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Resumo

A tirinha (ou tira diária) é um gênero jornalístico opinativo consolidado dentro das páginas de 
jornal  e  revistas.  Contudo,  a  web vem permitindo a possibilidade  de um novo espaço de 
criação e veiculação deste gênero, forçando-o a se adaptar à evolução das mídias digitais. 
Estas  produções  encontraram  nos  blogs  um  espaço  apropriado  para  sua  divulgação, 
principalmente por eles permitirem que se exerçam atividades opinativas, livres de censura e 
de caráter autoral. Através dos estudos realizados por Bakhtin (2000) em relação aos Gêneros 
do  Discurso,  este  trabalho  tem o  objetivo  de  propor  uma  atualização  à  nomenclatura  do 
gênero  tirinha  quando estes  são  desenvolvidos  exclusivamente  para  as  mídias  digitais  ao 
agregar os recursos multimídia disponíveis na web, assim como fizeram McCloud (2006) e 
Franco (2004) em relação aos quadrinhos.
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Abstract

The comic  strip is  an journalistic  genre consolidated within the pages of newspapers and 
magazines.  However, the Web is allowing the possibility of a new space for creation and 
distribution of this kind, forcing him to adapt to the evolution of digital media. These products 
found in blogs an appropriate space for its dissemination, mainly because they allow us to 
undertake  activities,  opinionated,  free of  censorship  and copyright  character.  Through the 
studies by Bakhtin (2000) in relation to speech genres, this paper aims to propose an update to 
the  genre  naming strip  when they are  developed exclusively for  digital  media  by adding 
multimedia features available on the web, as well as did McCloud (2006) and Franco (2004) 
in relation to comics.
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Introdução

A tirinha surgiu e circula a mais de cem anos nos meios impressos, principalmente em 

jornais e revistas próprias. Mas, nos últimos anos, esse gênero dos quadrinhos ganhou um 

novo espaço que vem proporcionando reconfigurações em suas características essenciais: os 

Blogs. As tirinhas, assim como as matérias jornalísticas, adaptaram-se a este meio, sofrendo 

alterações de forma a questionarmos se há uma descaracterização deste gênero e se o seu 

discurso mantém o caráter opinativo e as características de representação do cotidiano. 

Consolidada dentro das páginas dos jornais como uma categoria estética de expressão 

e opinião sobre o cotidiano, representada por personagens que nos imitam, a tirinha sempre 

teve  como  base  o  humor,  a  ironia,  a  sátira,  provocando  reflexão,  tanto  em  relação  às 

trivialidades do dia-a-dia quanto diante das questões mais sérias do país e do mundo.

Mas é  dentro  dos  Blogs  que  a  tirinha  tem encontrado novo espaço,  utilizando-se, 

inclusive,  dos  elementos  disponíveis  nas  mídias  digitais  interativas.  A  agilidade  e  o 

imediatismo da tirinha,  características  estas também presentes nas mídias  digitais,  nos faz 

entender que elas são imprescindíveis para a construção do pensamento crítico, quando elas 

não se dobram a massificação e se permitem à liberdade inventiva. Ele tem sido uma das 

principais ferramentas do processo de convergência midiática e também um espaço para a 

discussão sobre as mudanças de pensamento em relação à Cibercultura. 

O espaço proporcionado pelos Blogs permitiu que diversos gêneros opinativos, como 

as  crônicas,  charges  e  editoriais,  provenientes  das  mídias  tradicionais,  ganhassem  mais 

visibilidade e abriu a discussão sobre a existência de um gênero Blog no contexto da internet.  

E, através do estudo desse gênero midiático da qual o Blog pode ser compreendido, é possível 

operacionalizar  teorias  e  métodos  ajustados  ao  exame  dos  meios  de  comunicações 

tradicionais, como o jornal, o rádio e a televisão; além dos meios de alternativos, que atuam 

na construção de um cotidiano histórico fixado tanto no passado como na atualidade.

