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RESUMO

Esse trabalho tem como objetivo, analisar as contribuições do design gráfico na 
construção de uma narrativa visual. Aborda, assim, o uso de elementos visuais para 
que uma história seja contada, muitas vezes sem a necessidade do uso de palavras. 
Estuda ainda, marcas do contexto histórico de uma época, na expressão da linguagem 
gráfica. Para tal, utiliza-se como objeto de análise a novela gráfica Asterios Polyp 
(2009).
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ABSTRACT

This work aims to analyze the contributions of graphic design in the construction 
of a visual narrative. It addresses, therefore, the use of visual elements so that a story 
is told, often without the use of words. It also studies, marks the historical context 
of an era, in the expression of the graphic language. For this, the graphical novel 
Asterios Polyp (2009) is used as the object of analysis.

Palavras-chave: Graphic design; graphic novel; semiotics

1.INTRODUÇÃO 

Pegue um pouco da antiga 3ª arte3, que abrange a pintura e o desenho, e foi 
desenvolvida pelos consagrados grandes gênios da antiguidade, como Leonardo da 
Vinci e Michelangelo. Adicione generosas pitadas da 6ª arte, a escrita, alvo de estudo 
de importantes campos do saber, como a linguística e a literatura. Misture um pouco 

1 Coordenador da Pós-Graduação em Gestão Estratégica em Mídias Sociais da Faesa. Professor Universitário da Faesa, 
e-mail: felipetessarolo@gmail.com.
2 Faesa Centro Universitário, Graduado em Publicidade e Propaganda e-mail: wishi_00@hotmail.com.
3. Manifesto das sete artes, publicado em 1923 por Ricciotto Canudo. (BARRETTO, 2011)  
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esses dois ingredientes. Até que no final, não teremos nada. 
Não parece contraditório e insensato? Pois bem, foi assim que as histórias em 

quadrinhos eram vistas, pelo menos até o final da década de 60 (MAZUR; DANNER, 
2014, p.8). Até esse período, em geral, eram considerados um “material de consumo 
infantil, com desenhos ruins, barato e descartável.” (MCCLOUD, 2005, p. 3). Não se 
pensava na técnica inerente à construção de narrativas usando imagens estáticas, muito 
menos que esse produto, feito de forma artesanal, fosse digno de uma abordagem 
teórica. 

No entanto, a partir da década de 70, os quadrinhos deixaram de ser um produto 
genérico, feito para agradar o maior público possível, e passaram a ser vistos como 
um meio de expressão. Isso contribuiu para que fosse alçado à categoria de arte; 
e também fez com que a arte visual e a escrita, que desde muito tempo tiveram a 
atenção acadêmica separadamente, passassem a ser estudadas juntas nas histórias em 
quadrinhos. (MAZUR; DANNER, 2014).

E para ir além, é fundamental deixar claro que, seja ele criado para expressar, 
informar ou entreter; o objetivo de qualquer quadrinho, de uma narrativa gráfica, só 
é alcançado pelo ato de se contar uma história (EISNER, 2010). Guimarães (1999) 
descreve as histórias em quadrinhos com sendo uma narrativa composta por uma 
sequência de imagens, e deixa clara a relevância da visualidade e das figuras nos 
quadrinhos. Nesse raciocínio, fica evidente que as imagens são recursos que ocupam 
o cerne da estrutura narrativa das histórias em quadrinhos. E é exatamente por isso, 
que o foco desse estudo, é a verificação da maneira como o design gráfico se insere 
e expande as possibilidades narrativas nas histórias em quadrinhos; e como seu uso 
é influenciado pela época em que uma obra de quadrinhos foi escrita. Para delimitar 
esse tema, esse estudo será feito por meio da análise da obra Asterios Polyp (2009).

