é um MPG que pode nos ofertar pistas prosódicas. Em 

consequência, quando, em um texto, queremos dar destaque a certas expressões ou passagem, 

podemos colocar as letras em maiúsculas ou capitais (como em PALAVRA), negrito (como em 

palavra) e itálico (como em palavra). Assim, ao ler o texto, podemos alterar o comportamento 

prosódico. Podemos aumentar ou abaixar o tom de voz, acelerar ou reduzir a velocidade de fala. 

Podemos, ainda, silabar uma palavra, (como em pa-la-vra) o que incitará o leitor a ler essa 

palavra de forma mais lenta. Então, um leitor acostumado com o gênero jamais ficará alheio a 

esses MPG. 

Outrossim, as situações comunicativas do cotidiano podem apresentar variações 

entoacionais, que podem ser controladas, como a exclamação e interrogação, e/ou não 

controladas, por serem inconscientes e produtos da tensão psíquica, como a tristeza e a alegria, 

por exemplo (FÓNAGY, 1993, p. 25) 
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Além das marcas gráficas também citamos as marcas lexicais, estas são as palavras que 

fazem referência ao modo de falar, como: gritar; sussurrar; rapidamente; em tom alto; em tom 

baixo...Isto se dá porque, por meio da entonação, é possível medir atitudes do falante, tais como 

a arrogância e polidez, entre outras.  

As variações melódicas presentes no contexto comunicativo, decorrentes da atitude do 

falante, da emoção, também são prosódicas. Como afirma Cagliari (2002, p. 7), elas 

“caracterizam atitudes do falante, emoções e modos de dizer que fazem uma referência à 

prosódia da língua, uma vez que tais atitudes, emoções e modos de dizer precisam ser realizados 

foneticamente de uma determinada maneira e não de outra”. De acordo com o autor, esses 

aspectos de situações comunicativas são apresentados na escrita por meio de expressões 

semânticas, podendo pertencer a uma classe gramatical, pois são entradas no léxico mental dos 

falantes. Essas referências semântico-lexicais têm um cunho prosódico e conseguem pertencer 

a diferentes categorias gramaticais, tais como um advérbio ou adjetivo (CAGLIARI, 2002). 

Portanto, da mesma forma que uma frase pode ter seu sentido mudado em função do MPG que 

vem acarretado, a mesma coisa pode ocorrer com a frase que o MPL acompanha.  

Vejamos no exemplo a seguir, extraído de Pacheco (2006, p. 111). 

(...) uma frase como “ela disse que ia embora” pode expressar estados e espíritos 

diferentes de quem a pronuncia, a depender do marcador prosódico lexical que a 

acompanha: 

a) Ela disse calmamente que ia embora. 

b) Ela disse gritando que ia embora. 

c) Ela disse lentamente que ia embora. 

d) Ela disse desesperada que ia embora. 

f) Ela disse sussurrando que ia embora. 

g) Ela disse aos berros que ia embora. 

A pronúncia de fala das opções citadas no exemplo anterior vai depender do MPL que 

a acompanha, ou seja, cada uma das palavras grifadas nas frases remete a um comportamento 

prosódico específico, que provoca atitudes como o aumento ou a baixa do tom e o volume da 

voz. Em cada uma das situações ficam expressas emoções e colocações diversas para a leitura. 

Pacheco (2017) acrescenta que: 

é fácil verificar os efeitos de sentido que a alteração da palavra que segue o verbo 

disse acarreta a frase aqui analisada. Cada uma das palavras apresentadas remete a um 

comportamento prosódico específico, que implica em aumentar ou abaixar o tom e o 

volume da voz. Acelerar ou reduzir a velocidade de fala. Em cada uma dessas 

situações, estão expressas atitudes e emoções diversas do falante (PACHECO, 2017, 

p. 111) 
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Vimos, até aqui, que a escrita possui recursos suficientes para representar variações 

prosódicas, variando de acordo com a intenção por parte de quem emite o texto. O uso desses 

recursos é diverso e pode registrar, com muitos MP, uma comunicação adequada e apta para 

informar ao leitor o comportamento prosódico almejado. 

 

3.4 O BALÃO COMO MARCADOR PROSÓDICO 

 

Retomando o que Cagliari (2002) entende por MP, temos que são recursos gráficos e 

lexicais que fazem referência ao modo de fala. Portanto, qualquer marca visual na escrita que 

represente a indicação de um comportamento específico à leitura, principalmente em voz alta, 

é um marcador prosódico.  

O balão, nas HQ, consiste em convenção gráfica que deve ser interpretada como MP, 

contudo, ele é um traço distintivo das narrativas sequenciais, de acordo com Cagnin (1975). 

Segundo Gasca e Guberm (2001, p. 422), os balões “são os recipientes simbólicos ou 

contendedores das locuções dos personagens falantes”. Os balões podem necessitar de 

elementos verbais escritos para completar a significação, porém isso só confirma que são MP, 

visto que, acompanham o texto, dando indícios para a forma como se deve ler. A estrutura é 

delimitada por linhas que contornam o formato constituinte do balão. Esse contorno pode variar 

muito e é essa peculiaridade que o torna um MP. 

É relevante lembrar que os balões costumam ter um apêndice que se alonga para fora, 

com a intenção de indicar o falante. Esse apêndice normalmente é apontado para a cabeça ou 

boca da personagem e também pode ser chamado de rabicho (SANTOS, 2015). Vejamos, no 

Quadro 1, a seguir, algumas significações de acordo com os tipos de balões: 

 

 

 

Quadro 1 – Tipos de balões e seus significados 

 

Balão Desenho Denotação 
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Cochicho  

 

“Suas linhas interrompidas denotam que 

os personagens falam em voz baixa, em 

segredo” (SANTOS, 2015, p. 29). 

Splash  

 

“Com linhas pontiagudas indica que 

o personagem está nervoso, bravo ou 

gritando” (SANTOS, 2015, p. 29). 

Pensamento  

 

 
 

“Ondulado, com rabicho formado por 

bolinhas voltadas para a cabeça do 

personagem, contém seu pensamento” 

(SANTOS, 2015, p. 29). 

Eletrônico 

 

“Ressalta, por meio de um apêndice 

no formato de “raio”, o som que sai 

de equipamentos eletrônicos, como 

por exemplo, rádio, tv e telefone” 

(CAGNIN, 1975, p. 123). 

Glacial  

 

 “Mostra a frieza, o desprezo de um 

personagem por outro” (CAGNIN, 

1975, p. 123). 

Continua na próxima página. 

 

 

Balão Desenho Denotação 
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Tremido  

 

 

“Representa o medo que o personagem 

sente” (SANTOS, 2015, p. 29).  

Em off  

15 

 

“O rabicho é direcionado para um 

personagem que não se encontra no 

interior do requadro, ou seja, está fora de 

cena” (SANTOS, 2015, p. 29). 

Uníssono  

 
 

 

“Possui vários apêndices, mostrando 

que há mais de um personagem falando 

simultaneamente” (SANTOS, 2015, p. 

29). 

Fonte: Elaborado pela autora com base em estudos de Cagnin (1975) e Santos (2015). 

 

São muitos os tipos de balões, como podemos perceber nessa pequena amostra exposta 

no Quadro 1. Cada balão envolve uma intencionalidade que auxilia a leitura da HQ, 

expressando significados e pontuando ao leitor um determinado comportamento prosódico. 

Dessa maneira, podemos afirmar que o balão é um MP que atua nas narrativas 

sequenciais, fomentando os sentidos e auxiliando a leitura. Logo, o balão incita ao leitor um 

determinado caminho para o comportamento prosódico. Podemos até considerar que o balão 

“substitui” os MPL, devido a falta do narrado.  

 

3.5 OS MP NA OBRA A MORENINHA  

 

 
15 O balão Emoff pode aparecer de outras formas, dependendo do estilo do desenhista. Na verdade, todos os balões 

estão sujeitos a alterações de acordo com a proposta artística, mas há uma regularidade de trações que compõe 

uma significação específica a certos modos de propostas de balões.  
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Os estudos de Cagliari (2002), que mostram a existência de muitas marcas prosódicas 

nos textos, especialmente em narrativas, inspiraram nosso trabalho. Dessa maneira, nossa 

pesquisa desenvolveu-se a partir do modelo de Cagliari (2002), proposto na análise do romance 

A Moreninha. Nesse sentido, consideramos importante retomar o trabalho do autor. 

Cagliari (2002), em sua pesquisa, utiliza a seguinte metodologia: coleta de MP na obra 

A Moreninha e análise de dados seguindo as teorias prosódicas. O trabalho do linguista, busca, 

de modo geral, destacar os marcadores prosódicos na escrita do romance A Moreninha, 

analisando como o escritor de um romance trata os marcadores ao se direcionar à fala dos 

personagens. Além disto, Cagliari (2002) analisa qual o peso que as marcas têm na estruturação 

da escrita e na condução do texto, obtendo um resultado bastante interessante. Cagliari destacou 

inúmeras ocorrências em sua análise, dentre elas: expressões adverbiais; interjeições; estilos de 

letras, entre outras, todas indicando, de alguma forma, o comportamento prosódico da fala das 

personagens na narrativa. Tais marcadores indicam, majoritariamente, um caráter de leitura 

fruitiva e que aproxima o conotativo do denotativo.  

A razão desse estudo vem de pesquisas anteriores feitas pelo autor, nas quais ele mostrou 

que se encontram muitas marcas prosódicas nos textos, principalmente em narrativas. Assim, 

ele denominou os marcadores prosódicos da escrita, sendo estes, como já visto, desde sinais 

de pontuação até o modo de formatação. Cagliari (2002, p. 1) destaca que “a referência 

prosódica mais típica aparece através de verbos e de advérbios como, por exemplo, dizer 

nervosamente, balbuciar com medo, responder rispidamente, etc.”.  

A escolha da obra analisada, A moreninha, se deu em razão de sua importância para a 

literatura, pois foi considerada o primeiro romance brasileiro. Trata-se de uma narrativa cujo 

sucesso é notável, além do que possui, segundo Cagliari, um caráter teatral, com muitos 

diálogos, sendo, portanto, uma obra propícia ao tipo de pesquisa que ele queria realizar. Cagliari 

apresenta seu trabalho da seguinte maneira: 

no presente trabalho, serão apresentadas informações sucintas sobre o autor e a obra, 

para localização na história da literatura brasileira. Em seguida, serão apresentados os 

elementos prosódicos tirados da tradição de estudos fonéticos. Essas informações são 

importantes para quem não está familiarizado com elas e precisa disso para entender 

melhor como funcionam os marcadores prosódicos da escrita. Apresenta-se um estudo 

geral sobre a prosódica do romance, passando pelos capítulos, com especial referência 

ao primeiro. Finalmente, é apresentado um levantamento dos marcadores prosódicos 

encontrados no romance, classificados de acordo com vários critérios (fonéticos, 

sintáticos, semânticos, etc.) (CAGLIARI, 2002, p.1).  