Este  trabalho  tem como principal  objetivo  realizar  um estudo sobre o desafio  das 

tirinhas em coexistir, tanto no suporte impresso como no digital, sem perder a sua identidade 

como gênero,  buscando analisar o  modo como as tirinhas estão sendo reconfiguradas nos 

suportes digitais e de que modo isto muda suas características, compreender como se dá a 

transformação do gênero a partir das suas características essenciais e identificar quais são as 

novas representações do cotidiano em seu discurso
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A CONSTRUÇÃO DE UM NOVO GÊNERO 

Aprofundando os estudos de um novo gênero

As  primeiras  divisões  de  gênero  foram  feitas  por  Aristóteles  e  a  Platão,  que 

organizaram uma distinção em três formas genéricas fundamentais:  o lírico, o poético e o 

dramático.  Este  estudo,  que  abre  caminho  para  todas  as  pesquisas  de  gênero  realizadas 

posteriormente,  geralmente  associadas  ao  texto  escrito  ou  a  comunicação  oral.O  que 

percebemos  hoje  é  um  crescimento  no  estudo  dos  gêneros,  principalmente  aqueles 

relacionados  aos  avanços tecnológicos  permitidos  nas  mídias  digitais.  Com o objetivo de 

fundamentar uma nova nomenclatura do gênero tirinhas publicadas nestas novas mídias e que 

incorporam  as  suas  funções  a  ponto  de  criar  um  novo  gênero,  utilizaremos  a  proposta 

apresentada por Mikhail Bakhtin na sua obra “Estética da Criação Verbal”4,  ao expor sua 

teoria sobre os Gêneros do Discurso.

Bakhtin (2000) afirma que todas as esferas da atividade humana estão relacionadas 

com a utilização da língua e de formas diferentes de comunicação.  Esta utilização é feita 

através  do  enunciado,  que  reflete  condições  e  finalidades  específicas,  não  só  pelo  seu 

conteúdo, mas também pelo estilo e construção composicional.

Estes  três  elementos  (conteúdo  temático,  estilo,  e  construção  composicional) 
fundem-se indissoluvelmente no todo do enunciado, e todos eles são marcados pela 
especificidade  de  uma  esfera  de  comunicação.  Qualquer  enunciado  considerado 
isolado é,  claro,  individual,  mas cada esfera de utilização da língua elabora seus 
tipos relativamente estáveis de enunciados, sendo isso que denominamos gêneros do 
discurso. (BAKHTIN, 2000, p. 279)

Tomando a tirinha como um enunciado, principalmente por esta conter comumente o 

texto escrito nas falas dos balões e ilustrações que caracterizam o personagem no momento de 

sua  exposição  oral,  podemos  observá-la  como  uma  unidade  composta  por  um  conteúdo 

temático, estilo próprio e uma construção composicional, formando assim um tipo estável de 

enunciado e definido como um gênero do discurso.

A variedade de gêneros do discurso é infinita  devido à inesgotável  diversidade da 

atividade humana. Cada esfera da comunicação comporta um repertório de gênero do discurso 

4 A obra foi publicada em 1979, quatro anos após a sua morte, com um material reunido pelos editores das obras 
anteriores de Bakhtin. A 1ª edição brasileira foi publicada em 1992.
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que vai se ampliando e diferenciando à medida que a própria esfera se desenvolve e fica mais 

complexa.  A própria  tirinha  já  foi  considerada  um subgênero  dos  quadrinhos,  mas  como 

defende Nicolau (2007), ela apresenta uma suficiente gama de características suficientemente 

diferenciáveis para ser considerado um novo gênero.

Nos seus estudos Bakhtin (2000) considera que há uma diversidade de gêneros do 

discurso tão grande que estes não parecem ter um terreno comum, transformando o conceito 

em uma ideia abstrata e distante. Para não minimizar a extrema heterogeneidade, Bakhtin leva 

em  consideração  a  separação  em  gêneros  do  discurso  primários,  mais  simples  e  bem 

definidos,  e  gêneros  do  discurso  secundários,  mais  complexos  e  com  desdobramentos 

perceptíveis em relação aos primários. 

