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RESUMO 

 
Entendendo a rede social digital Facebook como espaço discursivo propício a variadas 
situações comunicativas, a presente dissertação analisa discursivamente posts e a interação 
autor-leitor e leitor-leitor na página Quadrinhos Ácidos. A pergunta norteadora procura 
entender de que maneira e em que circunstâncias o autor interage com seus leitores na página 
do Facebook Quadrinhos Ácidos, bem como quais são as estratégias discursivas usadas pelo 
autor na produção, além da atribuição de sentido feita pelos leitores. Para isso, adotamos 
pressupostos teóricos relativos ao universo dos estudos sobre Quadrinhos Digitais como 
linguagem (EISNER, 2013; FRANCO, 2004; SANTOS, 2013; RAMOS, 2013; etc); trabalhos 
sobre redes sociais digitais e conversação em rede (BOYD E ELLISON, 2007, 2013; PARISER, 
2012; RECUERO, 2009, 2013; SANTAELLA, 2013; ZAGO, 2014; etc); pesquisas relativas à 
análise do discurso francesa (CHARAUDEAU, 2013; ORLANDI, 2012; PECHÊUX, 1995; 
etc) – usada, neste trabalho, como uma perspectiva teórico-metodológica – e desdobramentos 
de suas noções conceito no ambiente digital (EMEDIATO, 2015; MAINGUENEAU, 2015; 
NOGUEIRA, 2015).  Para o estudo, foi realizada uma compilação e recorte do material virtual 
da página, com o auxílio de print screens, no período de janeiro de 2016 a fevereiro de 2016, 
dos quais selecionamos como corpus desta pesquisa as publicações em que Pedro Leite 
comenta. Os procedimentos metodológicos combinam as análises qualitativas e quantitativas 
(SANTAELLA, 2001), a fim de entender melhor a dinâmica interativa entre os sujeitos-
usuários na Fanpage. Essa dinâmica é estudada com base nos três tipos de interação definidos 
por Fragoso, Recuero e Amaral (2013), bem como analisada por meio da noção de estratégias 
discursivas definida por Charaudeau (2009). Tal perspectiva aponta algumas particularidades 
dos Quadrinhos Digitais, que, além de possibilitarem um feedback mais rápido dos leitores em 
relação às tiras, viabilizam uma troca maior entre leitores e proporcionam o contato deles com 
o criador das tiras.  
 
    
Palavras-chave: Estratégias Discursivas. Interação. Redes Sociais Digitais. Facebook. 
Quadrinhos Digitais. 
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ABSTRACT 
 
Understanding the digital social network Facebook as a discursive space conducive to various 
communicative situations, this dissertation analyzes discursively posts, and the interaction 
between author and reader and between readers, in the Acid Comics page. The guiding question 
seeks to understand how, and under what circumstances, the author interacts with his readers 
on the Acid Comics Facebook page, and how the discursive strategies used by the author reflect 
in the production and attribution of meaning by the readers. For this, we adopted theoretical 
framework related to the universe of studies on Digital Comics as language (EISNER, 2013, 
FRANCO, 2004, SANTOS, 2013, RAMOS, 2013, etc.), studies on digital social networks and 
online conversation (BOYD AND ELLISON , 2007, 2013, PARISER, 2012, RECUERO, 2009, 
2013, SANTAELLA, 2013, ZAGO, 2014, etc.), research on French discourse analysis 
(CHARAUDEAU, 2013, ORLANDI, 2012, PECHÊUX, 1995) - used in this work as a 
theoretical-methodological perspective-, and as a perspective of the unfolding of its concept 
notions in the digital environment (EMEDIATO, 2015, MAINGUENEAU, 2015, NOGUEIRA, 
2015). For the study, a compilation and clipping of the virtual material of the page was carried 
out, with the help of print screens, from January 2016 to February 2016, from which we selected 
as corpus of this research the publications in which Pedro Leite commented. The 
methodological procedures combine the qualitative and quantitative analyzes (SANTAELLA, 
2001). In order to better understand the interactive dynamics between subjects-users in the 
Fanpage, which is studied from the three types of interaction defined by Fragoso, Recuero and 
Amaral (2013) as well as analyzed from the notion of discursive strategies defined by 
Charaudeau (2009). Such perspective points to some of the peculiarities of the Digital Comics, 
which in addition to enabling faster feedback from readers in relation to the comic strips, brings 
about a greater exchange between readers as well as providing their contact with the creator of 
the strips. 