Nessa pesquisa, como também em outras sobre prosódia, Cagliari descreve que se via, 

muitas vezes, diante de fatos que mostravam que a escrita dispunha de recursos interessantes 
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para fazer referências à fala. Sobretudo em seu artigo Marcadores Prosódicos da Escrita 

(CAGLIARI, 1989), foi possível ver que se podia investigar a prosódia de um texto escrito. 

Assim, depois dessa constatação, ele começou a juntar fatos de fala e fatos de escrita, de maneira 

a permitir que a prosódia pudesse ser revelada pela escrita e tratada da forma adequada. 

Ademais, na análise de A Moreninha foram apresentadas informações sintéticas sobre a 

obra e as motivações da sua escolha para a análise, como também uma fundamentação teórica 

básica sobre os elementos prosódicos voltados à área dos estudos fonéticos, como funcionam 

os marcadores prosódicos e quais são eles. O levantamento dos MP encontrados no romance 

foram classificados de acordo com critérios fonéticos, sintáticos, semânticos, entre outros. O 

Quadro 2 traz a síntese dos resultados encontrados na pesquisa de Cagliari (2002): 

Quadro 2 - Síntese de resultados encontrados em A Moreninha 

 

Prosódia encontrada:  

palavras que fazem referência ao ato de fala 

Exemplo 

Verbos que fazem referências à fala do indivíduo, 

à fala em situação dialógica, à fala marcada, ao 

pensamento, à linguagem do ouvinte e ao volume.  

“Gritaram: indica fala em volume alto” 

(CAGLIARI, 2002, p. 17).  

Substantivos referentes a fatos relativos à mente, 

ao tipo de discurso e personagens, a falas 

marcadas, à estrutura da linguagem, ao diálogo e 

ao volume. 
 

“imaginação, enigma, raciocínio, inspiração, 

delírio, insinuação, mentira, segredo, revelação, 

raciocínio, divagações, delírio, reflexão” 

(CAGLIARI, 2002, p. 28).  
 

Expressões relativas às atitudes do falante. “- Penso... disse a moça enrubescendo” 

(CAGLIARI, 2002, p. 22).  
 

Expressões relativas às atitudes do falante: é 

possível notar o uso de predicativos, advérbios, 

expressões adverbiais, gerúndios, verbo no 

particípio passado, de verbos combinados, 

vocativos e expressões exclamativas que 

evidenciam prosódia.  

 

 “O senhor está incomodado?... perguntou dona 

Violante com toda a ingenuidade (...) continuou 

ela com acento meio açucarado e terno” 

(CAGLIARI, 2002, p. 20).  

Expressões que se referem à concatenação e à 

continuidade da fala. 

“Mas, como ia dizendo, e receber em resposta 

as seguintes palavras: continuou dona Carolina 

rindo-se Fabrício fingiu não entender a alusão e 

continuou: consenti que eu continue” 

(CAGLIARI, 2002, p. 32).  

Continua na próxima página 

Prosódia encontrada:  

palavras que fazem referência ao ato de fala 

Exemplo 

Falas sobrepostas. “O que tem? perguntamos ambos. 

Ela e eu dissemos a um tempo” (CAGLIARI, 

2002, p. 32).  
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Pausas e momentos de silêncio.  

Volume, quanto à altura do tom da fala.  “perguntou ele em voz baixa” (CAGLIARI, 

2002, p. 21).  Ou  

“gritou: Eu o guardarei! 

disse bem alto: 

gritou uma avelhantada matrona, 

- Como ele fala bem, murmurou uma das 

moças. 

eu não ouso falar alto 

agora silêncio... ouvi.”  (CAGLIARI, 2002, p. 

33)  

Expressões que remetem ao ouvinte.  

Descrição prosódica de uma situação. 

 “fingisse não compreendê-lo logo, 

já sei o que querem de mim os seus elogios” 

(CAGLIARI, 2002, p. 34).  

Ou  

“A interessante jovem acabava de ser 

inesperadamente assaltada de um acesso de 

ciúme. Augusto estava espantado; 

na viva conversação que entretinham” 

(CAGLIARI, 2002, p. 33)  

Fala dirigida a uma pessoa ausente no momento. “Dona Quinquinha guardou silêncio (...)  

Houve então um momento de silêncio o ancião 

guardou silêncio por alguns instantes” 

(CAGLIARI, 2002, p. 32).  

Ou  

“Fiz-lhe a minha declaração na carta mais 

patética que um pateta poderia conceber; no fim 

de três dias recebi uma resposta abrasadora e 

cheia de protestos de gratidão e ternura” 

(CAGLIARI, 2002, p. 34)  

Estrutura de referência à fala numa página. “- Não as tenho eu bastantes, exclamou dona 

Joaninha com sentimento, quando lhe ouço 

repetir o que deveria ser sabido dele e de mim 

somente? 

   Augusto ia falar; ela o interrompeu.” 

(CAGLIARI, 2002, p. 34).  

Estilos de letras: evidenciadas para marcar 

expressões estrangeiras e destacar partes. 

“- C’est trop fort! bocejou Augusto dento de seu 

robe de chambre cor de burro quando foge” 

(CAGLIARI, 2002, p. 36).  

Fonte: Elaborado pela autora com base nos estudos de Cagliari (2002). 

Além das palavras que fazem referência ao ato de fala, conforme demonstrado no 

Quadro 2, Cagliari (2002) também evidenciou mais duas ocorrências: sinais de pontuação e 

formatação. O autor encontrou os seguintes sinais de pontuação com os respectivos tons, como 

mostra o exemplo a seguir, extraído de Cagliari (2002, p. 16): 

. enunciados afirmativos, de tom 1, tipicamente. 

, enunciados afirmativos incompletos, com tom 3, tipicamente. 

... enunciados incompletos: pode ter tom 1 ou tom 3. 
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! enunciados com tom 1 secundário; mais raramente tom 5 (quando enfático). 

!... enunciados com tom 1 secundário ou tom 5 (quando enfático) 

? enunciados interrogativos com tom 2. 

: enunciado com tom 3 suspensivo, indicando um destaque a seguir. 

- indicação de mudança de turno no diálogo ou de discurso direto de um mesmo 

personagem  

 

A formatação “refere-se à organização da disposição da escrita, ajudando a indicar o 

começo e o fim de grupos tonais, assim como destaques de falas de personagens. Letras 

maiúsculas iniciais de enunciados indicam começo de grupos tonais” (CAGLIARI, 2002, p. 

16). 

 

3.6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Apresentamos a fundamentação teórica que embasa esta pesquisa no ramo da prosódia. 

Nesse sentido, assumimos a definição de que prosódia é “um conjunto de características que 

acompanham os sons, como os fenômenos fonéticos suprassegmentais que possuem a extensão 

superior à de um segmento, sendo os segmentos as vogais e as consoantes” (CAGLIARI, 2002, 

p. 3). Em seguida, discorremos sobre a relação entre prosódia e escrita, como também 

apresentamos os marcadores prosódicos gramaticais e lexicais e o balão de fala. Por fim, vimos 

o estudo de Cagliari (2002) que é modelo para esta dissertação.  

Na próxima seção, buscamos realizar a análise da HQ Laços, sob a influência do 

trabalho realizado por Cagliari em A moreninha, no âmbito da teoria prosódica aqui 

apresentada. 

  

4 METODOLOGIA 

 

A metodologia relata os procedimentos de coleta e análise dos dados que levam à 

obtenção dos resultados (MOTA-ROTH; HENDGES; 2010).  

4.1 TIPOLOGIA DA PESQUISA 

 

 Quanto à natureza esta pesquisa é aplicada, pois busca verificar os MPs existentes em 

uma determinada obra. Pretende-se com a pesquisa identificar os MPs para trazer uma 
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contribuição acadêmica no ramo da prosódia.  Busca-se também, contribuir para que a HQ seja 

vista como um objeto rico para pesquisa.  

A partir de uma abordagem qualitativa, pois conta com o método de análise de conteúdo 

encontrados em Laços. Todavia, foi necessário realizar o levantamento quantitativo de alguns 

dados para a pesquisa, porém isso ocorreu a título de confirmação de algumas hipóteses, sem a 

pretensão de realizar um trabalho quantitativo. Como exemplo, contamos os sinais de pontuação 

presentes na obra, para saber quais tons prevaleciam, como também para saber qual a 

quantidade de tons de um determinado sinal.  

A pesquisa também é classificada como descritiva, por buscar evidenciar as marcas 

prosódicas presentes na narrativa analisada e descrevê-las. (GIL, 2008)  

 

4.2 UNIVERSO DA PESQUISA E AMOSTRAGEM  

 

Preocupamo-nos em, primeiramente, estudar sobre a HQ, de que forma ela funciona, 

quais seus aspectos primordiais. Com isso, foi possível notar que a tradição quadrinhística não 

é novidade, mas ainda é muito desvalorizada, mesmo sendo rica e repleta de pontos que 

contribuem para o ensino. Também detectamos que são poucos os estudos linguísticos que usam 

os quadrinhos como objeto.   

Em seguida, tivemos a preocupação de abordar sobre a prosódia, com a influência da 

pesquisa de Cagliari (2002); essa parte de fundamentação teórica propõe evidenciar os 

marcadores prosódicos que podem ocorrer na escrita. Destacamos, também, nesse momento, a 

relação entre prosódia e escrita, além de antecipar que o balão é marcador prosódico na HQ. 

Também consideramos importante, como objetivo específico desta pesquisa, trazer os 

marcadores prosódicos encontrados na obra A Moreninha, objetivando estabelecer um paralelo 

entre nossa pesquisa e a pesquisa de Cagliari (2002), que nos inspirou.   