Este trabalho visa o estudo de um gênero do discurso secundário em relação ao gênero 

tirinha. A percepção deste novo gênero definiu-se mediante a própria afirmação de Bakhtin 

(2000) que considera a circunstância do aparecimento de um gênero do discurso secundário 

pela  sua  existência  mais  complexa  e  relativamente  evoluída,  a  partir  de  um processo  de 

absorção e transmutação de gêneros do discurso primários.

Analisando  este  novo  gênero,  mediante  a  fusão  do  gênero  primário  tirinha  e  das 

qualidades  inseridas  dentro  da  hipermídia,  como  a  animação,  o  som  e  os  hiperlinks, 

percebemos  que  se  constitui  um  novo  gênero  de  característica  secundária,  mas  como 

particularidades exclusivas desta sua nova composição e diferenciadas da realidade existente.

Ao observarmos as tirinhas criadas e publicadas na web, percebemos um gênero com 

funções  e  condições  específicas  da comunicação,  relativamente  estável  do ponto  de  vista 

temático, composicional e também de estilo próprio, não apenas individual, mas coletivo. O 

estilo é vinculado a unidades temáticas determinadas e a unidades composicionais, tais como: 

estruturação, conclusão, relação entre emissor e receptor, além dos parceiros durante a sua 

produção e veiculação, definido como um elemento da unidade de gênero.

O desenvolvimento da língua é marcada pela grande variedade de gênero dos discurso, 

tanto primário como secundários, e a ampliação da língua acarreta na ampliação, reestrutura e 

renovação dos gêneros do discurso.  Quando os gêneros dialogam entre  si,  principalmente 

quando surge um gênero do discurso secundário, estamos destruindo e renovando o próprio 

gênero, quebrando o principio monológico de sua composição, criando novas sensibilidades 

ao receptor e novas formas de conclusão do enunciado.

Com  a  criação  de  um  novo  gênero,  como  é  o  caso  das  tirinhas  incorporadas  ao 

cotidiano das mídias digitais, as nossas noções acerca da vida verbal, da comunicação, assim 
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como das palavras, orações e produções são ampliadas e a gramática e a estilística individual 

se aproximam, com uma compreensão profunda da natureza do enunciado e da particularidade 

dos gêneros do discurso. 

Conceito de Webcomics, apresentado por Scott McCloud

O quadrinista americano Scott McCloud é considerado um dos maiores teóricos dos 

quadrinhos, principalmente após o lançamento do seu livro “Desvendando os Quadrinhos” em 

19935. Na obra, McCloud (1993) considera os quadrinhos como um gênero literário e abriu a 

discussão sobre como este gênero se comporta nas mídias digitais.

Na  sua  segunda  publicação,  McCloud  aborda  os  quadrinhos  inseridos  nas  novas 

tecnologias de comunicação e aprofunda ainda mais a discussão do gênero quadrinho e sua 

importância para diversas áreas do conhecimento. O livro “Reinventando os Quadrinhos” foi 

lançado em 20006 e propôs um novo gênero para os quadrinhos: os webcomics, histórias em 

quadrinhos que incorporaram completamente em sua essência as inovações propostas pelas 

mídias digitais,  tais  como animação, sons, hiperlinks etc. Iremos analisar este conceito de 

maneira mais profunda para que a proposta de um novo gênero das tirinhas possa obedecer a 

parâmetros semelhantes a esta evolução proposta aos quadrinhos.

A natureza das novas tecnologias da informação e da comunicação vem forçando os 

quadrinhos a adaptarem-se rapidamente as necessidades e desejos do usuário,  servindo de 

mapa para o futuro do gênero.  A cada ciclo de inovações,  no qual premissas tradicionais 

tornam-se obsoletas, as HQs estão procurando explorar o seu potencial  com o objetivo de 

evoluir para sobreviver.

