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QUADRINHOS DIGITAIS 1 
Uma reflexão teórica a partir da página do Facebook Quadrinhos Ácidos 

 
Nara Bretas2 

 
RESUMO 
Com o crescimento da produção independente de quadrinhos no país, o uso do ambiente 
digital e dos adventos tecnológicos na propagação de HQs é hoje uma das alternativas mais 
viáveis e baratas para aqueles que pensam em produzir quadrinhos. Pensando nisto, este 
artigo faz uma reflexão teórica das pesquisas sobre essa nova forma de produzir e consumir 
quadrinhos, visto que cada vez mais autores optam por utilizar o ambiente digital na 
circulação e divulgação do seu trabalho. Para isto, traçamos um breve panorama das 
Histórias em Quadrinhos no Brasil, além de levantar e discutir sobre as formas de circular e 
consumir Quadrinhos Digitais (QDs) a partir de sua evolução, suas semelhanças com o 
impresso, bem com suas singularidades. Assim, partimos da perspectiva teórica de autores 
como Franco (2004), Mendo (2008), Ramos (2013) e Santos (2010), para explorar o 
cenário dos QDs utilizando a série de tiras Quadrinhos Ácidos, objeto de estudo da 
dissertação da autora.  
 
PALAVRAS-CHAVE: HISTÓRIAS EM QUADRINHOS. QUADRINHO DIGITAL. 
QUADRINHOS ÁCIDOS. AMBIENTE DIGITAL. CIRCULAÇÃO. 
 

 
DIGITAL COMICS: 

A theoretical reflection on the Facebook page Quadrinhos Ácidos 
 

 
ABSTRACT 
With the growth of independent comic production in Brazil, the use of the digital 
environment and technological advent in the spread of comics is now one of the most 
viable and cheap alternatives for those who think of producing comics. Thinking about this, 
this article makes a theoretical reflection on the research on this new way of producing and 
consuming comics, as more and more authors choose to use the digital environment in the 
circulation and dissemination of their work. For this, we draw a brief overview of Comics 
in Brazil, and raise and discuss the ways of circulating and consuming Digital Comics 
(DCs) from its evolution, its similarities with the print and its singularities. Thus, we start 
from the theoretical perspective of authors such as Franco (2004), Mendo (2008), Ramos 
(2013) and Santos (2010), to explore this scenario of DCs using the comic called 
Quadrinhos Ácidos, study object of the master's thesis of the author. 
 

                                                             
1 Trabalho apresentado no GT 3: Interações, Tecnologia e Processos Comunicacionais 
2 Universidade Federal de Ouro Preto (UFOP) / Programa de Pós-Graduação em Comunicação (PPGCOM); 
narabretaslage@hotmail.com 
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INTRODUÇÃO 
 
 Como Histórias em Quadrinhos (HQs) Will Eisner (2013) entende que são, em sua 

essência, um meio constituído de imagens. Para o autor, mesmo que as palavras sejam um 

elemento vital nas narrativas sequenciais, esta tem maior dependência nas imagens, que 

podem ser entendidas universalmente e são construídas com o intuito de imitar ou exagerar 

o real.  “Escrever quadrinhos inclui todos os elementos numa mistura que se torna parte da 

mecânica desta forma de arte” (EISNER, 2013, p. 6). Ainda segundo o autor, o método de 

transmissão sempre influiu criticamente na criação e na comunicação de artes, e com as 

HQs não é diferente. 

 Vinculado ao seu processo de publicação o quadrinho é, assim como os demais 

veículos, um meio de comunicação que busca atender a necessidade de seus 

leitores/consumidores e que por isto está constantemente em evolução. Da mesma forma 

que autores/narradores de outros veículos, “o narrador gráfico tem de pensar no futuro da 

sua mídia. Uma tecnologia sempre em avanço afeta o ambiente da comunicação” (EISNER, 

213, p. 164). De acordo com o autor, a tecnologia digital, por exemplo, começou a ganhar 

espaço recentemente e a competir com a impressa, conseguindo a atenção dos criadores de 

HQs. Para Eisner (2013), com a chegada de computadores pessoais e a cultura da internet, a 

leitura ampliou suas perspectivas fazendo surgir assim os Quadrinhos Digitais (QDs), hoje 

tomados como importante área para a expressão artística no ambiente digital.  

 Neste sentido, o presente artigo faz uma discussão teórica sobre o universo dos 

QDs, sua evolução, suas semelhanças com o impresso, bem como suas singularidades. A 

pesquisa teórica, assim “têm por função preencher lacunas no conhecimento, desvendar e 

construir quadros conceituais de referência” (SANTAELLA, 2001, p. 139). Para tal, 

optamos por explorar este cenário utilizando a série de tiras Quadrinhos Ácidos3 (QA), uma 

vez que este é o objeto de pesquisa da dissertação de mestrado da autora, da qual o estudo 

aqui apresentado é derivado. Criada em 2013 pelo cartunista e publicitário Pedro Leite, e 

                                                             
3 Disponível em: http://www.quadrinhosacidos.com.br/p/sobre.html Acesso em: 20 de outubro, 2016. 
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com uma página4 no Facebook5 que alcança mais de 500 mil seguidores, QA aborda de 

forma crítica e com humor, diversos temas do cotidiano. 

 A importância dessa pesquisa está na oportunidade de levantar, refletir e discutir os 

estudos sobre esta nova forma de produzir e consumir quadrinhos, visto que cada vez mais 

autores optam por utilizar o ambiente digital na circulação e divulgação do seu trabalho. 