A obra que será estudada, Asteryos Polip, de 2009, mostra-se como um trabalho 
de vanguarda dos quadrinhos americanos. Não aborda a temática “super-herói”, mas 
sim dramas humanos cotidianos, como crises pessoais e postura diante da realidade 
muitas vezes decepcionante. Sua qualidade pode ser atestada pela conquista de 
prêmios especializados como os americanos Eisner e Harvey e o francês Angoulême. 
(ASSIS, 2011)

Para a análise, será usada a semiótica greimasiana, que se constitui como uma 
ferramenta para a análise da significação do discurso sincrético; ou seja, formado 
por duas linguagens distintas, que no caso dos quadrinhos são a verbal e a visual. 
Assim, para que seja avaliada a contribuição dos elementos gráficos para a história, 
será estudado como se dá a articulação desses componentes visuais, no plano da 
expressão; com o fluxo narrativo, do plano do conteúdo. Essa teoria, também chamada 
de semiótica sincrética, analisa a organização de elementos semânticos que compõe 
um texto, que no caso, são as histórias em quadrinhos, com a finalidade de esclarecer 
como o conteúdo e a forma de expressão constituem a narrativa contada (FIORIN, 
2016). 
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2.CONTAR UMA HISTÓRIA

Antes de estender o olhar sobre os conceitos mais elaborados das histórias em 
quadrinhos, deve-se entender, o contexto no qual essa forma de comunicação está 
inserida. Pensar nessa questão, invariavelmente implica em compreender que o 
propósito inicial dos quadrinhos é narrar, sejam eventos ou uma construção fictícia. 
E que contar uma história, independente da forma como isso é feito, apresenta 
características e funções gerais comuns. (EISNER, 2010)

Para Vieira (2010) qualquer narrativa permite um estudo estrutural, através do 
qual, evidencia-se uma composição morfológica base. Essa conformação é constituída 
por um esqueleto que apresenta os seguintes pontos elementares: exposição, no qual 
são apresentados personagens; local e tempo, que delimitam a história; tema, que é o 
objetivo da narrativa; intriga, que é o que motiva uma ação e a resolução. 

Para o autor, soma-se a esse modelo, alguns elementos que contribuem para que 
o fluxo narrativo percorra essa composição estrutural e que dizem respeito a maneira 
como a história é contada. Assim, a ferramenta mais importante de uma história, 
e que é comum a todos os enunciados narrativos, é a presença de uma ordenação 
cronológica. Isso porque, entende-se que a alteração na ordem de eventos de um 
acontecimento, provoca mudança na forma como a história é compreendida. Isso é 
diferente de ordenação lógica entre eventos. Fatores puramente unidos por lógica, 
mas sem a especificação de temporalidade, terminam por gerar, por exemplo, um 
texto científico, e não uma história. Outro elemento importante para a existência da 
narrativa é o conflito. Ele provoca motivação no personagem, passando por uma 
tentativa em resolvê-lo, e que desencadeará consequentemente, uma reestruturação no 
status quo. Dessa forma, histórias descrevem comportamentos dirigidos para um fim, 
e é por meio desse elemento que se elabora a noção de tempo psicológico (VIEIRA, 
2010). 

No entanto, o terceiro elemento básico que compõe um texto deriva da tomada de 
consciência da existência do leitor, por parte do escritor. A partir disso, se considera 
que sua bagagem cultural influenciam na forma como a história é recebida (VIEIRA 
2010).

3.HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E DESIGN GRÁFICO

Morfologicamente, é possível identificar duas categorias de elementos que 
constituem os quadrinhos. São eles as figuras, em que se encontram os desenhos, 
balões, as molduras dos quadros; e a parte de escrita, formada por texto e onomatopeias 
(CAGNIN, 2014).