A partir desses estudos, foi possível relacionar o objeto Laços com a teoria prosódica, 

para começar a análise descritiva dos dados. Tiramos, para a composição do corpus final, os 

marcadores prosódicos encontrados na narrativa sequencial Laços, destacando os seguintes MP: 

os estilos de letras, os sinais de pontuação e os tipos de balões 

Além disso, observamos que, apesar de não aparecerem em suas formas uma 

representatividade dos MPL na obra, mas os marcadores prosódicos visuais aparecem, como 

também percebemos que as onomatopeias são expressões que influenciam para o 
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comportamento prosódico. Logo, apresentamos também tais análises.   O método 

observacional, muito utilizado em pesquisas, oferece um grau elevado de precisão, por isso é 

considerado um dos mais atuais. (GIL, 2007).  

Assim, foi possível estabelecer uma descrição de todos os marcadores prosódicos 

encontrados, destacando a importância e a influência desses marcadores para a leitura e 

construção textual da HQ.  

 

4.3 PROCEDIMENTO DE COLETA DOS DADOS 

 

Os dados foram coletados pela pesquisadora por meio da análise documental. Optou-se 

pela análise de Laços por ser um hipergênero pouco estudado no âmbito acadêmico e rico em 

aspectos linguísticos para se analisar. Além de ser uma obra consagrada e querida por muitos 

leitores.  

Diante disso, primeiramente buscamos verificar o que o autor Cagliari (2002) considera 

estilos de letras e quais encontramos na obra Laços. As ocorrências encontradas foram 

observadas por meio de um levantamento, este que se preocupou em encontrar as alterações de 

cor, tamanho e repetições de letras. Dessa forma, verificamos se as palavras tinham uma ou 

mais ocorrências.  

Prosseguindo, fizemos um levantamento de todos os sinais de pontuação encontrados, 

relacionando-os com seus respectivos tons, para destacar seus comportamentos prosódicos. 

Verificamos assim que os sinais de pontuação costumam manter um tom determinado, porém 

há alterações de tom em alguns casos.   

Na sequência, chegamos à análise dos balões que aparecem em Laços e sua influência 

como marcador prosódico. Por meio da leitura foi possível verificar quatro tipos de formatos 

diferentes na narrativa, cada um com significações especificas que se mantinham ao longo da 

história. Portanto, entendemos que o formato do balão era um gerador de significado, sendo 

assim, um marcador prosódico por guiar a leitura da obra.  

Por último, foi possível refletir sobre a representatividade dos marcadores lexicais em 

Laços, levando em consideração que, na obra, os MPL não ocorrem, não aparecem de forma 

explícita, pois são substituídos por marcações prosódicas visuais, mas que influenciam muito 

para determinar certos comportamentos prosódicos.  
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4.4  TÉCNICAS E PROCEDIMENTOS PARA ORGANIZAÇÃO E ANÁLISE DOS 

DADOS 

 

A partir dos dados encontrados na coleta analisamos o conteúdo encontrado e sua 

influencia como MP. A organização para a análise dos dados ocorreu de acordo com as divisões 

estabelecidas por Cagliari (2002), por esse motivo o estudo do autor foi de extrema importância 

para esta pesquisa, logo, tornou-se necessário considerar um dos objetivos específicos do 

trabalho a comparação da análise do linguista com esta.  Claro que, dentro do possível, levando-

se em conta que são pesquisas diferentes.   

Isto ocorreu por meio do procedimento bibliográfico, primeiramente, com base no 

material já elaborado na análise de A Moreninha, de Cagliari (2002).  Portanto, o instrumento 

trata-se, nesse caso, de fontes bibliográficas.  

Assim, com base na pesquisa bibliográfica realizamos a análise de conteúdo, elencando 

as ocorrências encontradas e separando um exemplo de cada uma.  

 

5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Nesta seção, apresentamos como se organizou a análise dos dados encontrados em 

Laços, sob o viés dos estudos fonéticos apresentados na seção “Prosódia”.  

Pretendemos mostrar aqui por meio dos dados apurados, como as marcas prosódicas se 

apresentam na narrativa e sua importância para a fluidez da leitura adequada, na tentativa de 

evidenciar que a escolha de um determinado marcador influencia no comportamento prosódico 

do leitor. 

5.1 MPG de Estilos de letras 

 

Em nosso estudo da narrativa em questão, encontramos alterações dos estilos de letras 

na obra, conforme Quadro 3, a seguir: 

Quadro 3 – Palavras que apresentam variação no estilo das letras 

 

Ocorrências Número de ocorrências 
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Palavras com alterações de cor 25 

Palavras com alterações de tamanho 40 

Repetição de letras16 12 

 Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 

Podemos observar que a história Laços tem ocorrências de marcas prosódicas de estilos 

de letras, que são representativos para uma leitura mais expressiva e próxima da oralidade, pois 

são marcas que fazem referências ao ato da fala.  

Na Imagem 6, temos um exemplo de alteração de cor na fonte da palavra. 

 

Imagem 6 - Palavra com alterações de cor 

 

 
Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L. 2013, p. 69). 

 

Durante a maior parte da narrativa, a cor da fonte é preta, entretanto, como podemos 

perceber na Imagem 6, o grito “AAAHHHH” representa uma exaltação de fala do personagem, 

por esse motivo as letras mudam de cor, ficam brancas. O destaque das letras negritadas, a 

alteração da cor, juntamente, com o aumento de tamanho, incita o leitor a interpretar o som com 

uma altura determinada, no caso, alto. Portanto, há uma alteração na altura da voz, quanto à 

intensidade do tom da fala, marcada pelo estilo de letra. A não utilização do balão, também 

pode ser uma evidencia significante, visto que, ao se dispensar as linhas que caracterizam o 

 
16 Ressaltamos que nos casos de palavras que empregam mais de uma ocorrência de estilo de letra, contamos a 

ocorrência. Portanto, há palavras que estão quantificadas em mais de uma ocorrência.  
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balão, a palavra fica no ambiente como se fosse um “eco”, toma conta do espaço no quadrinho 

e passa a ideia de que o volume é intenso e a continuidade da fala é ecoante.  

Fica nítido que a variação no estilo de letra serve para diferentes efeitos, como dar ênfase 

e intensidade ao que está sendo enunciado. As Imagens a seguir, apresentam exemplos de cada 

modalidade encontrada na obra. 

A linguagem não verbal contribui para essa interpretação de fala “explosiva”, porque o 

personagem é caracterizado para parecer irritado: com a boca muito aberta, ele é desenhado 

como se estivesse enrolado, enfurecido por estar em uma situação ruim. Nesses casos, são 

utilizados mais de um estilo de letra, na tentativa de causar o efeito desejado à leitura. Esse 

recurso em onomatopeias é analisado sobre o aspecto analógico, por sugerir uma intensidade 

no som por meio de alterações no formato, tamanho e cor, de acordo com Cagnin (1975). Além 

desses motivos, atenta-se que a imagem possui um plano de fundo escuro, portanto, a letra 

precisa ser mais clara para destacar.  

A Imagem 7, a seguir, exemplifica alteração no tamanho de palavras. 

Imagem 7 - Palavras com alterações de tamanho 

 

 
    Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 42). 

É possível notar, na Imagem 7, que há uma alteração de tamanho das letras da fala de 

Cascão (no segundo quadro). As frases são destacadas para indicar uma alteração de volume, 

auxiliando no entendimento de que o personagem está gritando.  Ou seja, as letras são grafadas 

um pouco maior que o padrão, exposto no quadrinho anterior, porque trata-se de uma fala com 

uma entonação diferenciada, um volume maior, no caso, um grito. O não verbal auxilia para 

essa compreensão, a personagem Cascão é desenhada com as mãos próximas à boca, olhos 

arregalados e boca aberta, incitando o entendimento de que está gritando.  
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Além dos fenômenos listados no Quadro 3, também encontramos 12 palavras com a 

marca prosódica que se caracteriza pela repetição de letras para representar uma entoação, 

volume e/ou duração, principalmente, diferente das demais palavras do contexto, como no 

quadrinho em que Cascão e Cebolinha aparecem gritando. Nessa situação, ocorre a expressão 

“UUUUAAAAAAAHHHH!”, em que se observa o aumento da fonte da palavra (em relação a 

outros vocábulos da narrativa) e a repetição de letras, como se pode observar na Imagem 8. 

Imagem 8 - Exemplo de repetição de letras 

 

 
Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 12). 

A repetição de letra e o aumento do tamanho da fonte, em tal caso, é relativa à 

intensidade e continuidade do grito, ou seja, letra grande representa o volume intenso. Segundo 

Cagliari (2007), volume e continuidade são propriedades da dinâmica da voz, assim, o volume 

pode ser definido como sendo uma “variação de intensidade acústica que faz com que um som 

seja mais forte ou mais fraco” (CAGLIARI, 2007, p. 127). A continuidade caracteriza o “modo 

como o falante usa de pausas quando fala” (CAGLIARI, 2007, p. 128), prolongando ou não um 

determinado segmento linguístico. Percebemos, com este exemplo, que as HQ representam um 

ambiente extremamente rico para a descrição de marcas prosódicas. 

Diante do exposto, a história em quadrinhos Laços possui marcadores prosódicos de 

Estilo de Letras (alteração de cor e alteração de tamanho) que contribuem para o enriquecimento 

do hipergênero e para a para sua leitura adequada. São segmentos gráficos que se tornam 

essenciais para aproximar da realização oral pretendida na escrita, fomentando as possibilidades 

de se narrar. 

 

5.2  Sinais de pontuação 
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Na sequência de nosso estudo, levantamos os seguintes sinais de pontuação e seus 

respectivos tons na obra Laços, conforme disposto no Quadro 4: 

 

Quadro 4 – Sinais de pontuação usados como marcador prosódico 

 

 

Marcadores 

 

Tom 

 

Quantidade total 

 

 

Ponto de exclamação 

Tom 1– baixo 

Tom 1– alto  

Tom 1– médio 

Tom 5 – médio  

Tom 5– alto 

Tom 5 – baixo 

 

574 

 

Reticências 

Tom 3 – baixo  

Tom 3 – baixo 

Tom 3 – baixo 

Tom 3 – médio 

 

173 

 

Vírgula 

Tom 3 – baixo  

Tom 3 – médio 

Tom 3 – alto  

Tom 1 – baixo  

Tom5 – baixo 

 

266 

Ponto final Tom 1– baixo e 

médio 

130 

 

 

Ponto de interrogação 

Tom 2– médio  

Tom 2– baixo 

Tom 2 – alto 

Tom 1– baixo   

Tom 1– médio 

Tom 1– alto 

Tom 4– baixo e 

Tom 4 – médio 

Tom 4 – alto 

 

 

 

116 

Dois pontos Tom 3 – baixo 

Tom 3 – médio 

4 

 

Interrogação e exclamação 

 

Tom 4 – médio. 