Para isto, traçaremos um breve panorama das HQs no Brasil, a fim de entender o cenário 

em que a nona arte vem se estabelecendo no país. Além disso, serão levantadas questões 

relativas a este método de fazer e publicar quadrinhos, característica da comunicação 

mediada pelo computador e das redes digitais. Outro ponto abordado será a 

contextualização sobre os Quadrinhos Ácidos e seu criador, para que assim seja possível 

entender um pouco do universo por trás da obra e então descobrir se, e como, ela se 

constitui como Quadrinho Digital. 

 

UM PANORAMA DOS QUADRINHOS NO BRASIL 

 As Histórias em Quadrinhos no Brasil tiveram influências de HQs de diferentes 

partes do mundo. A primeira delas foi da Itália, uma vez que o percursor dos quadrinhos no 

país foi o italiano Ângelo Agostini, que mesmo não usando balões, de acordo com 

Vergueiro (2011), demostrava um grande domínio das técnicas de narrar histórias 

graficamente. De acordo com o autor, com trabalhos como As aventuras de Hhô Quim, As 

impressões de uma Viágem à corte (publicadas no jornal Vida Fluminense desde 1969) e a 

revista Tico-Tico, primeira revista brasileira em quadrinhos. Agostini foi considerado um 

modelo por todos os artistas que o sucederam, estabelecendo assim o cenário das narrativas 

gráficas no país.  

 A influência norte americana ficou por conta dos quadrinhos de super-heróis, que 

chegaram ao Brasil no início do século XX, período no qual de acordo com Hernandez; 

Santos (2011) e Vergueiro (2011) surge a Gazeta Infantil. Criada em 1928, como uma 

seção do periódico A Gazeta, a Gazetinha, como era conhecida, tornou-se suplemento 

                                                             
4 Disponível em: https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos?fref=ts Acesso em: 20 de outubro, 2016.  
5 Uma rede social na internet que permite aos usuários publicar o que estão fazendo ou pensando, 
compartilhar fotos e vídeos, curtir publicações dos amigos e realizar diversas outras atividades. 
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semanal partir de 12 de setembro de 1929, e trazia HQs tanto de autores norte-americanos 

como de artistas brasileiros. De acordo com Vergueiro (2011), estes ilustradores já 

demonstravam em seu trabalho traços dos Comics dos Estados Unidos, como por exemplo 

o uso de balões da fala no lugar das legendas colocadas abaixo das vinhetas. Nesse sentido, 

os autores consideram que A Gazeta Infantil, abriu espaço para os suplementos que traziam 

HQs no país, sendo o mais conhecido deles o Suplemento Juvenil, lançado no Rio de 

Janeiro em 1934 pelo jornalista e editor Adolfo Aizen.  

 A implementação do Suplemento Juvenil, de acordo com Gomes (2008), tornou 

possível o início da formação do incipiente mercado editorial brasileiro de quadrinhos, o 

que fez de jornalistas e empresários nomes de força dentro da imprensa do país. Outra 

contribuição do Suplemento, segundo Vergueiro (2011) foi a possibilidade de muitos 

artistas brasileiros publicarem seus trabalhos em suas páginas, o que viabilizou o 

crescimento e a força do mercado nacional de quadrinhos. Entre 1939 e 1940, o empresário 

Roberto Marinho criou O Globo Juvenil, e colocou nas ruas a revista Gibi, que de tão 

popular, conforme o autor, tornou-se sinônimo de revista de histórias em quadrinhos no 

país, prática que permanece até hoje.  

 Em 1939, na perspectiva de Vergueiro (2011), em uma manobra considerada até 

hoje obscura, os personagens norte-americanos publicados no Suplemento passaram para o 

Globo Juvenil, levando o primeiro a uma crise que o fez encerrar suas publicações em 

1945. Neste contexto, de acordo com Vergueiro (2011), uma nova fase no mercado 

editorial brasileiro se iniciou, e teve como marco o surgimento de editoras especializadas 

em publicações de HQs. Segundo o autor estas estabeleceram-se, em sua maioria, na região 

com maior desenvolvimento do país, ou seja, o Sudeste. Cenário que se conserva quase 

inalterado.  

 As revistas de quadrinhos de humor também tiveram destaque no país, conforme 

Vergueiro (2011) e Hernandez e Santos (2011), e se apoiavam em personagens do cinema 

nacional como Oscarito, Mazzaropi e Grande Otelo. Outro segmento de destaque no 

mercado editorial brasileiro foi o infantil, com destaque para Maurício de Souza, que 

iniciou sua carreira com as publicações do cachorro Bidu, impressas no jornal Folha de São 

Paulo e Ziraldo Alves Pinto, que ganhou destaque com cartuns do Saci Pererê para a revista 
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O Cruzeiro. Nas décadas seguintes, segundo Vergueiro (2011), os quadrinhos brasileiros 

apresentaram influências de vários outros gêneros espalhados pelo mundo, tais como o 

terror norte americano, entre os anos 1950 e 1980; o underground, que chegou ao país a 

partir das revistas de HQs e dos fanzines, onde nos anos 1960 e 1970, o quadrinista Henfil 

tornou-se conhecido por suas críticas diretas ao panorama social predominante no país; e o 

Mangá japonês nos anos 2000.  