Porém, deve-se atentar para o fato de figura e escrita poderem se fundir sob 
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o entendimento de que ambos são lidos apenas como imagem. Corrobora para 
essa concepção, a definição de McCloud (2005), segundo a qual, os quadrinhos 
são “imagens pictóricas e outras justapostas em sequência deliberada destinadas a 
transmitir informações e/ou a produzir uma resposta no espectador.” (MCCLOUD, 
2005, p.9). Sua importância está no fato de adicionar o conceito de que uma letra é 
lida não só como texto, mas como imagem. Isso evidencia a força do componente 
imagético nas histórias em quadrinhos.  Guimarães fortalece esse ponto de vista 
ao pontuar que “História em Quadrinhos é a forma de expressão artística que tenta 
representar um movimento através do registro de imagens estáticas.” (GUIMARÃES, 
1999 p. 6)

Sendo assim, os elementos formadores dos quadrinhos serão analisados enquanto 
sua importância na constituição imagética do todo da obra, e como isso contribui para 
a história narrada. Para tal, o estudo será feito por meio da decomposição da porção 
pictórica das obras, para um melhor estudo da imagem que forma os quadrinhos 
(DONDIS, 2007). Para tal, serão usados os conceitos fundamentais do design gráfico: 
cor, tipografia, imagem e a composição (AMBROSE; HARRIS, 2012). Será avaliado 
ainda, como eles contribuem para a adição de conteúdo simbólico à parte pictórica 
que compõe a novela gráfica; reforçando ou expandindo a história que é narrada 
(EISNER, 2010).

4.HISTÓRIA DE ASTERIOS POLYP

A história aborda a jornada do prepotente e egocêntrico Asterios Polyp em sua 
conquista do amadurecimento emocional. O narrador da obra é Ignazio, o irmão gêmeo 
falecido de Asterios. A ausência do irmão impactou Asterios, tanto que ao longo de 
sua vida ele vê tudo em dualidades, como vida/morte ou certo/errado. Visualmente, 
verifica-se que Asterios sempre é representado de perfil, mostrando um lado ou outro 
de seu rosto. Existem ainda, dois tempos principais no enredo, o presente, que trata 
do rumo que a vida de Asterios toma, após sua separação de Hana, ex-esposa, e de 
seu apartamento ser incendiado por um raio; e o passado, que trata de como foi o 
relacionamento do casal. 

A narrativa do passado mostra que Asterios sempre foi centrado no próprio prazer 
e acostumado a ser o centro das atenções. Por ofuscar e preterir Hana, mais tarde, tudo 
culmina com o término do relacionamento. Na narrativa do tempo presente, Asterios 
perde a casa e decide recomeçar sua vida em numa pequena cidade chamada Apogee, 
onde conhece Stiff Major, que lhe oferece emprego e moradia; e Ursula, esposa de 
Stiff, com quem aprende a ser mais flexível. Ursula é emocional, altruísta e acredita 
em esoterismo e astrologia. Marcas da pós-modernidade são identificadas na história 
pela forma caricata como Asterios representa o hedonismo e individualismo, focado 
no próprio prazer, sendo indiferente ao sentimento alheio. Outro aspecto é a linguagem 
do videoclipe (PONTES, 2003), típica do período, em que as narrativas do presente e 
passado se entrelaçam de maneira não linear com os sonhos de Asterios. 
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5.DESIGN EM ASTERIOS POLYP

Em Asterios Polyp (2009), não é só o texto no balão que conta história, a parte 
visual participa ativamente da narração. O sincretismo é evidente, sendo que a imagem 
e a palavra se fundem, seja para direcionar o significado, seja para adicionar conteúdo 
simbólico à narrativa. (MIQUELETTI; SCOPARO, 2013) 

E é válido destacar que em Asterios Polyp o desenho apresenta a peculiaridade de 
variar de acordo com características psicológicas do personagem, como na imagem a 
seguir. Não ficam presos à tentativa de representar o real (MCCLOUD, 2005). Logo 
no início do terceiro capítulo, há uma passagem de texto que representa esse conceito 
visual: “E se a realidade (como a percebemos) fosse uma extensão do self?”. Assim, 
cada personagem tem uma identidade visual peculiar, sendo desenhado com um estilo 
de traço diferente.