 

3 

 

Reticências e interrogação 

 

Tom 4 – médio  

 

2 

                        Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa. 

 

Por meio de uma contagem simples, detectamos um total de 1.268 (mil duzentos e 

sessenta e oito) sinais de pontuação utilizados em Laços. O uso de MP como artifício é 
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recorrente no hipergênero. Consequentemente, a pontuação é uma forte influência no 

comportamento prosódico do leitor de HQ.  A seleção da pontuação influencia diretamente na 

proposta de tom, por esse motivo, é importante entendermos que: 

  

a escolha do tom relaciona-se com as noções de modo (tipo de orações declarativas, 

interrogativas...), com a noção de modalidade (asserção de possibilidade, 

probabilidade, validade, relevância... do que se está dizendo). Com os atos de fala 

(ordem, pedido, sugestão...) e com as atitudes do falante, seu comportamento 

protocolar linguístico, como: polidez, indiferença, surpresa, etc. (CAGLIARI, 2007, 

p.174) 

Os sinais de pontuações são essenciais para que os tons funcionem adequadamente, para 

que o leitor possa realizar uma leitura adequada. Cagliari (2007, p. 174) diz que é complicado 

generalizar os significados dos padrões entoacionais. Por esse motivo, é interessante lembrar 

que a determinação do tom depende do contexto textual e, na escrita, a interpretação dada no 

contato da leitura sofre variação de acordo com o tom proposto. Assim, um tom pode mudar a 

direção de uma interpretação. Cagliari (2007, p. 174) complementa: 

Essa noção geral do significado dos tons, em princípio, ajuda de maneira especial a 

interpretação de tons que mudam de direção. Por exemplo, o tom 4, que é 

descendente-ascendente, indica uma mudança de ideia do falante no meio do 

enunciado e é usado para orações declarativas com reserva, para exprimir restrições 

do tipo ‘mas’, condições, etc. O tom 5 é o oposto do tom 4 significa: pode parecer que 

há alguma dúvida, reserva, mas, de fato, está tudo certo e claro. O tom 6, sendo 

nivelado, é usado sempre que se põe algum termo em suspense, à espera de alguma 

afirmação a seu respeito.  

De forma geral, um enunciado possui inúmeras possibilidades entoacionais e, por isso, 

a escolha de uma delas acarreta distinção de significação.  Vejamos os exemplos encontrados 

na história, exemplificados nas Imagens a seguir.  

 

 

Imagem 9 - Exemplo de uso do ponto de exclamação tom 1 
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  Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 27). 

Nos quadrinhos apresentados, vemos que sete sinais de exclamação são utilizados, 

porém circulamos um para analisar. Neste caso, assim como majoritariamente, o sinal de 

exclamação representa o destaque de algo mais forte (CAGLIARI, 2002), conforme mostra o 

exemplo circulado, em que a frase “É!” vem acarretada da exclamação para evidenciar uma 

entonação diferenciada, forte, dando ênfase ao que foi dito anteriormente, confirmando a fala 

de outra personagem que está na cena.  Dessa maneira, dentro dos tons apresentados por 

Cagliari (2002), o sinal em questão indica om 1 porque a frase denota uma declaração que 

concorda com a fala anterior. Assim, temos a presença do Tom 1 médio, típico de enunciados 

afirmativos (CAGLIARI, 2002). 

Ainda na Imagem 9, no segundo quadrinho, notamos uma mudança de voz. O uso das 

aspas demonstra um falsete na voz, como se o personagem estivesse alterando a voz com o 

intuito de brincar com a personagem Mônica. Cagliari (2002, p. 12) diz que as “aspas – servem 

para fazer destaques, cuja realização prosódica pode ser feita com destaques de pausas, com 

mudança de tessitura, com mudança de ritmo, de volume ou de registro de voz. Uma 

combinação deles é, em geral, mais provável”. Entretanto, o autor não indica um tom para essa 

pontuação. 

O contexto indicado pelo visual das cenas também é essencial para perceber o falsete, 

pois a “turminha” de meninos parece estar irritando Mônica. Enquanto os garotos riem no fundo 

da imagem (no segundo quadro) a menina parece ficar brava, sua feição muda, logo ela arregaça 

as mangas, evidenciando que vai brigar com os garotos debochados.  

Há também a possibilidade de ocorrer um outro tom no uso do sinal de exclamação, 

apesar de ser mais raro. Observemos o exemplo da Imagem 10, a seguir: 

Imagem 10 - Exemplo de uso do ponto de exclamação tom 5 
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Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 27). 

Destaca-se, no segundo quadrinho, o Tom 5, no qual temos as frases “parque das 

andorinhas!” e “obligado!”. Ambas são finalizadas com o ponto de exclamação e são 

colocações de tom 5, mas com indicações diferentes. A primeira exclamação indica uma 

declaração conclusiva, pois o personagem enunciador já dissera ter visto o cachorro Floquinho 

perto do “parque” (no primeiro quadro). A fala posterior apenas conclui a fala anterior, 

confirmando e especificando a informação, tanto que a mão desse personagem aponta uma 

direção. O uso da exclamação auxilia para uma ênfase na afirmação/conclusão. O segundo 

ponto de exclamação, na frase “obligado!”, indica uma declaração enfática, também ocorrência 

do Tom 5. A personagem Cebolinha não agradece literalmente pela informação dada, mas, sim, 

ironiza, dando destaque ao seu agradecimento. Caso a frase tivesse terminado com um ponto 

final, seria um obrigado literal, sem ironia. A frase teria um tom de afirmação denotativo. Essa 

informação se confirma também pela leitura do não verbal, pois, no primeiro quadro, Mônica 

bate no grupo de meninos e as onomatopeias pof e a forma que se encontram as personagens 

mostram que há um contexto de briga. Entretanto, se olharmos com atenção, percebemos que, 

ao fundo da cena, as personagens Cebolinha e Cascão assistem tudo de “camarote” e 

demonstram estar contentes com o fato. Isso contribui para entendermos o “obligado!” irônico 

no segundo quadrinho.  

Ainda considerando a onomatopeia pof, é necessário observarmos que, quando surgem 

na narrativa expressões que tentam reproduzir o som em algo que possa ser similar ao barulho 
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original, estas devem ser observadas à luz dos aspectos linguísticos, por serem neologismos 

(CAGNIN, 1975). 

Segundo Cagliari (2002), além do tom 5 demonstrar declarações enfáticas, também pode 

abranger declarações conclusivas. De acordo com nossa coleta de dados, detectamos o 

quantitativo de pontos de exclamação, exposto no Quadro 5.  

Conforme Cagliari (2002), o ponto de exclamação, “indica final de oração declarativa 

(ou interrogativa indireta). Portanto, geralmente, o ponto de exclamação indica a presença do 

tom 1” (CAGLIARI, 2002) Entretanto, tivemos, ainda, 135 ocorrências indicando tom 5.  

Com relação às reticências, notamos ocorrências com indicação de tom 3, que variam 

entre baixo e médio. Vejamos a Imagem 11: 

Imagem 11 - Exemplo do uso de reticências 

 

 
  Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 28). 

Segundo Cagliari (2002), as reticências “são usadas para indicar que uma fala ficou 

incompleta ou que o autor deseja que o leitor continue pensando no assunto tratado. Como 

marcador prosódico, aparece associado ao tom 3 ou ao tom 1”. Na imagem 11, vemos que, no 

quadrinho três, há o uso das reticências para representar uma frase incompleta. Na cena, a 

personagem Magali cita algumas comidas e a pontuação auxilia para que o leitor entenda que 

ela prolonga as citações de alimentos que deseja levar na aventura. Magali, sempre muito 

gulosa, nunca dispensa uma lista enorme de comidas, ainda mais para levar a uma aventura. 

A Imagem 12 exemplifica o uso da vírgula com tom 3: 
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Imagem 12 - Exemplo de uso da vírgula como tom 3 

 

  
      Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 40). 

A Imagem 12 indica, no segundo quadrinho, a vírgula como marcador prosódico que 

caracteriza o tom 3, evidenciando na frase a noção de incompletude.  A palavra “EI”, 

acompanhada pela vírgula, indica que logo virá uma fala e, no caso do quadrinho, anunciará 

seguidamente para quem está direcionado o “EI”.  A personagem grita “EI”, como evidencia a 

composição imagética, para verificar se a Turma da Mônica está bem. De acordo com Cagliari 

(2002), quando o texto traz esse tom de incompletude, torna o diálogo com um “aspecto mais 

‘vivo, real’” (CAGLIARI, 2002, p.14), o que exige uma leitura com prosódia adequada.  

Cagliari ressalta, ainda, que, em uma situação dialógica teatral, “sem os marcadores 

prosódicos da escrita e outras referências prosódicas tornar-se-ia completamente sem graça e 

só seria possível em um estilo seco, como são os textos científicos, onde aprecem apenas as 

ideias sem expressões de sentimentos ou de atitudes do falante” (CAGLIARI, 2002, p.14), 

A Imagem 13, a seguir, exemplifica o uso da vírgula com tom 1: 

Imagem 13 - Exemplo do uso de vírgula com tom 1 
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         Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 22). 

A Imagem 13 evidencia o uso de duas vírgulas para intercalar a frase declarativa: “Mas 

eu tava enfezada”. Logo, o tom é 1, por excitar uma afirmação (CAGLIARI E MASSINI-

CAGLIARI, 2014). Segundo Cagliari (2002), o enunciado entre vírgulas pode também 

“integrar um grupo tonal ou constituir um grupo tonal separado. As duas possibilidades geram 

dois padrões bem diferentes de formação”. O trecho mostra um diálogo com inúmeras variações 

prosódicas causadas pelas palavras, escritas de uma forma coloquial, portanto, mais próxima 

da realidade, pelas expressões dos personagens, suas posturas e olhares, bem como pelo uso da 

vírgula, como evidenciado. Vejamos o último tom detectado no uso da vírgula, na Imagem 14: 

 

Imagem 14 - Exemplo do uso de vírgula com tom 5 

 
    Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 18). 

Na Imagem 14, a vírgula é usada com a função enfática (segundo quadro), para dar 

ênfase na fala da personagem Cascão. De acordo com Cagliari (2002), quando ocorrem frases 

com declarações enfáticas e conclusivas, o tom é o 5. Apesar de ser mais comum o tom 5 com 
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o ponto de exclamação, no exemplo acima percebemos que também pode ocorrer com a vírgula. 

