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RESUMO 

 

A proposta deste artigo é abordar como se configuram a narrativa na 
novela gráfica em história em quadrinhos “Elektra Assassina”, através da 
construção das imagens e a sua relação com o espaço da página através 
do exercício de análise das imagens. Para tanto partimos do pressuposto 
que as contribuições da ordem do tabular, de acordo com as teorias de 
Fresnault-Deruelle (1976), são imprescindíveis para o funcionamento 
narrativo proposto pelos autores da obra.   
 
Palavras-chave: Quadrinhos, Imagens, Vetorização, Tabular. 

 

 

1.  SOBRE “ELEKTRA – ASSASSINA” 

 
“Elektra – Assassina” é uma novela gráfica4 lançada em 1986 aqui no Brasil pela 

Editora Abril em quatro edições, assinada por Frank Miller (texto) e Bill Sienkiewicz 

(desenhos).5 

 

A história conta o combate de “Elektra” contra um inimigo sombrio, uma espécie de 

besta- fera, que tem como intuito transforma-se em presidente dos Estados Unidos, sob o 

disfarce de um político carismático. Para impedir este acontecimento, “Elektra” conta 

com a ajuda de um agente andróide da SHIELD, chamado “John Garrett”. Durante a 

                                                 
1 Trabalho apresentado ao NP – Produção Editorial, do VI Encontro dos Núcleos de Pesquisa da 
Intercom. 
2 Professor Doutor do Programa de Pós Graduação em Comunicação e Cultura Contemporâneas – UFBA. 
Pesquisador do CNPq. (benjamin@ufba.br)  
3 Doutorando em Comunicação e Cultura Contemporâneas – UFBA.  (betonnasi@tutopia.com.br) 
4 Conhecida também por “Graphic Novel”. É uma espécie de livro, normalmente contando uma longa 
história em quadrinhos. A Graphic Novel geralmente tem um tipo de tratamento diferenciando em relação 
aos desenhos e as cores comparadas com outras hq´s. Geralmente ela é o resultado de um trabalho de 
cunho mais autoral.  
5 “Elektra”, personagem da Marvel Comics, teve a sua primeira aparição em 1981 nos Estados Unidos, na 
revista “Deredevil” # 168. 
 



Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
XXIX Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – UnB – 6 a 9 de setembro de 2006 

 

 2

Fig. 1. Capa da nº 4 de “Elektra – 
Assassina” (Abril,1986) 

aventura, “Elektra” combate agentes do governo, assim como também alguns demônios 

enviados para matá- la e no decorrer da aventura acaba tendo um romance com 

“Garrett”. 

 

No início de “Elektra – Assassina”, é mostrada a protagonistas em alguns devaneios que 

revela o seu passado. Afinal, Elektra Natchios é filha do embaixador grego Hugo 

Natchios, seu pai foi um importante homem no cenário político internacional. Dono de 

fortuna e de cultura possuía condições de proporcionar a sua família uma vida luxuosa. 

Entretanto, Christina, a esposa do embaixador, era infiel e não disfarçava seus casos 

com outros homens. Hugo não conseguia reagir às humilhações, e se entregava à 

bebida. Ela teve um filho que era fruto de uma de suas traições, chamado Orestes. Hugo 

o assumiu como se fosse seu filho mesmo sabendo a verdade. 

Orestes sempre percebeu o comportamento da 

mãe, e não se conformava com a forma que ela 

desrespeitava o homem que o tratava como filho. 

O jovem se dedicou ao estudo de artes marciais e 

ao combate armado, se tornando um grande 

guerreiro.  

Quando Orestes se tornou um adolescente, não 

conseguia suportar a vida de sua mãe e o que ela 

fazia com sua família. Ao saber que Christina 

estava grávida novamente, o jovem Orestes não 

pode suportar, e contratou assassinos de aluguel 

para matar sua mãe. 

Mas o que ele não esperava era que Hugo 

estivesse no iate junto com Christina, e quando os 

atiradores dispararam, acabaram o atingindo também.  