Figura 1: Estilos diferentes de desenho para cada personagem. Fonte: MAZZUCCHELLI (2009) 

Isso se estende ao design do balão de fala. O de Asterios, por exemplo, é quadrado, 
uma vez que sua personalidade é mais racional, e ele tem pensamento matemático e é 
avesso à mudança; e são exatamente essas as características associadas ao quadrado 
(SAMARA, 2010). Já o de Hana é circular, dada sua maleabilidade.

Em outro caso, verifica-se um balão em forma de cubo, usado para um momento 
em que Asterios está constrangido e hesitante, e o texto reflete essa indecisão: “Sim, 
hã, não”, na imagem seguinte. Atua diretamente adicionando conteúdo simbólico à 
narrativa, acrescenta a ela, um “nível intelectual secundário” (EISNER, 2010 p. 48) 
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Figura 2: Balão com formato de cubo.  Fonte: MAZZUCCHELLI (2009) 

É válido destacar que a imagem é usada ainda para transmitir o que não é dito 
pelo texto, como a mudança de um estado mental. Isso se verifica na ocasião em que 
Hana, inicialmente brava com Asterios, compreende os motivos que o fizeram magoá-
la. Ela sai da configuração visual do seu self, representado por um estilo de traço 
hachurado, que só apareceu para caracterizar falta de afinidade com Astérios, e volta 
para um traço comum aos dois. 

Figura 3: Mudança no estilo de traço. Fonte: MAZZUCCHELLI (2009) 

As cores também apresentam essa propriedade de diferenciar personagens. 
Originalmente Asterios é ciano e Hana, magenta. Mas quando estão juntos, são 
resultado de uma mistura das duas, o púrpura. Porém, isso só se verifica nos trechos 
que tratam do passado (AMBROSE; HARRIS, 2012). Uma pista de como as cores 
são usadas na história é dada pela passagem, que em português seria, “E se a realidade 
(como percebemos) fosse uma mera extensão do self? Isso não influenciaria o modo 
com que cada indivíduo vivencia o mundo?”. Que no original em inglês foi escrito 
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como, “What if reality (as perceived) were simply an extension of the self? Wouldn’t 
that color the way each individual experiences the world?” A expressão que foi 
traduzida na edição brasileira como “modo com que cada um vivencia o mundo”, 
porém, na tradução literal do inglês para o português, seria muito mais próximo de, 
colorir a forma particular como experimentamos o mundo. Isso está em total afinidade 
com as representações de cor para os personagens principais, Asterios e Hanna.

Na narrativa do tempo presente, bem como nos sonhos que Asterios tem com 
o Ignazio, o irmão gêmeo falecido, a paleta de cores é mais amarelada. Aliás, uma 
ponderação pode ser feita sobre o uso dessas cores, o ciano, magenta e amarelo, que 
fazem parte do esquema CMYK, do esquema de cores subtrativas para impressão. 
(AMBROSE; HARRIS, 2012)

Uma observação que pode ser feita é que a cor preta é a única do sistema CMYK 
que não aparece na obra, cor essa, que na sociedade ocidental, representa o luto. Sabe-
se que o personagem Asterios sente a ausência da esposa, e passa pela elaboração do 
luto em relação ao fim do casamento com Hana, a quem ainda ama. E ainda, que a 
cor preta na verdade não é uma cor, mas a ausência de cores, provocada pela absorção 
total do espectro luminoso (SAMARA, 2010).  Na obra, pode-se dizer que essa cor, 
ou mais precisamente, essa ausência de cor, chamada preto, também se faz presente 
em Asterios Polyp justamente pela sua ausência. 

Características psicológicas são representadas visualmente por meio da 
Tipografia, um exemplo claro se verifica na fonte em caixa alta de Asterios, que se 
impõe sobre a fonte em caixa baixa de Hana (AMBROSE; HARRIS, 2012). 