Segundo Cagliari (2002, p. 21) “a ênfase pode aparecer de muitas formas e através de muitos 

modos de dizer e de marcar a fala de certo modo”, por exemplo, uma interjeição, como é o caso 

do “Ah”, vem acarretada da vírgula, ocasionando uma pausa que evidencia a quebra do grupo 

tonal, destacando, assim, a exclamação.  

A história Laços, que possui a predominância de falas diretas, mostra-se repleta de 

vírgulas que marcam o texto, favorecendo a entoação típica da língua e da proposta contextual. 

Quanto ao ponto final, encontramos todos com indicação de tom 1, como vemos no exemplo 

da Imagem 15. 

Imagem 15 - Exemplo do uso de ponto final 

 

 
Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 19). 

Como dito anteriormente, o tom 1 ocorre quando há frases declarativas. No caso do 

exemplo da Imagem 15, temos duas afirmações indicadas pelo ponto final (no segundo quadro). 

Os pontos finais auxiliam na indicação de um tom afirmativo na narrativa, assim a mãe de 

Cebolinha dá a notícia triste de que Floquinho desaparecera, com uma afirmativa. A 

personagem, preocupada (adjetivo caracterizado por meio da interpretação visual), anuncia ao 

filho, com pesar, o sumiço do bichinho. O ponto final ajuda na caracterização de uma cena mais 

séria e dramática, na qual o ponto é usado como denotação certa e pontual de um fato. No 

primeiro quadrinho, a fala da mãe mostra as reticências e o ponto de exclamação, indicando o 

desejo de abrir o canal de comunicação com o filho. A escolha da reticência caracteriza uma 

pausa cautelosa, é como se a mãe estivesse procurando as palavras certas para usar em um 
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momento delicado. A exclamação tem valor justificativo, como se a mãe estivesse dando ênfase 

ao fato de que não teve culpa do ocorrido. Percebemos, assim, que a escolha do ponto final para 

o segundo quadrinho, revela que houve uma mudança no discurso da mãe, pois ela já havia 

aberto o canal de comunicação e justificado que não tinha culpa, por isso no segundo quadro já 

trabalha com as afirmativas que evidenciaram o sumiço de Floquinho.  

A respeito do ponto de interrogação, as ocorrências variam entre os tons 2, 1 e 4, 

conforme as Imagens 16, 17 e 18:  

 

Imagem 16 - Exemplo de uso do ponto de interrogação tom 2 

 

 
          Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 28). 

Na imagem 16, temos um ponto de interrogação com indicação de tom 2, uma frase 

interrogativa, que questiona/indaga algo. No caso, a personagem Cebolinha pergunta aos 

amigos o que é necessário levar de suprimentos para a aventura. A caneta na boca da 

personagem complementa a representação visual de dúvida. Esse é o tom mais recorrente no 

uso do ponto de interrogação. 

Imagem 17 - Exemplo de uso do ponto de interrogação tom 1 
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       Fonte: Revista Laços. (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 19). 

 

No caso da Imagem 17, o ponto de interrogação, da frase “Mãe?” representa uma 

pergunta que não almeja apenas questionar, muito menos é uma frase interrogativa de tom 2, 

que pergunta comumente. Temos a indicação do Tom 1, pois é uma frase declarativa que, ao 

mesmo tempo que questiona, também exclama com espanto. A personagem Cebolinha 

interroga com tom de exclamação, na tentativa de entender o que se passa no contexto 

situacional. A leitura dessa modificação de tom na pontuação se dá pela interpretação da dos 

traços que sugerem a expressão facial do personagem Cebolinha. O garoto não é desenhado 

com cara de dúvida ou de alguém que pergunta comumente. Sua face exprime espanto, com 

olhos e boca abertos. Nota-se, por meio dessas referências prosódicas, que a personagem está 

aflita, preocupada com a movimentação que visualiza na cena.  Por esse motivo, faz uma 

espécie de pergunta retórica que dá ênfase.  

Por último, menos comum de ocorrer, observamos o tom 4, representado na Imagem 18, 

a seguir: 

Imagem 18 - Exemplo de uso do ponto de interrogação tom 4 
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   Fonte: Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 25). 

No caso exposto na imagem 18, temos dois questionamentos feitos pela personagem 

Cascão que, de acordo com Cagliari (2002), podem ser considerados como uma pergunta 

retórica com desafio. O linguista salienta que o tom 4 pode ter valor de pergunta com admiração 

ou desafio (pergunta retórica). Portanto, o período “Ah tá. Vai me dizer que vai desistir assim, 

tão fácil? Que não tem um plano?” evidencia a presença do tom 4. O marcador prosódico 

ressalta a intenção da personagem Cascão em desafiar o amigo Cebolinha, com o intuito de tirá-

lo da cama, animar o amigo que está desalentado.  

A representação, por meio do desenho na imagem, da expressão facial de Cascão, no 

quadro três, completa a leitura junto com o enunciado interrogativo irônico, que ressalta o 

desafio.  

Acerca dos dois pontos, tivemos poucas ocorrências. Segundo Cagliari (2002, p. 8): 

dois pontos – indicam que o que vem a seguir deve estar destacado, iniciando 

obrigatoriamente um novo grupo tonal. São usados para indicar a mudança de turnos 

em diálogos. Quando aparecem após verbos que indicam fatos de fala (dizer, falar, 

perguntar...) aparecem com tom 1; quando truncam um pensamento, exigindo sua 

complementação a seguir, aparecem com tom 3. 

Na narrativa Laços, todos os usos dos dois pontos indicaram o tom 3, conforme o 

exemplo da Imagem 19, a seguir: 

Imagem 19 - Exemplo de uso de dois pontos 
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Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 18). 

Como dissemos anteriormente, os dois pontos indicam tom 3 (CAGLIARI, 2002), de 

frases incompletas, como se confirma na Imagem 19 (circulado). Retomando Cagliari (2002), 

é preciso lembrar que os enunciados com tom de incompletude são muito usuais em narrativas 

que buscam essa proximidade com a fala dialogal, visto que a representação da oralidade no 

texto escrito fica mais forte, por conta das nuances de pausas, continuidade e afins, aspectos 

que, normalmente, são da fala oral.  

A Imagem 20 exemplifica o uso conjunto de interrogação e exclamação: 

 

Imagem 20 - Exemplo do uso da interrogação e exclamação 

 
          Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 63). 
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Segundo Cagliari (2002, p. 8), a junção do ponto de interrogação mais exclamação é 

“usada para repreender, ameaçar ou para se fazer uma pergunta embaraçosa, que não precisa 

ser respondida pelo interlocutor”. Essa combinação é comum no hipergênero HQ.  

Na narrativa Laços, observamos três ocorrências do caso, todas com indicação do tom 

4. No exemplo acima, vemos uma pergunta que expressa “admiração”, como se questionasse e 

exclamasse ao mesmo tempo uma afirmação, ou seja, tom 4. Combinar duas pontuações é uma 

marca prosódica que realça a proximidade da escrita com a oralidade, representa uma indicação 

de fala espontânea e dinâmica.  

Destacamos, ainda, a relevância das onomatopeias para a construção da marca 

prosódica, pois ela contribui para a interpretação do leitor e leitura da narrativa. No quadro 

acima, por exemplo, a onomatopeia TOC (sob o aspecto linguístico) traz ao texto a informação 

de que alguém está batendo na porta, com insistência. Isso pode ser percebido devido a 

repetição da expressão, bem como pela forma como é grafada. Essa informação é importante 

para o desenvolvimento da narrativa, pois a fala do personagem é ligada a esse pressuposto. 

Logo, é uma representação crucial para a marcação prosódica.  

A imagem 21 mostra o uso combinado de reticências e interrogação: 

Imagem 21 - Exemplo do uso conjunto de reticências e interrogação 

 

 
         Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 66). 

 

A imagem 21 evidencia a utilização de duas pontuações ladeadas: reticências e ponto 

de interrogação. Essa combinação também é muito comum nas HQ. Encontramos duas 

ocorrências em Laços. Dentro do contexto, esse uso indica o tom 4, denotando uma pergunta 
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com admiração. A frase termina com as reticências por estar incompleta, há uma interrupção 

na continuidade do discurso, enquanto a interrogação vem ladeada para trocar esse corte por 

uma dúvida, um questionamento que é levantado instantaneamente após a supressão da fala. O 

leitor poderá detectar que a leitura deverá ser feita de uma determinada maneira, ou seja, a 

combinação de marcadores, mais uma vez, auxiliará para guiar o comportamento prosódico do 

receptor.  

Atentamos, ainda, para a presença da onomatopeia Toin (quadro três), pois é por meio 

dela que é ressaltada a informação de que a personagem se encontra presa, impossibilitada de 

continuar a seguir. Sem nenhuma palavra, a proposta do quadrinho três é evidenciar um fato, 

por meio da linguagem não verbal. Nesse caso, a onomatopeia entra como barulho do ambiente, 

para representar o som desse acontecimento, um neologismo de acordo com os aspectos 

linguísticos (CAGNINS,1975), facilitando a interpretação da cena e, consequentemente, a 

leitura.  

Dessa forma, podemos inferir que os sinais de pontuação são marcadores essenciais para 

a leitura, sua função é importante e atuam diretamente na indicação do comportamento 

prosódico do leitor.  

Assim, a pontuação, como marcador prosódico, proporciona caminhos e auxilia na 

compreensão textual, torna o texto rico em referências à fala e, em sendo leitura, os tons sempre 

serão “padrões entoacionais típicos da língua” (CAGLIARI, 2002, p.22)  

 

5.3 Tipos de balões 

 

Dando continuidade, levantamos diversos tipos de balões, na obra Laços, conforme 

apresentamos no Quadro 7, disposto na página a seguir: 

Quadro 6 – Balão como marcador prosódico 

 

Formato do balão N° de ocorrências  Imagem  Significação 

 

Circunferência  

sem apêndice 

 

2 (p. 8) 

 

 

Indica voz amena, 

calma, fraca. 

Intensidade e tom de 
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voz médio baixo 

(qualidade de voz).  

 

 

Retângulo 

arredondado  

com apêndice 

 

 

445 (p.1817) 

 

 

Indica um falante 

específico, que varia de 

acordo com o 

posicionamento do 

apêndice. Geralmente 

prevalece no tom 

médio, sem grandes 

alterações no volume.  