 

Keywords: Discursive Strategies. Interaction. Digital Social Networks. Facebook. Digital 
Comics. 
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INTRODUÇÃO 

 

 As redes sociais digitais (RSD) são construídas por trocas comunicativas e 

interacionais entre os sujeitos-usuários. Dessa maneira, a comunicação por meio das RSD é 

chamada de conversação em rede. Inserida nesse ambiente midiático, e com uma página no 

Facebook1 que alcança mais de 530 mil seguidores, está a série de tiras Quadrinhos Ácidos 

(QA). Criada em abril de 2013 pelo cartunista e publicitário Pedro Leite, QA é, segundo o autor, 

um Quadrinho Digital no qual, a cada semana, diversos temas do cotidiano são abordados com 

humor.  

Com um número considerável de leitores e o reconhecimento pelo trabalho, QA 

conquistou, em agosto de 2016, o 28° Troféu HQMIX, uma das premiações mais importantes 

de quadrinhos no país, na categoria “Web Quadrinhos”. A página permite a interação e a 

conexão entre leitores, além de proporcionar o contato deles com o criador das tiras. Essa 

dinâmica interativa aponta algumas particularidades dos Quadrinhos Digitais2 (QDs), que, além 

de possibilitarem um feedback mais rápido dos leitores em relação às tiras, promovem uma 

troca maior entre autor-leitor e leitor-leitor. São estas singularidades dos QDs, aliadas à sua 

divulgação no ambiente das redes sociais digitais, mais especificamente no Facebook, que este 

trabalho aborda.  

A escolha do tema surgiu da inquietação e do interesse da pesquisadora em 

aprofundar o estudo realizado na monografia, intitulada “Redes Sociais e Mafalda: Como as 

ideias da personagem são retomadas e interpretadas no Facebook” (LAGE; SOUZA, 2014). 

Nesse trabalho, as autoras apontam para a necessidade da exploração dos Quadrinhos Digitais 

em redes sociais na internet a fim de ampliar as discussões relacionadas à Comunicação 

Mediada pelo Computador3. Na monografia, o foco estava na forma como os leitores se 

apropriam de quadrinhos que nasceram no impresso para retomar e reinterpretar discursos no 

ambiente digital. Já o cerne desta dissertação está nas interações entre o autor do Quadrinho 

                                                           
1 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. 
2 Por Quadrinhos Digitais, entendemos que são “[...] histórias em quadrinhos criadas e distribuídas por meio da 
internet. Independente da apresentação, do layout utilizado para contar a trama ou suas temáticas, é a intenção de 
criar e veicular online sua principal diferença em relação aos quadrinhos veiculados em papel [...]” (SANTOS, 
2012, p. 2).  
3 “Essa perspectiva de estudos abarca todo um conjunto de práticas sociais decorrente das apropriações 
comunicativas das ferramentas digitais e é discutida por diversos autores desde o princípio dos estudos a respeito 
do impacto do ciberespaço como ambiente comunicacional na vida social [...]. Assim, a Comunicação Mediada 
pelo Computador foi consolidada como área de estudo dos processos de comunicação humanos realizados através 
da mediação das tecnologias digitais” (RECUERO, 2012, p. 22-23).  
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Digital e seus leitores, nas interações leitor-leitor e na maneira como elas influenciam na 

produção dos quadrinhos e nas atribuições de sentido a eles.  

Esta pesquisa se iniciou com a observação da página dos QA no Facebook e com 

uma entrevista com o criador das tiras e administrador da página, Pedro Leite. Esse exame foi 

importante para o trabalho por permitir a identificação, por exemplo, de padrões de comentários 

tanto dos leitores como do artista, além de possibilitar a melhor compreensão da dinâmica e do 

funcionamento da fanpage como espaço discursivo e ambiente de troca comunicativa. Já a 

entrevista foi relevante para a pesquisa por viabilizar o entendimento no tocante ao processo 

produtivo das tiras e por propiciar um maior conhecimento em relação ao sujeito Pedro Leite e 

o que o motiva a construir o trabalho. “A entrevista como coleta de dados sobre um determinado 

tema científico é a técnica mais utilizada no processo de trabalho de campo. Através dela os 

pesquisadores buscam obter informações, ou seja, coletar dados objetivos e subjetivos” (BONI; 