Já em termos de Layout, verifica-se que em Asterios Polyp (2009) muitas vezes, 
a composição não é organizada no padrão das histórias em quadrinhos comuns. A 
diagramação, por vezes, pode ter um aspecto caótico, com pouca pregnância (GOMES, 
2009). Um dos motivos para isso é o fato de ser uma história autoral, ou seja, não está 
veiculada a nenhuma grande editora, por isso há uma certa liberdade para montar a 
estrutura da página. Percebe-se que em Asterios Polyp (2009) o layout participa da 
composição narrativa. Aqui também é possível notar a influência da desconstrução na 
linearidade narrativa, algo comum na pós-modernidade e da linguagem de videoclipe. 
(PONTES, 2003). Não existem padrões para a disposição dos quadrinhos, algumas 
vezes uma página inteira apresenta apenas um quadro, e em outras os quadros são 
circulares, ou mesmo inexistentes. E ainda, os balões de fala não respeitam os limites 
da moldura dos quadros. 

Um exemplo claro é quando se retrata o momento em que Asterios passa por 
sérias dificuldades, sem ter a quem recorrer. Essa solidão do personagem é traduzida 
pelo branco e a ausência de borda do quadro. É como se não existisse limite para o 
vazio sentido por ele



O USO DA IMAGEM NA NARRATIVA GRÁFICA ASTERIOS POLIP

66 | COMUNICAÇÃO - REFLEXÕES, EXPERIÊNCIAS, ENSINO |Curitiba | v. 13| n.13|p. 059-072| 1° Semestre 2017 

Figura 4: Fundo totalmente branco, evoca a solidão do personagem. Fonte: MAZZUCCHELLI (2009) 

É importante ressaltar que nessa obra, uma ilustração de um cenário amplo e 
desabitado, é diferente do vazio gráfico, que nem mesmo é desenhado. O cenário 
inabitado e extenso retrata cenas de solidão e reflexão. Já o vazio gráfico é uma 
forma de dar ênfase à ação principal e às falas, além de representar uma solidão mais 
profunda e melancólica. No primeiro caso, o olhar caminha pela cena desenhada, 
no sentido de contemplar, já no segundo, a ausência de elementos faz o olhar se 
concentrar no personagem. Nesse momento, nada importa além do sentimento do 
personagem. Isso potencializa a introspecção.  Outro aspecto é que o vazio gráfico 
em Asterios o aproxima do teatro, em que o palco conta apenas com os atores, sem 
um cenário. O que importa é a atuação do ator, e ela que constrói, no imaginário do 
espectador, o cenário no qual a cena se desenrola. Essa estratégia de deixar o leitor 
completar as lacunas deixadas pelo visual e força o envolvimento do leitor com a 
história (STOLFI, 2008).

6. ANÁLISE DA NARRATIVA SINCRÉTICA EM ASTERIOS POLYP

A análise será da narrativa mínima, ou seja, subtrama  (FIORIN, 2016); que 
abrange a relação de Asterios e Ursula, e como ele se dá conta de que deve abandonar 
sua postura de ambivalências, e que ele errou com Hana, sua ex-esposa.

 É fundamental ressaltar, que a análise do discurso seguirá a metodologia proposta 
por Teixeira (2009), cuja lógica parte de, inicialmente estudar o que se apresenta 
primeiro ao leitor, ou seja, a camada do discurso mais superficial e aparente. E a 
partir daí, será promovido o aprofundamento do olhar para os níveis mais profundos 
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da narração. Dessa forma, a apreciação do percurso gerativo de sentido se iniciará no 
nível discursivo, passando pelo narrativo, até chegar ao nível fundamental.