 

 

 

Retângulo 

arredondado  

sem apêndice 

 

 

69 (p.41)  

 

Indica a ausência do 

falante no quadrinho. 

Uma fala distante, 

normalmente baixa, 

com poucas exceções 

de ocorrências com 

tom médio. O volume é 

marcado de acordo 

com o tamanho do 

balão.  

x 

Uníssono  

1 (p.17)  

 

Uma única fala 

realizada por dois 

personagens ao mesmo 

tempo. Fala 

simultânea, de tom 

médio.  

Fonte: Elaborado pela autora a partir de dados da pesquisa 

Vejamos, agora, os exemplos de cada formato de balão encontrado na narrativa 

analisada, representados nas Imagens a seguir: 

Imagem 22 - Exemplo de balão circunferência sem apêndice 

 

 
17 Tendo em vista o total de 445 ocorrências, colocamos apenas uma das páginas que tem o respectivo balão. 

Entretanto, ressaltamos que a presença desse balão é muito recorrente ao longo da história. Da mesma forma, com 

o balão retângulo arredondado sem apêndice.  
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  Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 8). 

Na imagem 22, o balão, circunferência sem apêndice foi utilizado na narrativa para 

indicar a fala de alguém que não se encontra no quadrinho, por esse motivo não consta o 

apêndice direcionado à boca. Trata-se de um balão que comporta um discurso que só revela a 

identidade do falante no decorrer da narrativa, na descoberta do quadrinho posterior. Logo, na 

Imagem 22, temos uma voz distante, baixa, talvez até alongada, que sussurra ao pé do ouvido 

de um bebê, destaca-se, dessa forma, uma qualidade de voz.  

Além disso, a narrativa utilizou o formato circunferência para viajar no tempo, 

indicando que o ocorrido na cena é uma recordação. Esse tipo de balão só foi utilizado em Laços 

nos momentos em que ocorria uma lembrança, quando se trazia à tona lembranças do passado 

das personagens. O uso desses balões ocorreu apenas no começo da história, apesar de no final 

também ocorrer uma lembrança. Entretanto, com a indicação prosódica dos balões, notamos 

que há uma diferença nas falas, pois as lembranças vêm com indicações divergentes, ou seja, 

esse balão indica falas mais amenas, de um discurso cândido, tom baixo.  O volume também é 

fraco, o que percebemos pelo tamanho do balão. 

Segundo Kanno (2018, p. 7), o episódio da imagem 23 é narrado em “flashback e com 

técnica de desenho esfumaçada”. Encontramos apenas duas ocorrências desse formato de balão, 

ao contrário do balão retângulo, exemplificado na Imagem 23, que teve inúmeras aparições.  

Imagem 23 - Exemplo de balão retângulo arredondado com apêndice 
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        Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 11). 

O balão retângulo arredondado com apêndice destacou-se por se tratar de um marcador 

de falas no presente, na hora exata da ação, anunciando, de forma clara e objetiva, os discursos 

proferidos pelas personagens, alterando o tamanho e suas proporções de acordo com o texto 

escrito. O tom é marcado de acordo com o contexto e o tamanho do balão, alternando entre 

baixo, médio e alto. Predominantemente utilizado no tom médio, sem grandes alterações de 

volume.  

O apêndice indica sempre a personagem falante do discurso, porém, em certas ocasiões, 

o balão retângulo arredondado aparece sem apêndice, conforme exemplo na Imagem 24, a 

seguir: 

Imagem 24 - Exemplo 1 de balão retângulo arredondado sem apêndice 
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Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 16). 

O balão retângulo arredondado sem apêndice teve recorrências marcadas, indicando 

uma fala distante, que aparece no quadrinho, mas o personagem falante não se encontra no 

quadro. Indica uma voz que profere o discurso de alguém que não está presente na cena, mas 

que pode aparecer, à medida em que o balão cresce. O crescimento do balão evidencia a 

proximidade do falante, logo, aumenta o tom e o volume da voz.  

Dentro do contexto da Imagem 24, os balões acompanham a proporção das letras, isto 

é, quanto mais perto, mais próximo do personagem falante, portanto, o volume é indicado de 

acordo com o tamanho dos balões. Quando pequenos, os balões indicam a ausência do falante 

no quadrinho, por isso seu volume e tom são baixos, mas alteram quando o balão cresce, pois 

a personagem que fala se encontra na cena.  

A onomatopeia POF também segue essa lógica: começa (no primeiro quadro) sendo 

grafada pequena, mas vai aumentando de tamanho quando a personagem se aproxima, 

evidenciando sua entrada na cena do ambiente no qual o barulho ecoa.  

Por último, encontramos, uma ocorrência do balão uníssono, conforme representado na 

Imagem 25: 

 

 .  

Imagem 25 - Exemplo de balão uníssono 
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         Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 17). 

Apesar de ter apenas uma ocorrência em Laços, o balão uníssono é muito usual nas HQ. 

Ele serve para indicar uma fala dita por duas ou mais personagens ao mesmo tempo. A Imagem 

25 demonstra exatamente isso: as personagens Cebolinha e Cascão dizem juntas “Oi, Xabéu 

...”, uma fala simultânea de tom médio. O uso desse balão incita um comportamento prosódico 

determinado, visto que os leitores são levados a entenderem que a fala foi dita por ambas as 

personagens; em caso de uma representação cênica, por exemplo, o balão seria essencial para a 

leitura e atuação da situação proposta.  

De acordo com Cagnin (1975), o balão é um traço distintivo das histórias em quadrinhos, 

como pudemos detectar em nossa análise. Encontramos indicações de significados divergentes 

de acordo com a proposta de formatos do balão. Segundo Cagnin (1975), o balão é uma 

convenção gráfica onde é inserida a “fala” ou o “pensamento” das personagens e está presente 

na história humana desde os primórdios, como nas pinturas medievais e nas primeiras imagens 

impressas. Esse elemento, o balão, é essencial para a HQ, pois carrega os elementos verbais 

necessários aos diálogos e às tomadas de pensamento. Além de dar esse suporte, o balão 

também incita o comportamento prosódico.  

 

5.4  ONOMATOPEIAS E  PROSÓDIA.  

 

Levando em consideração que as HQs são repletas de onomatopeias e que elas 

contribuem muito para a compreensão da narrativa, consideramos necessario destacar sua 

relevância junto a marcação prosodica.  Elas, apesarem de não serem MP , auxiliam na 

indicação do caminho para a leitura.  
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Imagem 26 - Exemplo de grunhidos de animais 

 

 Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p.50 ). 

Na imagem acima, primeiro quadro, encontram-se várias onomatopeias que 

representam grunhidos de animais. Essa interpretação é possível pelo contexto da 

história, onomatopeias e leitura imagética.   

Na mesma imagem, no segundo e terceiro quadro, os personagens possuem traços 

que remetem medo, susto, afinal, a proposta é denotar um ambiente ameaçador. Diante 

disso, como deve ser feita a leitura gráfica da fala dos balões, encontrados no segundo e 

terceiro quadro? Junto com os sinais de pontuação, fica evidente que o caminho mais 

adequado para leitura inclui uma carga de medo, como se os personagens estivessem 

apavorados. Esse caminho de comportamento prosódico torna-se legível graças ao 

conjunto de aspectos que auxiliam para que o leitor entenda a proposta narrativa, um 

desses aspectos é a onomatopeia.  

 

Imagem 27 – Exemplo de onomatopeia de som ambiente  
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Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 63). 

 A onomatopeia “Toc”, na imagem acima (primeiro quadro), evidencia que 

alguém bate na porta, o personagem no quadro responde ao barulho, portanto, a 

onomatopeia influencia a fala, logo, a exclamação utilizada (marca prosódica) se 

estabelece por consequencia do barulho no ambiente.  

 No segundo quadro, a onomatopeia é repetida três vezes, e a fonte aumenta, logo, 

isso significa que o barulho soa maior, dando a entender que alguém está batendo mais 

forte na porta. Dessa forma, o personagem no quadrinho responde ao estímulo, com a 

fala “você é surdo?!”, assim, a pontuação auxilia novamente junto ao estímulo sonoro 

do ambiente para guiar a leitura prosódica da fala do personagem.  

 

Imagem 28 – Exemplo de onomatopeia de diversos animais   

 

Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 69). 

 No quadrinho acima, vemos que várias onomatopeias tomam espaço, elas 

representam na narrativa o latido de diversos animais, a diversidade da grafia de cada 

barulho pode evidenciar que características dos animais, um brunhido maior pode ser de 
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um cão grande, como também o menor de um cachorro menor. Além disso, o fato delas 

serem colocadas todas do lado direito do quadrinho também demonstra a confusão 

sonora presente no ambiente. Claro que o fato de os personagens estarem em movimento 

também influencia a escolha do posicionamento das onomatopeias. Até porque, os sons 

estão sendo abandonados.  

 O fato é que, a fala do personagem no quadro também se altera, pois, com o 

tumulto de grunhidos, a fala precisa ser mais alta, com maior intensidade. Isso fica 

evidente na MP, o “não” é grafado maior, em negrito e com repetição de letra.  

 Fica claro assim que as onomatopeias em Laços influenciam a interpretação dos 

MP.  

5.5 COMPARAÇÃO COM O ESTUDO DE CAGLIARI (2002)  

 

Em sua análise da obra A Moreninha, Cagliari destacou inúmeras ocorrências que 

indicam o comportamento prosódico da fala das personagens na narrativa tais como: expressões 

adverbiais, interjeições, estilos de letras, entre outras. 

Da mesma forma, conseguimos destacar ocorrências de marcas prosódicas na narrativa 

Laços. Pretendemos, agora, estabelecer um comparativo dos resultados, como um dos objetivos 

específicos de nossa pesquisa. É importante salientar que os objetos de estudo são divergentes, 

pois Cagliari analisou um romance, texto longo e mais denso, nós trabalhamos com uma HQ, 

hipergênero mais dinâmico e com diferentes recursos discursivos. 

As análises dos estilos de letras encontrados em ambas as obras tiveram resultados 

bastante diferentes.  Cagliari (2002, p. 35), ao analisar os estilos de letras, encontrou os nomes 

do autor e da obra com letras maiúsculas, o que considerou como “forma de destaque”. O 

pesquisador também expõe que observou um estilo de fonte diferente no nome da editora, no 

caso, uma “uma variante da escrita Arial”. Contudo, o autor ressalta que esse tipo de uso não 

faz referência à prosódia. Da mesma forma, aparece uma escrita diferenciada que toma bastante 

destaque em Laços, por ser o título da obra. A palavra Laços é grafada com uma variante 

desenhada, que retoma a ideia de fita, demonstrando um jogo com a palavra e suas possíveis 

possibilidades de significação, conforme podemos observar na Imagem 26. É uma maneira 

belíssima de brincar com o título e trazer mais elegância à narrativa, mas é um destaque que 

não traz referência prosódica relevante.  