A década de 1980, também foi marcada pela redemocratização da sociedade 

brasileira e pela cultura do independente e de novos padrões estéticos. Nesse contexto, 

surgiram as editoras alternativas de HQs brasileiras que foram fechadas com a crise 

inflacionária nos anos 1990. O século 21, segundo Hernandes e Santos (2011) é marcado 

pela segmentação do mercado editorial das HQs no país, cenário no qual artistas brasileiros 

continuam produzindo quadrinhos, seja para editoras estrangeiras ou para publicações 

independentes como fanzines ou para divulgação no ambiente digital. 

A primeira década do século XXI trouxe aos quadrinhos brasileiros as mesmas 
questões que trouxeram aos quadrinhos do mundo inteiro. Como irão eles 
sobreviver no novo ambiente virtual que predomina na sociedade globalizada? E 
como irão lidar com o impacto da Internet e de outras tecnologias eletrônicas que 
estão invadindo a vida das pessoas? (VERGUEIRO, 2011, P. 54).  

 

Santos et al (2013), entendem que o ambiente digital se mostrara de grande 

importância para a divulgação de trabalhos de novos quadrinistas, especialmente os que não 

têm em sua arte características ou padrões estéticos e temáticos das editoras comerciais. 

Mesmo assim, segundo os autores, é muito difícil definir qual HQ pode ser considerada 

como o primeiro Quadrinho Digital. Foi a partir dos anos 1980, segundo os autores, que 

artistas começaram a utilizar recursos da computação gráfica em histórias em quadrinhos. 

Como exemplo, eles citam as duas principais editoras norte americanas de HQs, a Marvel e 

a DC, que agregaram a alguns trabalhos possibilidades que viabilizaram “gerar, editar e 

tratar imagens”.  

Para eles, artistas independentes também viram nesta tecnologia digital uma 

oportunidade para criar e publicar HQs sem recorrer a grandes editoras. Assim, Santos 

(2010b) afirma que os Quadrinhos Digitais aparecem pela primeira vez antes da internet 
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comercial6. Para o autor, mesmo que os HQs e o computador já tenham sido 

experimentados em suas diversas possibilidades, “tal qual a pintura computadorizada ou a 

criação dos requadros por meio do computador, estas técnicas apenas valorizavam ou 

barateavam o processo de um produto já existente: as histórias em quadrinhos impressas” 

(SANTOS, 2010b, p. 62).  

Assim, Franco (2004), considera que a primeira experiência de quadrinhos em 

ambiente digital aconteceu na França em 1986, quando a revista Circus transpôs para o 

computador tiras da personagem argentina Mafalda. Entretanto, entende-se neste trabalho 

que digitalizar HQs produzidas para circular primeiramente no impresso é pouco para 

considerar a experimentação como marco inicial dos Quadrinhos Digitais. Esse teste, 

porém, não pode ser ignorado, uma vez que apontou um possível caminho para a 

divulgação e circulação de quadrinhos. Nesse sentido, Santos et al (2013) afirmam que os 

primeiros QDs apareceram nos anos 1990, com o desenvolvimento da hipermídia. Segundo 

os autores, as HQs pioneiras no ambiente digital tinham como leitores pessoas do universo 

acadêmico, uma vez que devido ao alto custo, a internet se limitava a universidades, bases 

militares e centros de pesquisa, e por isso a maior parte destas obras retratavam cenas da 

vida acadêmica.  

De acordo com Campbell (2006) o hipertexto7 (WWW) 8 de Tim Berners-Lee e o 

Mosaic9 de Marc Andreesen marcaram distintamente a maneira como as HQs eram 

                                                             
6 A Internet Comercial é aquela à qual o cidadão comum tem acesso, e onde transações comerciais podem ser 
realizadas. Antes disso a internet existia no meio acadêmico, onde foi gerada e encontrou meios para se 
desenvolver, nos moldes em que a conhecemos hoje.  Fonte:  https://www.rnp.br/destaques/historia-por-tras-
20-anos-internet-comercial-brasil Acesso em: 07 de dezembro, 2016.  
7 Hipertexto é o termo que remete a um texto ao qual se agregam outros conjuntos de informação na forma de 
blocos de textos, palavras, imagens ou sons, cujo acesso se dá através de referências específicas, no meio 
digital denominadas hiperlinks, ou simplesmente links. Esses links ocorrem na forma de termos destacados no 
corpo de texto principal, ícones gráficos ou imagens e têm a função de interconectar os diversos conjuntos de 
informação, oferecendo acesso sob demanda às informações que estendem ou complementam o texto 
principal. No entanto a Internet não é o único suporte onde este modelo de organização da informação e 
produção textual se manifesta.  Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto Acesso em: 07 de dezembro, 
2016.  
8 World Wide Web (WWW) é o sistema de hipertexto mais conhecido atualmente. Criado pelo físico britânico, 
cientista da computação e professor do MIT Tim Berners-Lee, o WWW é um sistema de documentos em 
hipermídia (hipermédia) que são interligados e executados na Internet. Os documentos podem estar na forma 
de vídeos, sons, hipertextos e figuras. O usuário pode assim usar um programa de computador, o navegador, 
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divulgadas. Uma vez que, a partir delas, o leitor teve a oportunidade pioneira de ler 

quadrinhos conectado à rede mundial de computadores, sem precisar efetivamente fazer o 

download da arte. Assim, Santos (2010b), indica Doctor Fun de David Farley, e Netboy da 

Stanfford Hulley, ambas datadas de 1993, como as primeiras HQs a circular na internet.  