QUARESMA, 2005, p. 72). Com base nos elementos levantados, mediante o acompanhamento 

das postagens e com base na entrevista, foi possível conhecer melhor o objeto de pesquisa. Com 

isso, verificou-se que, nas tiras que possuem maior número de comentários, são estabelecidas 

muitas interações entre os leitores, mas não necessariamente deles com o autor. O que nos levou 

a averiguar as situações em que o quadrinista comenta em resposta aos seus leitores.  

Diante de tais dados, foram identificados cinco padrões de comentários: 1) aqueles 

que comentam com risos; 2) aqueles que tagueiam alguém; 3) aqueles que comentam com 

imagens, links e/ou emoticons; 4) aqueles que concordam com o autor e o elogiam e/ou 

reforçam o que ele diz; 5) aqueles que contestam ou criticam o tema/abordagem/desfecho ou 

alguma fala na tira. Dentro desses padrões, os dois últimos geram mais movimento na página, 

e é dentro deles, ou em resposta a eles, que Pedro Leite se manifesta, principalmente para se 

defender de críticas.  

Considerando o contexto aqui exposto, o problema da pesquisa se estabelece: De 

que maneira o ambiente digital, que permite uma interação mais próxima entre autor e 

leitor, propicia a intervenção deste segundo na obra do primeiro, no caso dos quadrinhos 

digitais e seus processos de circulação da linguagem? Conforme a pergunta norteadora, 

determina-se como objetivo geral: entender como o autor interage com seus leitores na página 

do Facebook Quadrinhos Ácidos e como as estratégias discursivas acionadas pelo autor em 

seus comentários reflete na produção e na atribuição de sentido feita pelos leitores. Além disso, 

busca-se compreender se e como esses leitores, que participam ativamente da página, 
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identificam-se com as situações cotidianas retratadas nas tiras. Investigar, também, se usam a 

página do Facebook para debater e propagar as ideias existentes nas mesmas.  

Desse modo, temos como objetivos específicos desta pesquisa: 

a) Identificar, descrever e analisar a interação autor-leitor; 

b) Detectar e analisar as interações dos leitores com os quadrinhos, percebendo 

como conferem sentido a eles; 

c) Observar como os leitores recebem os quadrinhos e como o autor recebe às 

diferentes esta interação dos seguidores na página; 

d) Identificar os discursos presentes nos quadrinhos e analisar a identificação dos 

leitores com os mesmos; 

e) Observar como o autor reage às diferentes interpretações feitas pelos leitores. 

Atentando-nos aos objetivos pretendidos, entendemos que a importância desta 

pesquisa está na oportunidade de aprofundar os conhecimentos acerca da interação nos 

Quadrinhos Digitais e, principalmente, da relação estabelecida com a utilização das novas 

mídias por cartunistas/autores, uma vez que os QDs vêm aumentando no Brasil. A plataforma 

do Facebook tem sido imensamente utilizada pelos quadrinistas como forma de propagação e 

divulgação de suas obras e/ou para a interação com seus leitores. Apesar do crescente uso das 

redes sociais digitais, estudos atuais sobre quadrinhos (EISNER, 2013; RAMOS, 2011; 

VERGUEIRO; SANTOS, 2011) apontam para o uso do ambiente digital como nova forma de 

transmissão desse tipo de produção, mas não aprofundam a questão para observar se os 

processos de interação foram modificados. Com o crescimento da produção independente de 

quadrinhos no país, o uso da internet e dos adventos digitais na propagação das narrativas 

sequenciais é hoje uma das alternativas mais viáveis e baratas para aqueles que pensam em 

produzir quadrinhos. Apesar disso, em estudos acadêmicos do Brasil, pouco se vê sobre o papel 

das novas mídias na divulgação, na construção e na atribuição de sentido dos QDs. 

Interação e participação são dois temas recorrentes em estudos de comunicação. 