Imagem 29 - Capa da graphic novel Laços 
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   Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 1). 

No romance analisado por Cagliari, a única ocorrência de MP gráfico de estilos de letras 

com indícios de prosódia foi o uso de letras itálicas. O Quadro 7 apresenta uma comparação 

dos resultados de A Moreninha e Laços: 

Quadro 7 - Comparação de ocorrências de estilos de letras 

 

Marcador  

Prosódico:  

Estilos de Letras 

A Moreninha Função prosódica Laços Função prosódica 

 

 

Letra itálica 

 

 

Presente 

a) Destacar 

expressões 

estrangeiras 

b) Destacar autores 

e citações.  

c) Indicar acento 

enfático e destaque 

da palavra 

 

 

Ausente  

 

 

X 

 

 

 

Palavra com 

alteração de cor 

 

 

 

Ausente 

 

 

X 

 

 

Presente  

a) Destacar qualidade de 

voz. 

b) Colocar palavras em 

evidencia.  
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c) Indicar aumento de 

volume.  

 

Palavras com 

alterações de 

tamanho 

 

 

Ausente 

 

 

X 

 

 

Presente  

a) Destacar aumento de 

volume.  

b) Destacar determinada 

entonação.  

 

Palavra 

em negrito 

 

Ausente 

 

X 

 

Presente  

a) Destacar 

onomatopeias.   

b) Indicar aumento de 

volume.  

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da pesquisa. 

É possível verificar que houve diferenças de ocorrências de estilos de letras nas análises. 

Isso se dá devido às especificidades de cada texto. O gênero romance é uma narrativa mais 

longa e linear, em que o texto é totalmente composto pela escrita. O hipergênero HQ suporta 

muito mais que a escrita; devido a essa composição mista de linguagem, o uso da escrita é 

menor, pois são muitos os elementos utilizados para narrar. Então, temos uma diversidade de 

maior possibilidade no uso de letras, pelo caráter dinâmico da HQ.    

Em segunda instância, tanto em A moreninha quanto em Laços aparecem ocorrências 

dos sinais de pontuação como marcador prosódico. Observemos o Quadro 8:  

Quadro 8 - Comparação de ocorrências no uso dos sinais de pontuação 

 

Sinal 

de pontuação 

Função prosódica em 

A Moreninha 

Função prosódica 

em Laços 

Ponto final (.)  Enunciados afirmativos, de tom 1, 

tipicamente (CAGLIARI, 2002, p. 

16). 

Enunciados afirmativos, de tom 1.  

Vírgula (,)  Enunciados afirmativos incompletos, 

com tom 3, tipicamente (CAGLIARI, 

2002, p. 16). 

Enunciados com tom 3, 

majoritariamente; tom 1 e poucas 

ocorrências com tom 5.  

Reticência (...) Enunciados incompletos, com 

ocorrências de tom 1 e tom 3 

(CAGLIARI, 2002, p. 16). 

Enunciados incompletos, de tom 3.  

Exclamação (!)  Enunciados com tom 1 secundário; 

mais raramente tom 5 (quando 

enfático) (CAGLIARI, 2002, p. 16). 

Enunciados com tom 1, 

majoritariamente, e, com tom 5. 
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Exclamação  

e reticências (!...) 

Enunciados com tom 1 secundário ou 

tom 5 (quando enfático) (CAGLIARI, 

2002, p. 16). 

Ausente  

Interrogação (?) Enunciados interrogativos com tom 2 

(CAGLIARI, 2002, p. 16). 

Enunciados com tom 2, 

majoritariamente; tom 1 e tom 4.  

Dois pontos (:) Enunciado com tom 3 suspensivo, 

indicando um destaque a seguir 

(CAGLIARI, 2002, p. 16). 

Enunciados com tom 3 suspensivo 

ou de incompletude, indicando um 

destaque posteriormente.  

Travessão (--)  Indicação de mudança de turno no 

diálogo ou de discurso direto de um 

mesmo personagem (CAGLIARI, 

2002, p. 16). 

Ausente 

Interrogação  

e exclamação (?!) 
Ausente  Usados para repreender enunciados 

que denotam admiração ou desafio, 

tom 4. (CAGLIARI, 2002, p. 16) 

Reticências  

e interrogação (...?)  
Ausente  Usados para repreender enunciados 

com pequena supressão e admiração 

ou desafio, tom 4. (CAGLIARI, 

2002, p. 16) 

Fonte: Elaborado pela autora com base em dados da pesquisa.  

De acordo com a comparação dos dados, percebemos que o uso do ponto final e dos 

dois pontos (tom 3) exerceu a mesma função prosódica em ambas as obras. Contudo, a vírgula 

teve alterações: no romance, vimos que a indicação seguiu típica, com tom 3, porém na HQ 

tivemos o acréscimo do tom 1, em enunciados declarativos, e tom 5 com enunciado enfático. 

Quanto às reticências, verificamos ocorrência dos tons 1 e 3 em A Moreninha e em Laços apenas 

tom 3. Quanto ao ponto de exclamação, ambas indicaram os tons 1 e 5. 

No mais, o travessão não ocorreu em Laços. O balão-fala (e afins) exerce a função do 

travessão18 nos quadrinhos, quando indica a abertura da fala de um discurso direto. Por esse 

motivo é mais difícil encontrar essa pontuação (travessão) na HQ. Em relação ao ponto de 

interrogação, ambas as narrativas indicaram tom 2, mas só em Laços aparecem os tons 1 e 4. A 

interrogação com a exclamação, bem como as reticências com a interrogação, ocorreram apenas 

em Laços, indicando tom 4. Esse tipo de combinação é mais recorrente em HQ do que em 

romances. Porém, é um artifício que vem ganhando muita força, logo, é possível sua aparição 

 
18 Logo, não fizemos um comparativo da análise dos balões com os resultados de Cagliari, levando em 

consideração que, da mesma forma que em Laços não constam travessões abrindo falas, no romance não se 

encontram balões para indicar aberturas de diálogos diretos.  
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em narrativas mais lineares, tanto que houve uma ocorrência em A Moreninha de duas 

pontuações juntas: exclamação e reticências, com tons 1 e 5. 

Os sinais de pontuação foram bastante utilizados em ambas as obras, sendo de 

fundamental importância para guiar o comportamento prosódico do leitor, auxiliando para uma 

escrita mais expressiva e próxima da oralidade e dando suporte para os olhares mais atentos 

lerem e compreenderem com afinco. Claro que, com suas particularidades de uso, há 

divergências que se moldam de acordo com a necessidade do que se quer enunciar. Todavia, na 

análise de Laços, muitas ocorrências encontradas em A moreninha se ratificaram.   

Destacamos, ainda, que, nesta pesquisa, realizamos um recorte do que seria comparado, 

como um dos objetivos específicos, e isso foi essencial para caracterizar os marcadores 

prosódicos em Laços, em comparação à análise proposta por Cagliari. A análise de Cagliari 

(2002) descreve a estrutura prosódica completa do romance A Moreninha, portanto, é uma 

grande contribuição para os estudos de casos. As divergências se devem à variação de gênero 

textual e as respeitamos para a construção da pesquisa.  

Dessa forma, destacamos alguns aspectos, em outros tópicos, que não são encontrados 

na análise de Cagliari (2002). 

 

5.6  PROSÓDIA VISUAL  

A obra analisada, Laços, não contém palavras que fazem referência ao modo de fala, 

portanto, não são evidenciados, por meio da escrita, os MPL. O fato de ser uma narrativa 

quadrinizada influencia para este resultado, porque vemos que esse tipo de escrita costuma 

utilizar falas diretas, direcionadas por balões, logo, não há necessidade de um verbo dicendi por 

exemplo, ou de uma colocação descritiva específica, como “gritou”, afinal, o balão e até mesmo 

o estilo de letra evidenciam esse “grito”. Assim, o leitor poderá entender que a leitura deve ser 

diferenciada sem, necessariamente, virem escritas as coordenadas, como ocorre no gênero 

romance, em que o narrador anuncia quem vai dizer e como vai dizer.  

Todavia, há quadrinhos que utilizam MPL, de forma fascinante, diga-se de passagem. 

Apesar de o foco desta pesquisa e desse subtópico ser a análise de Laços, consideramos 

importante deixar claro que o hipergênero agrega essa possibilidade, embora não seja tão usual. 

A título de esclarecimento, vejamos um exemplo na Imagem 27:  

 

Imagem 30 - Exemplo de quadrinho com MPL 
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Fonte:  Revista Mônica Força (PINHEIRO, Bianca. 2016, p. 33). 

De acordo com Cagliari (2002), esse aspecto de situação comunicativa que apresenta 

uma expressão semântica (evidenciando um comportamento/atitude) que pertence a uma classe 

gramatical, é um modo de entrada lexical mental dos falantes. No exemplo acima, vemos que 

a palavra “inspira” (no segundo quadro) caracteriza a atitude da personagem, o que sugere uma 

interpretação específica à leitura. A palavra em questão, “inspira”, reduz o tom e volume da 

velocidade de fala, visto que o ato de inspirar remete a uma “tranquilização emocional interna” 

que a personagem faz para prosseguir e ler o que há no papel em suas mãos. 

Desse modo, é essencial destacar que, além do MPL presente, a linguagem não verbal 

também é um fator importante para a leitura do comportamento prosódico da personagem. À 

vista disso, não há como desconsiderar a leitura visual nos quadrinhos. A imagem fala, ela conta 

e narra junto com a escrita na HQ.  O desenho do segundo quadro demonstra que a personagem 

inspira: há um desenho que vai na direção do nariz para demonstrar a ação de inspirar o ar.  

Dessa maneira, é clara a importância e a representatividade da imagem para a leitura da 

narrativa. As linguagens verbal e não verbal misturam-se em uma amálgama para possibilitar a 

significação. Em Laços, os desenhos constituem um cenário que caracterizam a imagem e 

formam a representação da prosódia visual, por apresentar incitações de atitudes, emoções e 

modos de dizer que apontam para o caminho de uma determinada interpretação. Vejamos 

alguns exemplos dessa representatividade em Laços, nas Imagens a seguir: 

 

Imagem 31 - A representação do verbo “sussurar” na prosódia visual  
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Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p.8). 

