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Imagem narrativa1

A grosso modo, podemos dizer que uma imagem tem funções de comunicação e que, mais
especificamente, busca representar, simbolizar, alegorizar, expressar, vivenciar, documentar, definir
permanência, decorar, narrar etc.

Como estamos tratando da imagem narrativa, há que se perguntar qual seria a condição mínima
para que uma imagem fosse considerada narrativa.

Referimo-nos à imagem sobre papel, película, tela de computador ou qualquer suporte de
representação.  Apesar de falarmos de suportes cuja imagem é geralmente dinâmica (TV, cinema,
por exemplo), queremos nos referir à imagem estática, isto é, eliminamos imagens em movimento
como normalmente no cinema, na televisão ou nos jogos de vídeo, por exemplo.

Queremos aqui, também, que se elimine a imagem seqüencial, ainda que estática, como nas
histórias em quadrinhos. O que nos resta, portanto, e o que queremos falar é daquela imagem
representada como parada, produzida sobre qualquer suporte.  A pergunta seria "o que faz com
que essa imagem seja considerada como narrativa?", ou "quais as condições mínimas para que
essa imagem possua a característica de narrativa?"

A resposta estaria no fato dela possuir a idéia de ação no tempo dentro de um único espaço de
representação.  Essas seriam, então, as condições para que a imagem fosse considerada como
narrativa, minimamente. Um bom exemplo seria o desenho da folha com uma espiral, caracterizando
ação, passagem do tempo.
Em geral, a imagem narrativa é realista, ou, pelo menos, figurativa, embora possamos falar de uma
imagem abstrata narrativa, no caso, por exemplo, em que manchas ou traços representam uma
estória metaforicamente.  Ela deveria, ainda, encerrar uma estória (enredo), assim como ter
encadeamento, ponto de vista, etc., exatamente como outros textos narrativos. Entretanto, o que
buscamos aqui, conforme dito acima, são os requisitos mínimos para que uma imagem seja
considerada como narrativa.
Em contraste, podemos pressupor a existência de imagens não-narrativas, como esquemas, tabelas,
fluxogramas, bases de dados, ou mesmo pinturas, gravuras - figurativas ou não - utilizadas para
informar, descrever, simbolizar, etc. e não narrar.

Não se pode confundir as condições mínimas de uma imagem narrativa estática não seqüencial, que
acabamos de ver, com o que se entende por gênero narrativo em formas textuais, utilizando ou não
imagens, como é o caso da literatura, cimema, televisão, RPG ou videogame, embora os elementos
constitutivos de ambos, como não poderia deixar de ser, sejam recorrentes. Estes se caracterizam
como narrativos por possuírem os elementos levantados por Cardoso (tema, personagens, ação,
tempo, espaço, ponto de vista, conflito), possuindo unidade de ação, tempo e lugar, e
desenvolvendo-se através da relação de causa e efeito, etc.  Além de Cardoso, mencionamos
Rhodes e suas 14 fases (cenário, surgimento do narrador, identificação do tema, início da viagem ou
trama, relevo do tópico, introdução de outro personagem, uso de razão para o fato, apresentação
de razão, colocação de questão, estabelecimento do conflito, resposta à questão, resolução do
conflito, conclusão da viagem e apresentação de sumário). Vale dizer que, modulados esses
aspectos definidos por Cardoso e Rhodes, teríamos os diferentes gêneros, como o drama, o policial,
o épico, etc.
Os gêneros narrativos acima, valendo-se ou não imagens, contrastariam com outros gêneros
textuais que não contam uma estória, como é o caso de peças descritivas, informativas, expositivas,
argumentativas, instrucionais, etc.

Simplisticamente falando, poderíamos dizer que o texto escrito é narrativo quando conta uma
estória, enquanto que a imagem é narrativa quando descreve uma ação no tempo.

                                                
1 É preciso esclarecer que o que queremos dizer quando nos referimos a imagem neste contexto, não é a imagem mental
nem o resultado da percepção a partir do reflexo do mundo exterior na retina e que também chamamos de imagem - aquilo
que vemos/percebemos.  Nossa idéia aqui é daquela imagem enquanto representação.