Hoje,  com  o  advento  da  computação  gráfica,  a  comunicação  em  rede  e  a 

interatividade,  grande  parte  da  produção  das  histórias  é  digital.  McCloud  (2006)  previu 

exatamente o que acontece atualmente, com quadrinistas muito jovens e verdadeiros peritos 

digitais  utilizando  a  web  como  primeiro  passo  para  entrar  no  mercado,  assustando  os 

veteranos do desenho manual e os forçando a incorporar as mídias digitais em suas produções.

5 O título original da obra em inglês é Understanding Comics, publicado pela editora HarperPerennial em 1993. 
A versão traduzida para o português é do ano de 2005.
6 O título original da obra em inglês é Reinventing Comics publicado pela HarperCollins Publishers Inc. A obra 
só foi lançado no Brasil em 2006.
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Levando em consideração a produção e a veiculação do trabalho, McCloud divide as 

HQs na  web de  duas  maneiras:  os  quadrinhos  digitais,  ou webcomics,  que são  aqueles 

produzidos como informação pura, ou seja, especificamente para a web e difundidos por esta 

ou por um objeto de armazenamento, como o CD-ROM; e os  quadrinhos online, que são 

versões digitais dos quadrinhos impressos.

Com  a  convergência  midiática,  como  também  traz  Jenkins  (2007),  as  distinções 

tecnológicas da produção e distribuição e conteúdo na wenb é cada vez mais  evidente e uma 

diferenciação  conceitual  se  torna  mais  importante  que  nunca.  A  meta  dos  quadrinhos  é 

encontrar uma mutação durável que lhe permita sobreviver às inovações tecnológicas. 

Neste contexto, as tirinhas lutam para desafiar o status do subgênero dos quadrinhos e 

explorar  o  seu  potencial  comunicativo.  Mesmo  que  a  sua  aparição  no  jornal  seja  por 

conveniência, eles lutam para fugir gestas amarrar e procuram criar algo genuinamente novo.

As tiras, até mesmo aquelas muito populares, estão perdendo terreno conforme menos 

pessoas  lêem  jornais  e,  procurando  seu  espaço  nas  mídias  digitais,  encontraram  o  seu 

verdadeiro desafio no design e praticidade de suas produções. Elas utilizam um formato mais 

simples,  com uma abordagem “tudo em um”,  e explorando a solução mais óbvia para os 

quadrinhos digitais: usar o formato padrão da tela do computador como página.

O conceito de Tela Infinita, em que a produção não é mais limitada ao número de 

páginas  de  uma,  pois  tem  a  tela  do  computador  como  suporte  e  o  espaço  virtual 

disponibilizado pelo seu criador permitiu que o quadrinhos e as tirinhas não se prendessem 

mais  a  um formato  fixo,  explorando  as  oportunidades  e  soluções  de design  no ambiente 

digital. As produções podem assumir qualquer tamanho e forma conforme o mapa temporal 

crescer neste novo suporte.

Mesmo que o recurso de geração de paginas e quadrinhos seja infinito no ambiente 

digital,  a  tela  sempre  terá  limitações,  principalmente  devido a  resolução do monitores,  a 

velocidade da conexão com a internet e a própria percepção humana que limita a visão de um 

todo infinito.

Mais importante, a capacidade dos criadores de subdividir seu trabalho como antes 
não se reduz, mas agora a “página” – o que Will Eisner chama de “metaquadrinho” 
– pode assumir assumir qualquer tamanho e formato que a cena admitir a despeito 
de quão estranhos  ou quão simples forem estes formatos e tamanhos (MCCLOUD, 
2006, p. 227-228)
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No ambiente digital,  para ser fiel  a simplicidade do mapa temporal proposto pelos 

quadrinhos, muitas vezes os quadrinhos digitais eliminam o som e o movimento, mas mantém 

sempre  a  interatividade,  pois  ela  é  crucial  neste  tipo  de  mídia.  E  com  cada  avanço 

tecnológico, as maneiras de interagir se expandem, seja através de uma trilha sonora ativada 

por um clique, janela oculta ou zoom no detalhe, os quadrinhos digitais estão cada vez mais 

ricos em interatividade.