Os médicos conseguiram fazer o parto do bebê mesmo após a morte cerebral da mãe, e 

assim nasceu Elektra, que era mesmo filha de Hugo.  
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É nesse ponto que a novela gráfica “Elektra – Assassina” começa, mostrando momentos 

que antecedem a morte da sua mãe no iate. Rapidamente a narrativa dá um salto elíptico 

mostrado “Elektra”, ainda criança sendo abusada pelo seu pai e mais adiante mostra a 

personagem na idade adulta presa no manicômio, revelando ao leitor que na realidade 

“Elektra” está sofrendo de delírios que a faz levar ao passado, como por exemplo, as 

lembranças do seu treinamento como ninja com o mestre “Stick”, um dos Virtuosos; 

grupo de sábios ninjas que moravam no alto de uma montanha. (fig.1)  

 

2. A DISTRIBUIÇÃO TABULAR DAS IMAGENS E A SUA REPERCUSSÃO 

PARA UM PERCURSSO DE LEITURA EM “ELEKTRA ASSASSINA” 

Os quadrinhos de “Elektra – Assassina” são um bom exemplo para validar a idéia de 

Fresnault-Deruelle (1976), sobre a tabularidade que rege a maioria das histórias em 

quadrinhos contemporâneas6. Afinal quando pensamos em hq’s7 imaginamos mais 

comumente histórias publicadas em revistas em oposição a strips comics, mais 

conhecidas também com as tirinhas de jornal, onde o efeito da linearidade é mais forte. 

Do ponto de vista histórico sabemos que as histórias em quadrinhos tiveram um amplo 

espaço nos jornais nos início do século passado, como estratégia dos editores para atrair 

o público, principalmente nas edições dominicais, o que ajudou a popularizar as hq’s e 

também serviu como espaço de consolidação da sua linguagem com o refinamento de 

recursos tais como os balões, as legendas e as onomatopéias. Todavia, o espaço 

oferecido nos jornais, e que até hoje, na maioria dos casos, permanece dessa maneira, 

leva a construção de seqüenciamento das imagens e dos textos das hq’s regido pela 

disposição horizontal, onde o leitor é levado ao caminho de uma leitura linear, isto é, o 

quadro após o outro, um balão após o outro e assim por diante. Esta é a condição dada 

pela linearidade dos quadrinhos. 

Tanto é que, ao nos depararmos com páginas de revista destinadas à coletânea dessa 

tirinhas de jornal, observamos que o vetor de leitura é predominantemente linear ou 

                                                 
6 Lembramos que o problema do autor não é propriamente histórico, embora possa ser adotado nesse 
sentido. A oposição do “linear” e “tabular” que serve de base para esse texto é puramente estrutural e dá 
conta dos modos pelos quais a organização do discurso icônico funciona como indexador de vetores de 
leitura da imagem. 
7 Abreviação de Histórias em Quadrinhos 
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Fig. 2. Exemplo de uma página retira de um álbum que reunia diversas tiras do “Batman” 
(“Batman – Bob Kane”: 1997 p. 10). Apesar da disposição no espaço de uma página o vetor 

de leitura é ainda linear. 

horizontalizado, dado pelo tratamento uniforme a todos os quadrinhos, sem que seja 

possível, neste contexto, destacar alguma imagem específica. Afinal, cabe ressaltar que 

estas historinhas eram para serem lidas separadamente, tira por tira, a cada edição diária  

no jornal e não em agrupamentos em uma página. (fig. 2)  

 

Para fins comparativos, mesmo se tomarmos como exemplo uma revista em quadrinhos 

de formato horizontalizado, como é o caso de “X-Men – Widescreen” 8; notamos que 

existe uma significativa mudança na maneira em que damos um sentido as imagens, 

pois, algumas delas acabam saltando aos olhos, mesmo antes de começar a fazer a 

leitura dos textos e imagens da maneira tradicional. (fig.3)   

 

 