No Brasil, na perspectiva de Ramos (2013), projetos semelhantes foram 

desenvolvidos. Um deles é o site Cyber Comics, que ficou no ar entre os anos de 1997 e 

2002, e agregava trabalhos de autores de destaque como Laerte, Adão Interrusgarai e 

Spacca. Ramos (2013) também destaca a página virtual da editora Nona Arte criada em 

2002, que se tornou uma grande agregadora de trabalhos tanto do escritor e desenhista 

André Diniz, criador da editora, como de outros quadrinistas nacionais. Assim, a partir das 

questões levantadas até agora, esta pesquisa considera o ambiente digital como propício 

para a divulgação independente de histórias em quadrinhos e entende a necessidade de um 

estudo mais aprofundado sobre os Quadrinhos Digitais, questões estas que serão abordadas 

no tópico a seguir.  

 

QUADRINHOS DIGITAIS 

Tomando como base as ideias até aqui apresentadas, e pensando a internet como 

espaço facilitador da divulgação e acesso à cultura, considera-se o ambiente digital como 

uma das alternativas mais viáveis e baratas para os que cogitam/buscam produzir quadrinho 

de forma independente no Brasil. Neste sentido, consideraremos aqui o princípio de 

mediamorfosis de Roger Fidler (1998) onde o autor ressalta que as transformações dos 

meios de comunicação são geralmente resultado da interação complexa entre as 

necessidades percebidas, as pressões políticas, das competências e das inovações sociais e 

tecnológicas. Para o autor, o passado da mídia não deixa de existir e o presente é uma 

                                                                                                                                                                                          
para descarregar informações (documentos ou páginas) de servidores web (ou sítios) e mostrá-los na tela. 
Fonte:  https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web Acesso em: 07 de dezembro, 2016.  
9 Mosaic é conhecido por muitos como o primeiro Navegador WWW e foi o primeiro navegador a ser usado 
no Windows, que abriu a web para o público em geral. Desenvolvido no National Center for Supercomputing 
Applications (NCSA) a partir de 1992 e lançado em 199, foi extinto em 27 de Janeiro de 1997.  Fonte:  
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosaic Acesso em: 07 de dezembro, 2016.  
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mistura do que está acontecendo com o que vai acontecer e por isto, a mídia não existe de 

forma separada, ela está sempre se reinventando e reestruturando para funcionar. 

Neste sentido, entende-se que as HQs, da mesma forma que outras mídias, sofreram 

transformações e que assim “como outras formas de comunicação, transmitem valores que 

variam de sociedade para sociedade, em um processo de socialização que ultrapassa 

fronteiras físicas e alcança o mundo digital, por meio da internet” (SIQUEIRA; VIEIRA, 

2008, p. 181- 182). 
Dessa maneira, percebe-se em pesquisas sobre quadrinhos uma variedade de 

classificações/nomenclaturas dadas por autores a nova forma de fazer e divulgar 

quadrinhos, característica da sociedade contemporânea. Mendo (2008), McCloud (2006) e 

Wolk (2007), por exemplo, intitulam este tipo de trabalho como webcomics, ou não adotam 

nenhuma denominação específica, referindo-se a estas HQs como “histórias produzidas 

para a internet” ou “histórias online”. Edgar Franco (2004) por sua vez, criou o termo 

HQtrônicas, que ele emprega para se referir as produções que se utilizam de recursos que, 

segundo ele, não eram possíveis no papel.  

Assim, as HQtrônicas têm como característica: a animação; a diagramação 

dinâmica (ou movimento de elementos do quadrinho, antes estáticos); a trilha sonora; o 

efeito de som; a tela infinita (ou leitura sem contes, viável graças a barra de rolagem do 

computador); a tridimensionalidade; a narrativa multilinear (que permite a leitura em 

variadas possibilidades e caminhos); e a interatividade. Entretanto, adotar-se-á neste 

trabalho o termo Quadrinhos Digitais (QDs), para se referir a HQs construídas digitalmente 

ou com a ajuda de ferramentas como computadores e softwares, por entendermos que a 

definição de Franco (2004), é limitadora. Ao elencar uma série de aspectos para que um 

quadrinho seja considerado HQtrônica o autor esquece que algumas destas aconteciam 

antes mesmo da criação do computador. A animação, por exemplo, era possível nos anos 

1940 ou 1960 quando quadrinhos ganhavam versões animadas para serem transmitidas nas 

TVs de seus países, quase sempre acompanhadas de trilhas sonoras e efeitos de som. 

Quadrinhos Digitais são, desta forma, HQs distribuídas pelo meio digital, com o 

auxílio da internet. Em relação ao processo de criação, este pode variar de acordo com o 

artista. Eisner (2013) afirma, neste sentido, que a produção QDs demanda um 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 
 

conhecimento técnico de computadores e softwares, além de uma “noção” de como 

publicar o trabalho no ambiente digital. Para o autor, há várias maneiras de se produzir 

Quadrinhos Digitais, seja “digitalizando” o trabalho original (feito à mão, a partir de 

técnicas diversas) ou usando softwares especializados e/ou ferramentas especializadas 

como mesas digitalizadoras ou scanners, seja no trabalho total ou em alguma parte do 

processo de criação. 