Conceito de HQtrônicas, apresentado por Edgar Franco

No  Brasil,  um  dos  precursores  dos  estudos  dos  quadrinhos  digitais  é  o  também 

quadrinista Edgar Franco, que em 2004 lançou a obra “HQtrônicas: do suporte papel à rede 

internet”. O trabalho é resultado de uma ampla pesquisa para a sua dissertação de mestrado, 

que antecedeu a publicação traduzida para o português dos livros de Scott  McCloud, que 

traziam os primeiros conceitos de webcomics. 

Franco  (2004)  batizou  as  produções  digitais  de  HQtrônicas  e  observou  diversas 

produções,  analisando aspectos semelhantes  aos de McCloud (2006). Ele percebeu que as 

primeiras  experiências  de  inclusão  de  códigos  digitais  na  linguagem  tradicional  dos 

quadrinhos começaram a ser feitas a partir do final da década de 1990, com a veiculação das 

produções em sites. 

Com a popularização da hipermídia, (...) muitos artistas passaram a se interessar por 
experimentar  as  possibilidades  expressivas  desse  novo  meio,  dentre  eles  vários 
quadrinistas  que trabalhavam tradicionalmente  no suporte  papel  vem aos  poucos 
migrando para a hipermídia, trazendo consigo todo o manancial artístico e narrativo 
apreendido  na  confecção  das  histórias  em  quadrinhos  impressas,  promovendo 
atualmente uma hibridização das linguagens das HQs com linguagens próprias de 
outras mídias. (FRANCO, 2004, p.145-146)

A hipermídia é uma mídia  revolucionária,  capaz de juntar  um conjunto de formas 

comunicação em uma única base tecnológica comunicacional multilinear e interativa. A sua 

grande novidade reside na possibilidade de reunir em um único suporte o restante dos outros 

meios e os webquadrinistas7 vem migrando e adaptando as suas produções, realizando uma 

verdadeira hibridização, com produções que abarcam linguagens próprias de outras mídias, 

7 Conceito introduzido também por Franco (2004) para aqueles que produzem quadrinhos apenas para o suporte 
digital.
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como o som e a animação, em conjunto de características próprias da hipermídia, como os 

hiperlinks e a interatividade.

O termo HQtrônica é proposto por Franco (2004) como uma tradução livre do termo 

eletrônic  comics.  Com  esta  nomenclatura,  ele  procurou  unir  um  ou  mais  códigos  da 

linguagem  tradicional  dos  quadrinhos,  com  um  ou  mais  possibilidades  da  hipermídia, 

excluindo todas as HQs produzidas para o suporte papel e apenas digitalizadas. 

Os avanços das linguagens dentro das novas mídias fazem com que Franco (2004) 

considere este um batismo provisório, associando o termo apenas as histórias em quadrinhos. 

Pontos como a evolução na inclusão de animações, a diagramação dinâmica, a música e os 

efeitos sonoros e os hiperlinks estão ainda por ganhar uma maturidade, principalmente devido 

as inovações tecnológicas dos programas de criação e edição de imagens, animações, sons, 

3D etc.

AS  WEBTIRINHAS,  OU  TIRINHATRÔNICAS  OU  SIMPLESMENTE  TIRINHAS 

DIGITAIS

A nomenclatura nos quadrinhos digitais apresenta uma grande variedade de opções, de 

acordo com a região, o pais, a funcionalidade e os recursos utilizados na sua criação. As mais 

comuns são a e-comics e webcomics nos EUA, além de BD Interactive na França. No Brasil, 

as produções digitais já ganharam o nome de Mangá Telemático, HQ Interativa, Quadrinhos 

On-line, Digibi e HQnet, mas nenhuma nomeclatura consolidou-se mais do que HQtrônica, de 

Franco (2004).