No nível do discurso, verifica-se uma série de acontecimentos e lembranças 
que fazem com que Asterios mude sua concepção dualista para a aceitação da 
multiplicidade. Inclui-se aí conversas entre Asterios e Ursula, sendo ela, não só uma 
defensora, mas como uma representante da pluralidade humana. Para ela, nenhuma 
teoria científica é superior às diversas crenças religiosas e ao exoterismo, no que 
diz respeito a explicar o ser humano. Uma lembrança da época em que era casado, 
também serve de gatilho para sua mudança de pensamento e desapego em relação 
às oposições binárias. Numa aula de escultura Hana utiliza 2 tijolos idênticos para 
explicar a importância do vazio na escultura. Ela os dispõe lateralmente alinhados, 
com um vão entre eles, que tem exatamente o tamanho de um tijolo. Esse vazio evoca 
a presença de um terceiro tijolo. Tem-se aí, uma tríade, formada por dois tijolos mais 
um vazio, que rompe com o pensamento binário de Asterios. 

Figura 5: Hana explica o espaço negativo entre dois objetos. Fonte: MAZZUCCHELLI (2009) 

Isso o impacta, pois ele sente a presença de Hana pelo vazio que ela deixou, 
acontecendo o mesmo com seu irmão. A temática do dualismo versus o múltiplo 
(ou hibridismo, ou fusão de opostos) é retomada pelo trecho com o músico Kalvim 
Kohoutek. O personagem pontua, quando questionado sobre seu problema de visão: 
“nem hipermétrope, nem míope, mas medíope.”. Ou seja, ele afirma que possui um 
problema intermediário, entre os dois. Kalvim destaca em outra fala: “Simultaneidade 
- a consciência de muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo - é o aspecto mais 
saliente da vida contemporânea.” Complementa sobre a construção colaborativa de 
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conteúdo, mais uma característica em pleno alinhamento com a pós-modernidade, 
período no qual a obra Asterios Polyp (2009) está inserida: “Numa cacofonia de 
informações, cada ouvinte, ao se concentrar em certos tons e fraseados pode se tornar 
participante ativo na criação de uma experiência polifônica singular.” Remete ainda 
ao conceito de desenvolvimento de conteúdo de forma colaborativa da cibercultura4.

 

Figura 6: o músico Kalvim Kohoutek explica sua teoria. Fonte: MAZZUCCHELLI (2009) 

No nível narrativo, por trás da camada mais superficial do discurso, é possível 
evidenciar uma temática de resignação. Asterios é o sujeito, que tem como meta, 
entrar em conjunção com o objeto, que é abandonar sua prepotência. O anti-sujeito, 
que atrapalha o sujeito a alcançar o objeto, é o próprio Asterios, mais precisamente 
a sua resistência em abandonar seus dogmas. Ursula atua na etapa de manipulação, 
provoca Asterios, e o instiga a ver o mundo de outro jeito. Na fase de competência, 
Asterios se vê sem opção de moradia e trabalho. Na fase de performance, ou seja, na 
etapa em que o personagem deve agir para alcançar seu objeto, inicia sua mudança 
comportamental trabalhando como mecânico e reelaborando seu passado com Hana. 
Por fim, na sanção, que é a etapa em que o personagem completa seu ciclo na narração, 
Asterios finalmente compreende seus erros, os corrige, procura Hana, e por fim é 
aceito de volta

4 O conjunto de técnicas(materiais e intelectuais), de práticas, de atitudes, de modos de pensamento e de valores que se 
desenvolvem juntamente com o crescimento do ciberespaço (LÉVY, 2010, p. 17)
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No nível fundamental, tem-se que a oposição lógica primordial é formada pelos 
contrários dominação/resignação, isso porque a necessidade de Asterios em controlar 
todas as situações era tal, que ele ignora a multiplicidade, e passa a interpretar os 
eventos da realidade como sendo formados pela interação de fatores pareáveis. Afinal, 
manejar duas variáveis é mais fácil do que gerir uma infinidade delas.  Além disso, ele 
sempre buscou ser o centro das atenções, para obter o controle do que julgava serem 
as 2 variáveis de uma dada situação. Asterios, porém, passou por eventos aleatórios 
que lhe mostraram que a realidade é mais do que mera interação de fatores binários e 
o fizeram aceitar a falta de controle sobre seu destino. É possível aqui, estabelecer um 
paralelo entre a mentalidade racional de Asterios e a linguagem binária computacional. 
E posteriormente, na quebra desse raciocínio, verifica-se a relação entre a variedade 
de pontos de vista e a multiplicidade de informações na cibercultura (LEVY, 2010). 
Os seus contraditórios identificados são os sub-contrários não-dominação/não-
resignação, que representam a falta de alinhamento com questões de poder e controle. 