Associados à conversação em rede, mais especificamente às redes sociais digitais, ambos 

ganham novas perspectivas de pesquisa, bem como marcam a atualidade deste estudo. Ao 

abordar esses assuntos aliados às questões sobre quadrinhos no ambiente digital, busca-se 

ampliar o debate que vem sendo levantado nas pesquisas acadêmicas em comunicação digital. 

O trabalho reflete sobre a dinâmica interativa das redes em sua dimensão social. Dessa maneira, 

estar atento às mudanças tecnológico-comunicacionais é fundamental para entender o poder de 
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afetação dessas transformações nos processos de circulação das linguagens, assim como na 

relação de produção e recepção. 

O corpus desta pesquisa foi empreendido inicialmente, por meio da seleção das tiras 

mais comentadas em cada mês, entre julho e dezembro de 2015. Isso feito, percebeu-se que foi 

um período no qual o autor divulgou menos histórias inéditas e pouco interagiu com os fãs. 

Questionado sobre o pouco movimento da página durante esses meses, Pedro Leite revelou que, 

nessa época do ano, aconteceram muitos eventos de quadrinhos no país e, como ele esteve 

presente em quase todos eles, não conseguiu fazer publicações constantes. Isso teve como 

resultado o baixo fluxo de posts e interações tanto da parte dele como dos leitores. A observação 

desse período, entretanto, permitiu identificar os padrões de comentários apresentados 

anteriormente. 

Tendo tal espaço de tempo como referência, foi possível observar, em janeiro e 

fevereiro de 2016, um maior movimento na página em relação aos meses anteriores. Fato este 

que foi ainda mais evidente no post Globelezo (de 5 de fevereiro), que recebeu 85 mil curtidas, 

135.505 compartilhamentos e 19 mil comentários. Em uma publicação em seu Facebook 

pessoal, Pedro Leite explicou: “A última postagem do Quadrinhos Ácidos teve uma 

repercussão gigante, e eu me espantei bastante com o resultado. Apesar da animação Globelezo4 

ter sido criada há 1 ano, foi na semana passada que ela estourou a boca do balão”. Segundo o 

autor, além de 4 milhões de visualizações, a republicação contou com 75 mil 

compartilhamentos, 57 mil curtidas e 17 mil comentários. O que trouxe para a página, em um 

curto espaço de tempo, 75 mil novos seguidores, totalizando, naquele momento, 420 mil fãs.  

Isso posto, estabelecemos como corpus de análise os posts dos meses de janeiro e 

fevereiro de 2016 em que Pedro Leite tece comentários na página. Esse corpus foi registrado 

com o auxílio de Print Screens5, que serviram para o estudo e a compreensão do uso das mídias 

digitais na propagação, na apropriação e na atribuição de sentido aos discursos dos QDs. A 

escolha encontra justificativa no fato de que, por meio dos comentários, verifica-se um maior 

movimento na página e, consequentemente, uma maior interação entre os atores ali envolvidos. 

Nesse sentido, com a coleta, o levantamento e a seleção dos dados, optamos por uma análise 

quantitativa e qualitativa, já que os números de comentários por publicação dão noção de 

                                                           
4 Disponível em: 
<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/videos/1079145292106861/?autoplay_reason=all_page_organic
_allowed&video_container_type=0&video_creator_product_type=2&app_id=2392950137>. Acesso em: 2 jun. 
2016.  
5 Fotografias digitais de páginas da internet. 

https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/
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quantidade e permitem comparações entre as postagens que auxiliam no desenvolvimento da 

análise discursiva realizada. 

Assim, na perspectiva de Fragoso, Recuero e Amaral (2013), o tipo de amostra 

escolhido para análise é “Intencional”, pois trata-se de uma amostra “[...] cujos elementos são 

selecionados conforme critérios que derivam do problema de pesquisa, das características do 

universo observado e das condições e método de observação e análise [...]” (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2013, p. 78). Dentro da Amostra Intencional, foi trabalhado o subtipo 

“por critério”, cujos procedimentos se iniciam quando “[...] são selecionados os elementos que 

apresentam uma determinada característica ou critério pré-definido [...]” (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2013, p. 80) e também com o subtipo “teórico ou conceitual”, pois 

“[...] a seleção é dirigida por construções teóricas relativas ao problema de pesquisa [...]” 

(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013, p. 80). 