Partindo desta variedade de nomenclaturas, e compreendendo a tirinha não como um 

subgênero dos quadrinhos, mas uma produção de características próprias e definida como um 

gênero por Nicolau (2007), este trabalho agora procura conceituar uma nova nomenclatura 

para a produção e veiculação de tirinhas nos ambientes digitais.

Conceito de quadrinhos VS. Conceito de tirinha

A  partir  do  momento  que  pretendemos  conceituar  as  tirinhas  como  um  gênero 

independente,  precisamos  separá-la  da  sua  definição  observada  em  conjunto  com  a  dos 

quadrinhos.  Antes  de  começarmos  a  compará-las  e  explorar  as  suas  diferenças,  iremos 

explorar um pouco mais do conceito de quadrinhos.
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Compreendemos o conceito de história em quadrinhos, como afirma McCloud (2005), 

como  uma  ideia  de  características  simples:  um  grupo  de  imagens,  disponibilizado  em 

sequência para indicar a passagem de tempo, com sua linguagem baseada em símbolos visuais 

preestabelecidos ao longo do tempo, além de elementos e estrutura comuns, como:

• balão de fala e legendas: representação da linguagem oral, definida como o 

recurso identificador dos quadrinhos como linguagem;

• requadro: geralmente denominado de quadrinho, estrutura onde os desenhos 

são inseridos, com a sua forma e tamanho influenciando na leitura, velocidade e 

interpretação da história;

• onomatopéias: formas escritas e representativas do som inseridos em nosso 

cotidiano, como uma explosão (bum!), ou o choro (buááá!) e considerados signos 

visuais;

• linhas cinéticas: indicadores de movimento compostas por metáforas visuaus 

que ajudam a compreender o que o personagem está sentindo ou fazendo;

• enquadramento: delimitação esquemática bidimensional do espaço infinito do 

mundo real;

• elipses: imagens  omitidas  no  desenho,  mas  completadas  mentalmente  por 

nossa imaginação;

• percepção  visual  de  tempo  e  espaço: consciência  visual  simultânea  de 

passado, presente e futuro especializado dentro da página.

Ao trazermos os elementos acima, podemos observar que existem alguns aspectos das 

quais  os  quadrinhos  e  as  tirinhas  não  compartilham com tanta  evidência,  principalmente 

aqueles relacionado à percepção visual de tempo e espaço. 

Figura 1: Calvin & Haroldo, de Bill Watterson, é um exemplo de tirinha
Fonte: WATTERSON, 2007, p. 26
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A tirinha é uma narrativa isolada de um todo, apresentada em uma sequência de três 

ou quatro quadros e tem a sua contextualização com a vida cotidiana. Elas são idealizadas 

para  existir  desta  maneira,  diferentemente  dos  quadrinhos,  que  apresentam  roteirizadas, 

narradas e diagramadas em páginas ou revistas.

Figura 2: Página da HQ do Homem-Aranha
Fonte: HOMEM-ARANHA ESPECIAL. São Paulo: Panini Comics, 2002.

Quando observamos as tirinhas e a sua linguagem verbal e não verbal, verificamos que 

esta  apresenta  uma  menor  quantidade  de  elementos  no  enquadramento.  Geralmente,  os 

elementos contidos dentro do requadro são mais simples e com uma menor elaboração em 
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relação  aos  signos  visuais  que  compõem  esta  linguagem.  As  HQs  são  bem  mais  ricas, 

procurando um perfil mais aprofundado do cenário e da ambientação da qual a história está 

inserida. Já as tirinhas, concentram-se no texto e na piada inserida na história.