 De acordo com Eisner (2013), os aparatos tecnológicos “são hoje ferramentas tão 

essenciais quanto lápis, pincéis canetas e nanquim. A essência da narrativa, entretanto, 

permanece. A convenção de leitura dos quadrinhos é similar tanto na forma impressa 

quanto na digital” (EISNER, 2013, p. 165). Santos (2010b), por sua vez, acredita que os 

Quadrinhos Digitais possuem algumas características diferentes dos impressos, como por 

exemplo, a participação do leitor/audiência, que é muito comum em blogs e também em 

redes sociais digitais (RSD) 10 além, é claro, da instantaneidade da publicação e também do 

arquivamento das narrativas, que permitem aos leitores uma recuperação mais fácil do 

arquivo. Caráter este que, para o autor, é vantajoso em histórias que tem continuação, que 

ele chama de arcos de história.  

 No universo dos quadrinhos, arcos de histórias são narrativas em sequência. Este 

tipo de enredo não termina em uma HQ, sendo que semanalmente ou mensalmente parte da 

história é publicada em forma de tira até que o enredo chegue ao seu desfecho. No 

ambiente digital, segundo Santos (2010) os arquivos e os hiperlinks permitem o 

arquivamento de toda a obra em um mesmo local, o que torna mais fácil para o leitor se 

inteirar do que aconteceu na história até então, e faz com que o quadrinista não precise usar 

de artifícios, como flashbacks, para orientar seu leitor acerca do que ocorreu até aquele 

momento da história. 

                                                             
10 Meme é um termo criado em 1976 por Richard Dawkins, e é considerado como uma unidade de informação 
que se multiplica de cérebro em cérebro ou entre locais onde a informação é armazenada (como livros). No 
que diz respeito à sua funcionalidade, o meme é visto como uma unidade de evolução cultural que pode, de 
alguma forma, se autopropagar. Podem ser ideias ou partes de ideias, línguas, sons, desenhos, capacidades, 
valores estéticos e morais, ou qualquer outra coisa que possa ser aprendida facilmente e transmitida como 
unidade autônoma. Na sua relação com o ambiente digital, o termo Meme é usado para descrever um conceito 
de imagem, vídeo e/ou relacionados ao humor, que se espalha via Internet. Fonte: 
https://pt.wikipedia.org/wiki/Meme_(Internet) Acesso em: 07 de dezembro, 2016.  
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 Santos (2012) também afirma que a interação do leitor de quadrinhos impressos, 

com a obra e com outros leitores, é mais limitada do que a estabelecida por quem lê HQs no 

ambiente digital. Segundo o autor, neste espaço é possível ao leitor de QDs se apropriar da 

história, modificando ou interferindo em seu andamento, seja produzindo Memes11 ou 

republicando-as em outro contexto, diferente do original, seja de forma irônica ou para 

causar humor, por exemplo. Além disso, o autor afirma que neste espaço é possível se 

comunicar com outros leitores de forma “sincera e aberta”, já que o simples fato de não se 

submeterem a editoras, faz dos autores independentes mais livres. Logicamente, esta não é 

uma característica exclusiva dos Quadrinhos Digitais, mas entende-se que o ambiente é 

facilitador destas ações, uma vez que passa por atualizações constantes. É o que acontece, 

por exemplo, em páginas de quadrinhos em redes sociais digitais, onde os leitores muitas 

vezes conversam entre si sobre assuntos e situações retratados nos quadrinhos, ou se 

apropriam daquela história para dizer algo. 

O armazenamento digital modifica a relação entre leitor e obra, uma vez que não 
há, neste caso, impedimentos para que o escritor desenvolva grandes histórias, ao 
mesmo tempo que dá ao leitor forma interessante de acessar todas as partes de 
determinada história. Além disso, há o caso cada vez mais frequente de 
indivíduos que, graças ao armazenamento completo das tiras, vão sendo 
“puxados” de uma tira para outra, ficando por vezes horas lendo determinada 
história, conjunto ou personagem (SANTOS, 2010a, p. 9).  

 Outra vantagem dos QDs, segundo o autor, é que os artistas trabalham com arquivos 

digitais muito leves, o que facilita o acesso à obra e cria uma interação maior com o leitor. 

Neste sentido, entende-se que ao divulgar seu trabalho em um site, ou uma rede Social 

digital, por exemplo, o quadrinista se coloca acessível ao diálogo com seu público, além de 

facilitar o acesso ao seu trabalho que estará disponível em arquivo digital como ressaltamos 

anteriormente. Além disso, como “objeto” digital disponível na rede mundial de 

computadores, de acordo com as ideias de Santos (2012), o Quadrinho Digital passa a ser 

                                                             
11 Considera-se neste trabalho que uma rede social digital é uma “plataforma de comunicação em rede na qual 
participantes 1) possuem perfis de identificação única que consistem em conteúdos fornecidos pelo usuário, 
conteúdos fornecidos por outros usuários e/ou dados do sistema; 2) podem articular conexões que podem ser 
vistas e articuladas por outras; e 3) podem consumir, produzir, e/ou interagir com fluxos de conteúdo gerados 
por usuários, que são fornecidos por suas conexões no site. (ELLISON & BOYD, 2013, p. 158, tradução 
nossa).   
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acessível em todo o mundo de uma forma mais rápida e “em tempo real”, uma vez que 

transpõe barreiras físicas.  