Figura 7: trajeto do personagem no discurso narrativo. Fonte: elaboração do autor.

O trajeto percorrido por Asterios ao longo dessa narrativa, vai da dominação, 
pautado pela ânsia em buscar o controle e no egoísmo; à não-dominação, que abrange 
o entendimento de que o controle não é o único critério a ser levado em conta para 
viabilizar sua existência. Para por fim, chegar à resignação, na qual Asterios constata 
que o controle, na verdade, não existe. Tanto que no final da história, a casa onde 
Asterios e Hana estão é atingida por um asteroide, logo após o casal fazer as pazes. 
Isso, como o raio que inicia o incêndio na casa de Asterios, são elementos usados para 
mostrar a importância do acaso. O rompimento do pensamento polarizado de Asterios 
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é representado graficamente na imagem que apresenta sobreposição de quadros e 
representa a multiplicidade de pontos de vista. Visualmente, as cores também mudam, 
e no final, quando Asterios se reencontra com Hana, para fazerem as pases, não 
há predominância nem do magenta nem do azul, e outras cores intermediárias são 
adicionadas. 

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nota-se que Asterios Polyp (2009), não teme em correr riscos com experimentações 
em seu design. Lança mão, assim, da referência ao universo gráfico das cores CMYK; 
de desconstruções no layout original das histórias em quadrinhos; e uma narrativa 
descontínua, característica do vídeo clipe, que alterna entre 3 histórias: do presente, 
passado e do sonho. Tem-se assim, um resultado que condiz com o período no qual 
a obra se insere, e com o fato de Asterios Polyp (2009) ser uma obra autoral.  É 
fundamental destacar, ainda, da forma como a obra aborda a falta. A ausência de 
Ignazio, irmão de Asterios e de Hana, a esposa, gera isolamento e dúvida existencial, 
traduzidos visualmente pelo vazio gráfico, o branco.  

A partir do que foi apresentado, é possível notar a importância da imagem 
na comunicação, e como ela contribui para encaixar a obra dentro de um período 
histórico. As características de Asterios Polyp de composições visuais fragmentadas e 
uso de estilos diversos de desenho marcam a liberdade e busca pelo trabalho autoral, 
presentes em vários autores de quadrinhos da virada do século XXI. (MAZZUR; 
DANNER, 2014) 

Além de possibilitar a delimitação temporal no qual uma obra está circunscrita, 
nota-se que nos quadrinhos, é possível utilizar as imagens de forma que funcionem 
para além da mera representação visual de um conceito que está inscrito no texto. Se 
apropria dos significados trazidos pela escrita, e apresenta a interpretação visual que 
não só adiciona conteúdo novo, mas complementa também a narrativa. 

Desde o estilo de traço de desenho, pose no qual o personagem é retratado, 
cores usadas, ou até mesmo o tipo de fonte escolhida para as falas, trazem conteúdo 
simbólico e contribuem, tal qual as palavras, com igual ou maior força, para contar 
a hsitória. Outro ponto relevante é que esses elementos visuais são uma ferramenta 
que deve ser usada deliberadamente, com o objetivo de criar empatia e possibilitar a 
conexão emocional com o leitor (MCCLOUD, 2005).
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