 A página  dominical  de  algumas  tirinhas,  com produções  um pouco mais  longas, 

chegando a ter entre nove e doze quadros, são mais próximas ao quadrinho quando se diz 

respeito a diagramação. Contudo, o comum é que eles apresentam apenas poucos quadros e 

uma história geralmente descontinuada que, quando agrupada em um álbum ou coletânea, 

parecem formam uma narrativa desconexa e sem uma lógica formal, tratando geralmente de 

fatos e eventos isolados.

Para a produção de uma história em quadrinhos, geralmente são empregados diversos 

profissionais, dentro os quais podemos observar: o argumentista, responsável por elaborar a 

histórica  como  um todo;  o  roteirista,  que  desenvolve  a  nuance  da  história  e  os  diálogos 

contidos nela;  o desenhista, produtor das ilustrações em grafite;  o arte-finalista,  que cobre 

com nanquim o grafite ou edita a arte digitalmente; o colorista, que colore os desenhos com 

lápis, tinta ou com recursos digitais; o letrista, responsável pelo texto dos balões; e o revisor, 

que mantém a produção nas regras, sem erros ou com sem problemas de continuidade. Nas 

tirinhas, podemos observar que elas geralmente são de caráter autoral, produzidos por apenas 

uma ou duas pessoas no máximo.

Quanto  a  sua  publicação,  os  quadrinhos  são  veiculados  em revistas  próprias,  com 

formatos variados e impressos no suporte papel, diferentemente das tirinhas, que dependem 

de outros meios  de comunicação.  O caráter  dependente da tirinha muda completamente a 

maneira  como a sua linguagem é produzida,  já que ela  precisa obrigatoriamente  seguir  a 

mesma  linha  editorial  do  seu  veículo  base,  formato  padrão  estabelecido  pelo  suporte  e 

passível de censura ou edição.

Analisar as tirinhas como uma subdivisão ou subgênero das histórias em quadrinhos 

faz com que não percebemos certas particularidades, tanto da linguagem verbal, como da não 

verbal, contidas unicamente nas tirinhas. Contudo, aproveitaremos a fundamentação básica 

elaborada para os quadrinhos, enfatizando os aspectos que elas apresentam em comum e que 

fundamentam esta separação.
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Compreendendo o conceito de Tirinhas digitais

Tendo como referência os estudos de McCloud (2006) e Franco (2004) o termo mais 

adequado para as tirinhas publicadas na web e que receberiam uma ou mais características da 

hipermídia, como animação, hiperlink ou som, seria de “tirinhas digitais”. Aquelas produções 

que não incorporarem nenhuma destas características seriam apenas “tirinhas online”.

Este  batismo é de caráter  provisório,  mediante  as constantes inovações  das mídias 

digitais. Assim como considera Franco (2004), as novas mídias ainda estão no seu processo 

de evolução e uma nomenclatura definitiva seria cometer um grave erro na definição deste 

novo gênero.

A nomenclatura “tirinhatrônica” e “webtirinhas” não podem ser descartadas sem que 

se faça uma ampla pesquisa, principalmente sobre como este tipo de produção está sendo 

chamado na internet. O próprio nome que este novo gênero está ganhando dentro dos blogs é 

de suma relevância para definir qual será a sua nomenclatura.

Com o  advento  das  mídias  digitais,  as  histórias  em quadrinhos  e  as  tirinhas  têm 

encontraram na web um novo espaço, utilizando-se, inclusive, dos elementos disponíveis nas 

mídias  digitais  interativas.  A  agilidade  e  o  imediatismo  da  tirinha,  características  estas 

também presentes nas mídias digitais, nos faz entender que elas são imprescindíveis para a 

construção do pensamento crítico, quando elas não se dobram à massificação e se permitem à 

liberdade inventiva.

As tirinhas estão passando por modificações e ajustes as novas mídias, utilizando o 

blog  como principal  suporte  para sua divulgação.  Agora  a  produção experimental  é livre, 

ficando a critério do autor e não da formatação dos meios impressos, que tipo de estilo ele 

irá seguir na transmissão da sua mensagem. 