                                                 
8 Usamos esta revista para comprovar que a horizontalidade do suporte não interfere com a possibilidade 
de construção tabular da página. Dimensões: “Batman – Bob Kane” (28 x 21 cm), “X-Men – 
Widescreen” (27,5 x  18,5 cm) 
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Fig. 3. Apesar do formato horizontal da revista, o que levaria a um reforço de um 
percurso de leitura linear; notamos nesta página o resultante de algumas imagens que 

saltam aos olhos do leitor, dado pela assimetria dos quadrinhos, a sobreposição das 
imagens, pelos motivos da composição e etc, o que conota a idéia de um mosaico ou um 

quebra-cabeça (“X-Men – Widescreen”: 2003, p. 31)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O autor destaca que para fins de análise de uma página de hq, devemos levar em conta 

as suas variáveis de composição das imagens, como forma, cor e etc e a sua integração 

espacial, assim como também, a própria assimetria dos quadrinhos. FRESNAULT-

DERUELLE (1976: 17) 
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Fig. 4. Esquema do percurso de 
leitura linear de uma página 

Estruturalmente ao folhearmos as quatro edições dessa novela gráfica percebemos que 

boa parte dos seus quadrinhos permanece dentro de um esquema tradicional de 

diagramação, isto é, quadros fechados dispostos em 

três ou quadro linhas em uma página, o que nos 

levaria a ter uma primeira impressão de uma 

orientação de leitura sucessivamente linear, assim 

como até hoje ocorre nas tirinhas de jornal, onde o 

vetor de leitura é predominantemente 

horizontalizado.  

Entretanto, ao nos deparamos de maneira mais atenta 

à representação visual dos quadrinhos em questão, 

notamos que existem elementos gráficos que saltam 

aos olhos, independentemente da seqüência sugerida 

através da nossa orientação de leitura, que devido ao 

nosso aprendizado oriunda da herança cultural do 

ocidente, tem como vetor, através do movimento do 

nosso olhar, o percurso que vai da esquerda para a direita e de cima para baixo onde 

dado pela simultaneidade gera, por muitas vezes, o efeito de varredura da página indo 

da ponta superior esquerda da superfície a ponta inferior direita. (fig.4) 

Ressaltamos que as histórias em quadrinhos, mesmo aquelas que em que é possível 

notar uma certa engenhosidade no quesito diagramação, com quadrinhos irregulares, 

tamanhos variados e imagens que tende a escapar da página, na qual se denomina de 

“sangramento” do motivo visual, ainda assim, em um segundo momento de leitura 

voltamos a ter a orientação tradicional originária dos textos escritos.  

Este retorno é atribuído, principalmente, pela presença do verbal encontrado nos balões 

e nas legendas dos quadrinhos, e também pelo seqüenciamento das imagens, até porque 

devemos consideram histórias em quadrinhos ou pelo menos trechos dessas hq’s em que 

o texto escrito é substituído pelo texto visual, mas sem prejudicar andamento da 

narração.   

Afinal, não podemos deixar de considerar que a linearidade, através da sucessão de 

imagens e textos, está na base de conceitualização quanto pensamos nas hq’s. Maccloud 
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Fig. 5. “Elektra – Assassina” (1996, p. 16) 

(1999: 21), cita que: histórias em quadrinhos são “imagens pictóricas e outras 

justapostas em uma seqüência deliberada destinada a transmitir informações e/ou 

produzir uma resposta nos espectador”. Entendemos que esta seqüência determinada 

em algum momento vai se realizar pelo sentido horizontal da leitura.  

Todavia, algumas histórias em 

quadrinhos, como no caso de 

“Elektra – Assassina” possuem 

uma maneira de realizar as 

informações narrativas através 

de motivos visuais que se 

destacam no espaço da página, 

oferecendo assim para o leitor 

“pistas” sobre o que está por se 

suceder narrativamente naquela 

página que será lida.  