 Também é característico dos Quadrinhos Digitais que eles assumam, muitas vezes, 

formatos multimídia12. Divulgados em vários ambientes interconectados, como sites, RSD 

e canais no Youtube, os QDs aparecem em uma multiplicidade de meios e formatos, como a 

animação, hiperlinks e e-books, podendo muitas vezes estar inseridos em um só ambiente, o 

que ressalta a característica plural e a facilidade de acesso a estas narrativas. Segundo 

Santos (2010), graças às possibilidades digitais, cada vez mais quadrinistas estão vendo a 

rede como uma saída para a manifestação da nona arte. Entretanto, é importante destacar 

que o meio também tem seus problemas, como uso indevido/sem autorização de suas obras, 

uma vez que qualquer pessoa com acesso à internet pode fazer o download das HQs para 

usos diversos.  

   O meio digital, portanto, propicia aos leitores de QDs experiências que não eram 

possíveis no impresso, como a interação mais rápida com outros usuários e também com os 

autores além do acesso a um maior número de trabalhos em diversos formatos, tudo isto em 

um só ambiente. Assim, considerando as características aqui expostas, levantaremos a 

seguir questões relativas ao universo por trás dos Quadrinhos Ácidos, seu autor e o 

processo de criação, a fim de entender se, e como, a série de tiras se constitui como 

Quadrinhos Digitais.  

 

QUADRINHOS ÁCIDOS 

 

 Quadrinhos Ácidos é uma série de tiras que aborda temas cotidianos com o que o 

autor chama de humor “ácido e abrasivo” 13.  Criada em abril de 2013 pelo cartunista e 

publicitário Pedro Leite, a narrativa sequencial, segundo o artista, alcançou repercussão 

                                                             
12 “O termo “multimídia” é corretamente empregado quando, por exemplo, o lançamento de um filme dá 
lugar, simultaneamente, ao lançamento de um videogame, exibição de uma série de televisão, camisetas, 
brinquedos etc. Neste caso, estamos de fato frente a uma “estratégia multimídia”. Mas se desejamos designar 
de maneira clara a confluência de mídias separadas em direção à mesma rede digital integrada, deveríamos 
usar de preferência a palavra “unimídia”. O termo multimídia pode induzir ao erro, já que parece indicar uma 
variedade de suportes ou canais, ao passo que a tendência de fundo vai, ao contrário, rumo à interconexão e a 
integração” (LEVY, 1999, p. 65). 
13 Disponível em: http://www.quadrinhosacidos.com.br/p/sobre.html Acesso em: 07 de novembro, 2016.  
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inesperada. O primeiro trabalho, Pessoas que não entendo (Imagem 1), nasceu em um 

momento em que Pedro buscava manifestar sua inquietação com situações de seu dia a dia. 

Após o sucesso da obra na internet, sem necessariamente nenhuma divulgação, o 

quadrinista resolveu criar uma HQ em que abordasse temas “relativamente polêmicos” e 

que gerassem discussões. Surgiram assim os QA, narrativas sem personagens fixos, onde 

parte deles se mostram “ranzinzas”, e não muito planejadas que abordam temáticas 

aleatórias de acordo os interesses do autor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagem 1: Primeira tira de Quadrinhos Ácidos 
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Fonte: http://www.quadrinhosacidos.com.br/ Acesso em: 20 de outubro, 2016. 

 

 Em entrevista que realizamos via Skype no dia 22 de outubro de 2015, Pedro Leite 

descreveu seu processo de criação em quatro etapas: a primeira é a de ideias, em que ele 

afirma manter um documento de Word, sempre atualizado, ao qual recorre quando precisa 

produzir um novo quadrinho; o segundo é o rascunho, que o artista desenvolve em uma 

mesa digitalizadora, transferindo o arquivo direto para o computador, em um processo que  

não inclui papel; o terceiro é a revisão, procedimento em que o autor julga essencial 

recorrer a uma segunda pessoa, a fim de evitar erros; após aprovado o quadrinho é postado 

no Facebook, concluindo desta forma a quarta e última etapa. É importante destacar que 
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esta forma de execução não é uma regra, já que cada artista tem dinâmica e técnicas 

próprias. 

 Leite também afirma que, em alguns casos, quando ainda está no rascunho, ele 

posta uma parte no Facebook perguntando o que os leitores acham que a próxima HQ 

discute. Segundo o autor, esta estratégia é importante para “gerar conteúdo na página e 

ganhar tempo e ideias de temas para novos trabalhos”. O processo é realizado enquanto o 

trabalho ainda não recebeu tratamento de cor, para evitar conceder detalhes aos fãs, uma 

vez que a série de tiras tem como perfil de suas produções a predominância de apenas uma 

cor, e suas diversas variações.  

 Em relação à característica monocromática de sua obra, o cartunista explica que 

tenta designar a cada assunto uma cor. Ele afirma que procura utilizar a cor relacionada ao 

tema; como, por exemplo, um quadrinho que aborda o dia dos namorados, que aparece em 

vermelho (Imagem 2), e a tira sobre dinheiro, que está em verde; mas ressalta que nem 

sempre a essa relação é possível. Para Pedro, este aspecto proporciona ao seu trabalho, que 

tem desenhos simples, um caráter mais bonito e harmonizado. Além disso, o autor diz fazer 

uso da estratégia como uma marca da série, para que assim o leitor reconheça facilmente 

que aquela é uma de suas HQs.   
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Imagem 2: Caráter monocromático das tiras 

 
Fonte: https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/?fref=ts 

 
  

 Sobre o ambiente digital, Leite entende-o como meio mais favorável, ou até mesmo 

único, para quadrinistas independentes divulgarem seus trabalhos atualmente. Além disto, 

considera que este universo proporciona um número maior de leitores, pois “quase todo 

mundo” possui smartphones ou outros aparatos tecnológicos com acesso à internet, ficando 

assim conectados às redes sociais, ao passo que “quase ninguém” lê jornais e revistas nos 
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dias de hoje. Outro ponto ressaltado pelo autor é que, a maior parte dos impressos possuem 

desenhistas próprios, que geralmente trabalham no local há muitos anos e por isso não 

abrem espaço para novos artistas. 