Nesta Imagem, temos um quadro que começa com uma fala avulsa (em cima, à 

esquerda), dita por alguém que não está presente na cena, pois não há indicação de apêndice e 

o balão está fechado em circunferência. Ao lado (em cima, à direita), muda-se o ponto de 

vista/ângulo19, ressaltando-se uma das características dessa obra, que é a variedade de pontos 

de vista. Essas posições são diferenciadas para que o leitor tenha múltiplas possibilidades de 

enxergar a narrativa. 

 Enfim, as cenas posteriores (embaixo, à direita) contêm desenhos que sugerem que a 

mãe sussurra no ouvido do filho para acordá-lo. Isso é possível de se interpretar por conta da 

“ternura” e “delicadeza” colocadas nos traços da personagem “Mãe”. Além disso, o desenho do 

bebê que dormia não demonstra que ele acorda assustado; pelo contrário, seu semblante é de 

preguiça, lentidão, alguém que foi sutilmente acordado. O verbo sussurrar não esteve expresso 

na escrita graficamente, mas a imagem o denota, por todas as evidências citadas e também pela 

proximidade da boca da mãe ao ouvido do bebê (no desenho embaixo, à direta do quadro).  

 

Imagem 32 - A representação do advérbio “rapidamente” na prosódia visual 

 

 
19 O ponto de vista em questão trata da personagem Cebolinha ainda bebê, que está acordando e, ao abrir os 

olhos, depara-se com a mãe. Uma lembrança que abre a narrativa.  
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            Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 11). 

Na Imagem 29, percebemos que Cebolinha e Cascão (primeiro quadro) estão exaltados, 

pela expressão de suas faces, olhos arregalados e bocas abertas, como quem está eufórico. Há 

também a possibilidade de indicação de alterações de volume na fala, por serem utilizadas letras 

maiores em um dos balões da cena. O fato da imagem denotar, também, que os personagens 

estão correndo, pode acrescentar informações para a leitura das falas nos balões, pois é possível 

que as letras maiores evidenciem também a proximidade dos meninos; como eles estão 

correndo, a tendência é que suas falas se distanciem, por isso a redução no tamanho da letra. 

Essa composição incita uma leitura mais rápida, é como se o advérbio “rapidamente” 

anunciasse a cena. Vejamos um possível exemplo de como seria se essa cena tivesse sido 

descrita graficamente, sem o suporte da linguagem não verbal: 

 

 

            Cebolinha e Cascão correm apavorados de Mônica que, enfurecida, quer bater nos jovens 

com seu coelho. Cebolinha, eufórico, correndo, solicita rapidamente aos que atravessam seu 

caminho e de seu amigo Cascão:  

            _ Saiam da flente! Clianças passando! Saiam da flente! CUIDADO! SAIAM DA FLENTE!   

(Exemplo criado pela autora) 

 

 

A palavra “rapidamente” é usada no exemplo acima como um MPL, por denotar um 

determinado modo de fala à leitura. O dito por Cebolinha tem uma característica específica, que 
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deve ser respeitado quando vier para a oralidade. Indica-se que a leitura seja feita de forma 

eufórica, como quem está correndo, com uma velocidade maior, rápida. Portanto, é evidente a 

importância da leitura da prosódia visual nos quadrinhos.   

 

Imagem 33 - A representação do adjetivo “brava” na prosódia visual 

 

 
          Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 17). 

É possível interpretar um sentimento por meio da linguagem visual. Por exemplo, a 

personagem Mônica, nos quadrinhos da Imagem 30, é desenhada com o rosto enfurecido, olhos 

“apertados”, sobrancelhas levantadas, boquinha fechada e a face com uma coloração vermelha. 

Os desenhos da fumaça (no segundo quadro) representam a raiva da personagem, 

complementando a leitura de que a menina está enfurecida. A face raivosa de Mônica fica mais 

evidente ao compararmos com a de sua amiga Magali (no primeiro quadro), que se encontra 

com uma expressão de plenitude, tranquila, comendo calmamente seu lanche. Enquanto isso, a 

brava Mônica “solta fogo pelas ventas”, com raiva dos meninos peraltas (Cebolinha e Cascão). 

Em tal caso, a leitura das onomatopeias colocadas como falas de Mônica, pedem uma 

interpretação enfurecida à fala. Portanto, podemos dizer que a personagem Mônica é 

caracterizada como “brava”.  

É nítido que a linguagem visual contribui para a interpretação da cena e atribui 

significados que não precisam ser escritos para serem percebidos. Não é à toa que a obra Laços 

contém cenas descritas somente com imagens, sem nenhuma escrita. 

A Imagem 31 exemplifica a narrativa sem linguagem verbal: 

 

Imagem 34 - Narrativa sem linguagem verbal 
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     Fonte: Revista Laços (CAFAGGI, V.; CAFAGGI, L., 2013, p. 21). 

As cenas da Imagem 31 são todas narradas por meio das imagens. Os olhares dos 

personagens; os pontos de vistas; a linguagem corporal de cada personagem; tudo isso faz 

possível uma leitura, mesmo sem uma palavra para se ler.  
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5.7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Esta seção centrou-se na análise dos dados e discussão. Analisamos a ocorrência de 

muitas funções prosódicas provocadas pelos marcadores prosódicos encontrados na graphic 

novel Laços. Percebemos que os estilos de letras, os balões e os sinais de pontuações são marcas 

prosódicas que influenciam no comportamento do leitor na leitura e intelecção textual.  

Observamos, também, que o hipergênero HQ se apropria dos marcadores de maneira 

mais dinâmica, diferente do romance, que descreve com palavras o comportamento. O modo 

como o discurso é composto em Laços, com períodos curtos e falas diretas, constrói uma escrita 

mais próxima que a fala real, o que aproxima o leitor do texto. Isso ocorre, também, pelo caráter 

informal da escrita. De acordo com Cagliari (2002, p. 23), “frases curtas, enumerações e 

destaques contribuem para um texto ‘mais leve’, mais próximo da fala real”.  

Além disso, observamos a ausência de MPL na obra, mas a forte presença da leitura 

prosódica visual. Da mesma forma, percebemos que as onomatopeias também contribuem para 

a leitura da cena e, consequentemente, auxiliam para determinar o comportamento prosódico.  

A seguir, apresentamos as conclusões a que chegamos acerca dos MP encontrados na 

análise de Laços.   
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6 CONCLUSÃO 

 

Esta dissertação teve como objetivo geral mapear e analisar os marcadores prosódicos 

da graphic novel Laços, tendo como inspiração a análise realizada por Cagliari (2002) na obra 

A Moreninha. Por esse motivo, um dos objetivos específicos foi comparar essas análises. As 

divergências encontradas se dão pela diferença de gênero textual, pois a HQ possui uma 

construção textual diferente de um romance, todavia, algumas ocorrências se repetiram em 

ambas as obras.   

Na obra Laços, detectamos como marcadores: os estilos de letras, os sinais de pontuação 

e os balões. Por meio de um levantamento quantitativo, encontramos ocorrências de estilos de 

letras, funcionando como marcas que fazem referências ao ato de fala e servem para diferentes 

efeitos, como dar ênfase e intensidade enunciado. Computamos, aproximadamente, um total de 

1.268 sinais de pontuação utilizados como marcador prosódico, que variam de tom de acordo 

com sua significação enunciativa. Por fim, evidenciamos quatro formas de balão utilizadas na 

narrativa indicando diferentes comportamentos e funções prosódicas.  

Embora não estejam presentes na escrita em Laços, por meio de palavras que fazem 

referências ao modo de fala, há uma significativa representação de prosódia visual, por meio da 

linguagem não verbal nos quadros, o que influencia e auxilia o comportamento prosódico do 

leitor. Sendo essa fundamental para a leitura da HQ, juntamente com a linguagem não verbal e 

as onomatopeias, contribuindo para a compreensão e leitura da narrativa.  

Tendo em vista que a HQ é uma narrativa complexa e cheia de elementos, foi de 

fundamental importância discutir e pesquisar sobre o hipergênero HQ, conforme discorremos 

na primeira seção. Também foi imprescindível compreender como funcionam os marcadores 

prosódicos na escrita. Nesse sentido, a perspectiva de Cagliari (2002), bem como sua análise, 

foi uma contribuição essencial para nossa pesquisa (segunda seção).  

A partir deste estudo, apontamos um caminho de pesquisa para trabalhar com a relação 

prosódia e escrita, evidenciando que a escrita não é um sistema simplório, se comparado com a 

oralidade. Além disso, percebemos o quanto as marcas prosódicas favorecem o sistema de 

escrita, guiando o olhar do leitor para uma leitura adequada a sua melhor compreensão. O como 

se lê também é um aspecto que pode ser pensado por esse caminho, afinal, os MP são 

indicadores de comportamentos prosódicos. Inclusive, essa é a inquietação de pesquisa que 

guiou o trabalho: pensar como os marcadores influenciam no como se lê, pois, a leitura de textos 

escritos necessita de usos adequados de MP. Os textos literários, por exemplo, não são escritos 

como a bula de remédio; cada gênero se apropria de usos gráficos específicos que incitam o 
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leitor a variar e alternar a fala, abarcando aspectos que podem ir desde a entoação até o ritmo. 

Enfim, abre-se um leque que amplia o olhar para estudos a esse respeito.  

Nossa pesquisa impulsiona os estudos sobre HQ e esperamos despertar maior 

curiosidade para que ocorram mais trabalhos com esse objeto de estudo. Salientamos que há 

necessidade de saber mais sobre o assunto porque, a cada dia, cresce o uso dos gêneros expostos 

em quadros. Logo, é preciso, ainda, trabalhar na desmistificação de alguns equívocos sobre a 

narrativa sequencial e seu uso, principalmente em sala de aula. À vista disso, uma pesquisa que 

tem a HQ como objeto, contribui para o despertar de um olhar mais sensível e aprimorado à 

nona arte. 

Nosso estudo, portanto, valida a hipótese de que os marcadores prosódicos influenciam 

no comportamento prosódico do leitor, ou seja, os MP colaboram para que o leitor se aproxime 

da sensação de estar em contato com um texto de fala oral espontânea, mesmo sendo um texto 

de caráter escrito. Assim, com base na análise das marcas estudadas na graphic novel Laços, 

sugerimos que a experiência de leitura deste tipo de narrativa remete o leitor ao texto oral. 
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