Muitas das tirinhas digitais não são mais do que adaptações das impressas, levadas 

para o meio digital. Por mais de cem anos as tirinhas habitaram a imprensa e hoje a mídia  

digital  está  convergindo  para  um  único  suporte:  o  computador.  A  evolução  da  tirinha 

dependerá de sua capacidade de se adaptar a este novo ambiente, que inclui tanto as novas 

tecnologias como os desejos do público de consumi-la.

Neste contexto, os blogs têm sido a principal plataforma de divulgação das tirinhas 

digitais.  Eles  proporcionaram  que  novos  desenhistas  expusessem  seus  trabalhos,  sem 

depender, por exemplo, dos conhecidos Syndicates, que se encarregavam de espalhar tirinhas 
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para jornais e revistas de todo o mundo, e selecionavam previamente as tirinhas que pareciam 

ser mais mercadológicas, assim como influenciavam o modelo de produção dos artistas.

O blog, segundo Oliveira (2010), é uma das principais ferramentas do processo de 

convergência  midiática  e  também  um  espaço  para  a  discussão  sobre  as  mudanças  de 

pensamento em relação à Cibercultura. Inúmeros debates, palestras e discussões on-line são 

travados diariamente por blogueiros e seus públicos, graças às possibilidades geradas pela 

web 2.0 e a facilidade na conexão com a internet.

Em 2008, o Technorati8 – um mecanismo de busca especializado em blogs - divulgou 

que possui mais de 133 milhões de blogs cadastrados em seu sistema, desde 2002, com quase 

um milhão de informações cadastradas por dia. O blog tornou-se uma importante ferramenta 

como fonte de informação, entretenimento e opinião livre.

Com a produção de tirinhas cada vez mais simples e acessível, além da facilidade de 

sua divulgação, uma nova geração de produtores está surgindo, com novas ideias e cada vez 

mais interessados em explorar as potencialidades das novas tecnologias das mídias digitais.

Considerações Finais

As tirinhas são um gênero jornalístico opinativo consolidado dentro das páginas de 

jornal e revistas, principalmente devido ao seu caráter crítico e metafórico. Com o surgimento 

das novas tecnologias, não só a tirinha, mas todos os outros gêneros tiveram que se adaptar 

para  acompanhar  a  rápida  evolução  das  mídias  digitais,  encontrando  novas  formas  de 

produção e veiculação, nunca antes vistas e exploradas.

Como Jenkins (2008) define, chegamos à era dos usuários, com produtores culturais 

cada vez mais descentralizados em relação aos grandes meios de comunicação, interessados 

não  apenas  em  assistir,  mas  em  participar  e  compartilhar.  Isto  significa  uma  verdadeira 

mudança no modo como consumimos os meios de comunicação.

As  novas  tecnologias  estão  reduzindo  o  custo  de  produção  e  de  distribuição, 

possibilitando que novos produtores surjam, procurando uma melhor  forma de expor suas 

ideias. E com a produção ao alcance de todos, quem é que não vai querer produzir também?

O número de blogs com produção de tirinhas tem crescido nos últimos anos, acompanhando o 

próprio  crescimento  da  Blogosfera.  Durante  a  produção  deste  artigo,  foi  constatada  a 

necessidade de realizar uma pesquisa de caráter investigativo, com maior profundidade, para 

8 http://technorati.com/blogging/article/state-of-the-blogosphere-introduction/
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avaliar quais recursos multimidiáticos estão sendo mais utilizados, podendo este trabalho ser 

ampliado para uma Análise de Conteúdo, com um levantamento dos blogs que produzem e 

publicam tirinhas no Brasil.

A nomenclatura de “tirinhas digitais”, para aquelas produzidas exclusivamente para a 

web, e “tirinhas online”, para aquelas produzidas no papel e publicadas na internet, ainda é 

um batismo  provisório  e  um estudo  mais  aprofundado  sobre  este  gênero  secundário  das 

tirinhas é considerado de suma importância nos estudos dos quadrinhos e das mídias digitais.
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