 Pedro considera, desta forma, o ambiente digital favorável para autores 

independentes, pois além ser uma porta de entrada para o artista no mercado, propicia a 

divulgação com um investimento financeiro menor e o retorno rápido e direto dos fãs, 

funcionando muitas vezes como um “termômetro” para a qualidade da obra e dos temas 

retratados, uma vez que possibilita a interação com os leitores e uma relação mais próxima 

com eles. Autor de outras duas HQs, Onde Meu Gato Senta14 e Tirinhas dos Zodíaco15, 

também divulgadas na internet, o quadrinista vê as plataformas de financiamento coletivos 

como outro ponto positivo do universo digital. Foi a partir de uma delas, o Catarse16, que 

ele arrecadou os fundos necessários para a publicação dos seus três livros, um de cada uma 

de suas séries de tiras.  

 Com três anos de existência, Quadrinhos Ácidos possui um site17, onde é publicado 

essencialmente o mesmo conteúdo divulgado no Facebook.  Na plataforma, o artista 

também agregou sua loja virtual18, onde vende livros e objetos relacionados às suas três 

HQs, e também convida os fãs a participar do Clube do Leitor19, que funciona de forma 

semelhante ao sistema de crowdfunding, no qual o leitor recebe conteúdos e produtos 

exclusivos quando doa uma quantia em dinheiro por mês. Leite também transforma 

algumas de suas tiras, inéditas ou anteriormente publicadas no ambiente digital, em 

animações. O projeto é uma realização em parceria com o canal do Youtube Bananinja20, 

que dá vida as tiras e personagens produzidas por Pedro. 

                                                             
14 Disponível em: https://www.facebook.com/OndeMeuGatoSenta/?ref=ts&fref=ts Acesso em: 15 de outubro, 
2016. 
15 Disponível em: https://www.facebook.com/tirinhasdozodiaco/ Acesso em: 20 de outubro, 2016. 
16 Disponível em: https://www.catarse.me/ Acesso em: 15 de outubro, 2016. 
17 Disponível em: http://www.quadrinhosacidos.com.br/ Acesso em: 15 de outubro, 2016. 
18 Disponível em: http://www.pedroleite.com.br/lojinha Acesso em: 15 de outubro, 2016. 
19 Disponível em: http://www.quadrinhosacidos.com.br/2015/02/clube-do-pedro-leite.html Acesso em: 20 de 
outubro, 2016.  
20 Disponível em: https://www.youtube.com/user/CanalBananinja/about Acesso em: 15 de outubro, 2016.  
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 Entretanto, o quadrinista afirma que também existem pontos negativos neste 

universo, sendo um deles o uso indevido do trabalho do outro. Em entrevista21 ao programa 

Alta Fidelidade, da Unisinos.FM no dia 28 de junho de 2016, ele afirma que muitas vezes 

os usuários não entendem que o conteúdo divulgado neste espaço é de propriedade 

intelectual do autor e não deve utilizado sem autorização prévia. Mas, ainda assim, o autor 

ressalta que estes problemas são poucos em relação aos benefícios que o ambiente digital 

proporciona a artistas que não desfrutam de outro canal gratuito para a divulgação de seus 

trabalhos.  

 

CONSIDERAÇÔES FINAIS 

  

 Partindo da perspectiva de que os Quadrinhos Digitais são HQs produzidas 

digitalmente ou com a ajuda de ferramentas como computadores e softwares em alguma 

parte do processo de produção, pode-se concluir que Quadrinhos Ácidos é um QD, uma vez 

que sua criação é, em sua totalidade, realizada em uma mesa digitalizadora, excluindo o 

papel, lápis e canetas de qualquer etapa. Além disso, outra característica que atesta esta 

conclusão é que a série de tiras é publicada primeiramente no ambiente digital, como no 

site oficial e na página do Facebook, mesmo que posteriormente tenha chegado à versão 

impressa. 

 Ademais, por ser divulgado em redes sociais digitais, QA alcança um público maior 

em um menor espaço de tempo, e proporciona à sua audiência um ambiente de interação 

com outros leitores, bem como com o autor, onde estes trocam informações e ideias. 

Também é possível, neste cenário, se apropriar das histórias para dizer alguma coisa, mais 

uma característica apontada aqui como diferenciadora entre quadrinhos impressos e 

digitais. Outro ponto percebido é a existência de HQs em variados meios e formatos no site 

oficial, tais como versões animadas, impressas e arquivos para download de suas obras, 

como também hiperlinks que podem direcionar o leitor a outros ambientes no universo 

digital, como o canal no Youtube e os sites de suas demais obras, mais uma das 

características indicadas aqui como inerentes aos Quadrinhos Digitais.  
                                                             
21Disponível em: https://soundcloud.com/unisinosfm/alta-fidelidade-quadrinhos-acidos-com-pedro-leite 
Acesso em 02 de julho de 2016.  
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 Outro atributo dos QDs observada em Quadrinhos Ácidos é o armazenamento. 