Estes motivos visuais são 

geralmente trabalhados pelo 

artista de tal maneira a gerar 

este destaque, seja através da 

sua localização da página, do 

seu tamanho ou de suas 

qualidades tais como textura, 

cor ou um determinado nível de 

detalhamento, seja para mais ou para mesmos em relação ao restante das imagens da 

página. Sendo assim, poderíamos dizer que estes motivos visuais em destaque sejam 

eles desenhos ou até mesmo onomatopéias teriam uma dupla função: 

1. Servem em uma primeira instância para instruir o olhar do leitor sobre o que 

deve ser visto a princípio e; 

2. Sevem como elementos instrutivos que colaboram para a compreensão da 

narrativa.  
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 No caso de “Elektra – Assassina” destacamos uma página para o entendimento da 

tabularidade nas histórias em quadrinhos (fig.5). Neste caso o fenômeno da tabularidade 

é dado por um certo contraste decorrente do tratamento gráfico dado à página. Assim 

sendo, gráfico de alguns quadrinhos que se diferem do restante. Enquanto, os 

quadrinhos da primeira e terceira linha têm um tipo e qualidade mais corrente ao 

restante da história, onde percebemos o certo detalhamento dos motivos da cena, uma 

certa textura, um certo volume e sombreamento; nos quadrinhos das linhas dois e quatro 

a representação do rato e da tartaruga se dá praticamente de forma inversa, isto é, 

notamos nestes quadrinhos que estão ausentes os volumes, as sombras e que há uma 

simplificação das imagens com uma carga maior de iconísmo. Isso sem contar que as 

cores, neste caso, são chapadas com uma força tonal mais intensa que inevitavelmente 

ajuda a destacar os quadrinhos em questão em detrimento de outros.  

 

3. CONCLUSÕES 

 

O desenvolvimento da tabularidade nas histórias em quadrinhos não é um fenômeno 

recente só para exemplificar, na de 40 do século passado, artistas como Will Eisner 

quando leva o seu personagem “The Spirit” (das tirinhas de jornal para o espaço das 

revistas começa a desenvolver uma forma própria de diagramação das suas páginas 

tentando aproveitar assim toda a área disponível.  O objetivo era fazer com que a página  

dobrasse ao sentido da narração proposta). 

 

Em "The Spirit" é encontrar quadrinhos sobrepostos, interligados ou com contornos que 

possam passar o estado emocional dos personagens ou uma determinada situação 

narrativa. 

 

O próprio  Will Eisner demonstra, em seu livro “Quadrinhos e Arte Seqüencial”, através 

de alguns exemplos de páginas, a possibilidade de instrução ao leitor para um tom 

emocional de ritmo ou de clima narrativo através do efeito denominado de meta-

quadrinho. Isto é, a página é vista primeira na sua totalidade, e só depois o leitor 

encontrar o percurso ou o vetor linear. 
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É preciso ter em mente que, quando o leitor vira uma página, ocorre 
uma pausa Isso permite uma mudança de tempo, um deslocamento de 
cena é a oportunidade de controlar o foco do leitor Trata-se aqui de uma 
questão de atenção e retenção Assim como o quadrinho à página tem de 
ser usada como uma unidade de contenção embora também ela seja 
meramente uma parte do todo do composto em si (EISNER 1999 p 63) 

 

Do mesmo modo, nos quadrinhos norte-americanos, principalmente as comics 

produzidas a partir de meados da década de oitenta, pelos artistas como Frank Miller. 

(Batman – O Cavaleiro das Trevas, Bill Sienkiewicz (Elektra - Assassina), Todd 

Macfarlane (Homem-Aranha e Spaw), Jim Lee (Capitão América e Os Vingadores) 

entre outros, devem em parte o seu renome ao fato de criarem páginas diferenciadas, 

através de uma diagramação assimétrica). 

 

Essas páginas diferenciadas, onde o tabular se institui, são provas das estratégias de 

autoria para instalar certos operadores de enunciação, através do olhar direto do leitor na 

espacialidade de uma revista em quadrinhos, sendo então fundantes para construir a 

instância da recepção. 
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