Tanto no site oficial da série quanto na página é possível ter acesso rápido e fácil a 

trabalhos divulgados anos antes, como a primeira tira publicada pelo autor (Imagem 1), por 

exemplo, alcance este que é mais difícil no impresso, dado que os livros e revistas possuem 

tiragem limitadas e saem de circulação depois de algum tempo no mercado, o que dificulta 

a aquisição dos mesmos.  Vale ressaltar que este trabalho, mesmo sendo um estudo de caso, 

pode ser aplicado em outros estudos que abordam histórias em quadrinho no ambiente 

digital, uma vez que faz um levantamento teórico de pesquisas em Quadrinhos Digitais no 

Brasil, podendo ser visto como motivação para trabalhos posteriores, que devem levar em 

conta a análise aqui realizada.  

 

 

REFERÊNCIAS 

DOS SANTOS, Roberto Elísio; CORRÊA, Victor; TOMÉ, Marcel Luiz. As webcomics 
Brasileiras. In: Os Quadrinhos na Era Digital: HQtrônica, webcomics e cultura 
participativa. Nova Iguaçu: Marsupial Editora Ltda, 2013. ePUB. [Versão Kindle].  
 
EISNER, Will. Narrativas Gráficas: Princípios e Práticas da Lenda dos Quadrinhos. Trad. 
Leandro Luigi Del Manto. São Paulo: Devir, 2013. 
 
ELLISON, Nicole. B; BOYD, Danah. M. Sociality Through Social Network Sites. In: The 
Oxford Handbook of Internet Studies. Oxford: Oxford University Press, 2013, p. 151 – 
172.  
 
FIDLER, Roger. Mediamorfosis: Comprender Los Nuevos Medios. Buenos Aires; 
Barcelona; México: Granica. 1998.  
 
FRANCO, E.S. HQtrônicas: do suporte papel à rede internet. São Paulo: Annablume, 
2004.  

HERNANDÉZ, Lucas; SANTOS, Roberto Elísio dos. Memória da História em 
Quadrinhos no Brasil. São Caetano do Sul: Uscs, 2011. 18 p. Disponível em: 
<http://www.uscs.edu.br/pesquisasacademicas/images/download_inici_cientifica/prof_robe
rto_e_lucashernandes_com.pdf>. Acesso em: novembro de 2013. 
 
KRENING, Thiago da Silva; DA SILVA, Tânia Luisa Koltermann; DA SILVA, Régio 
Pierre. Histórias em quadrinhos digitais: linguagem e convergência digital. Revista 9ª 
Arte. São Paulo, vol. 4, n. 2, 2º semestre/2015. 
 



 

IX Encontro dos Programas de Pós-Graduação em Comunicação de Minas Gerais 
https://ecomig2016.wordpress.com/ | ecomig2016@gmail.com 

 
 

MENDO, Anselmo Gimenez. História em Quadrinhos Impresso vs. web. São Paulo, 
Unesp: 2008. 
 
RAMOS, Paulo. O Papel Revolucionário dos Blogs na Circulação de Tiras no Brasil. In: 
Os Quadrinhos na Era Digital: HQtrônica, webcomics e cultura participativa. Nova 
Iguaçu: Marsupial Editora Ltda, 2013. ePUB. [Versão Kindle].  
 
SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e Pesquisa: Projetos para Mestrado e Doutorado. São 
Paulo: Hackers Editores, 2001.  
 
SANTOS, Rodrigo Otávio. Webcomics Malvados: Tecnologia e Interação nos Quadrinhos 
de André Dahmer. Dissertação (Mestrado em Tecnologia). Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, UTFPR. Curitiba, 2010. Disponível em: 
<http://repositorio.utfpr.edu.br/jspui/handle/1/179> Acesso em: Agosto de 2016.  
 
SANTOS, Rodrigo Otávio. Webcomics e o arquivamento digital: A revolução do acervo 
Disponível. In: Viñetas Serias - Congresso Internacional de Historietas. Buenos Aires: 
Argentina, 2010a. p. 1- 11. Disponível em: <http://www.vinetas 
sueltas.com.ar/congreso/pdf/Historieta,MercadoyNuevasEstrategiasDeEdicion/dossantos.pd
f.> Acesso em: julho de 2015.   
 
SANTOS, Rodrigo Otávio. Webcomics Malvados: Tecnologia e Interação nos Quadrinhos 
de André Dahmer. Dissertação (Mestrado em Tecnologia). Universidade Tecnológica 
Federal do Paraná, UTFPR. Curitiba, 2010b.  
 
SANTOS, Rodrigo Otávio. Leitura de Webcomics. In: Viñetas Serias - Congresso 
Internacional de Historietas.  Buenos Aires: Argentina, 2012. p. 1- 9. Disponível em: 
<http://www.vinetasserias.com.ar/actas2012.html>. Acesso em: Julho de 2015. 
 
VERGUEIRO, Waldomiro. Desenvolvimento e tendências do mercado de quadrinhos no 
Brasil. In: VERGUEIRO, Waldomiro; DOS SANTOS, Roberto Elísio. A História em 
Quadrinhos no Brasil. 1 ed. São Paulo: Laços, 2011, p. 12- 56.  
 