Com base nas categorias amostrais, optou-se pela seleção das postagens em que o 

quadrinista se manifesta para compor o corpus de análise. Dessa forma, foi possível aprofundar 

a discussão a respeito do aspecto dialógico da comunicação de acordo com a perspectiva das 

estratégias discursivas para a interação nas redes sociais digitais, temática principal do trabalho. 

Nessa perspectiva,  

 
[...] a coleta de dados depende da janela de análise que se pretende fazer, e cabe ao 
pesquisador selecionar o momento e as variáveis que serão analisadas, que devem ser 
selecionados de acordo com a problemática que será focada pelo pesquisador 
(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013, p. 121). 

 
Para atingir esse objetivo, foi necessário um estudo sobre as condições e os 

contextos de produção e divulgação dos quadrinhos, como também a relação autor-leitor, por 

meio da realização de uma entrevista aberta com o autor Pedro Leite. Segundo Boni e Quaresma 

(2005), a entrevista é aplicada usualmente para descrever casos individuais e compreender 

especificidades culturais de determinados grupos, como também para a comparabilidade de 

diversos casos. A entrevista aberta, 

 
[...] é uma forma de poder explorar mais amplamente uma questão. As perguntas são 
respondidas dentro de uma conversação informal. A interferência do entrevistador 
deve ser a mínima possível, este deve assumir uma postura de ouvinte e apenas em 
caso de extrema necessidade, ou para evitar o término precoce da entrevista, pode 
interromper a fala do informante. (BONI; QUARESMA, 2005, p. 74).  

 
A conversa – que aconteceu via Skype no dia 22 de outubro de 2015 e durou cerca 

de uma hora e trinta minutos – foi realizada com o intuito de compreender melhor a série de 

tiras Quadrinhos Ácidos, conhecer o autor por trás da obra, além de buscar entender as 
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motivações que levaram o artista a começar o trabalho.  Para isso, utilizamos como norte um 

roteiro previamente estruturado, de acordo com as temáticas abrangentes à pesquisa 

(APÊNDICE 1). Os tópicos foram introduzidos no decorrer da conversa, durante as pausas 

feitas pelo entrevistado, a fim de se chegar às discussões pertinentes a este trabalho. Além disso, 

ao longo da análise, percebemos a necessidade de algumas informações, e, por isso, realizamos 

outra entrevista com Pedro. Desa vez, fizemos uma entrevista estruturada. “As entrevistas 

estruturadas são elaboradas mediante questionário totalmente estruturado, ou seja, é aquela 

onde as perguntas são previamente formuladas e tem-se o cuidado de não fugir a elas” (BONI; 

QUARESMA, 2005, p. 73). O questionário, que possui seis perguntas, foi enviado ao autor via 

e-mail, ao qual Leite respondeu no dia 19 de setembro de 2016 (APÊNDICE 2).  

Considerando as ideias aqui apresentadas, é possível perceber que explorar os 

comentários, tanto do autor como dos leitores, faz-se importante para a compreensão do 

ambiente a ser estudado no Facebook, como também da interação e da construção dos discursos 

existentes nele. Tendo o meio virtual como espaço de produção de diferentes discursos muitas 

vezes inconciliáveis, esta dissertação analisa discursivamente a página Quadrinhos Ácidos, 

presente na rede social em questão. Nesse cenário, o entrecruzamento de cultura e informação 

leva a muitas descobertas, e o pesquisador tem consigo o desafio de entender, ao menos, uma 

parte desse encontro e levar a sua pesquisa adiante, ao conhecimento de todos. Com isso, 

estudar as redes sociais digitais, sob a perspectiva dos quadrinhos e da AD, é mudar o foco e 

entender a razão que incita o leitor, atualmente, a optar por esse modelo de transmissão e 

consumo de mensagens e informação.  

Esta dissertação foi estruturada em quatro capítulos, além da Introdução e das 

Considerações Finais. No Capítulo 1, levantamos questões relativas à forma de fazer e publicar 

quadrinhos, os Quadrinhos Digitais, bem como as particularidades do formato. Ao final do 

capítulo, apresentamos uma contextualização sobre os Quadrinhos Ácidos e o seu criador Pedro 

Leite, procurando analisar quais características dos QDs a série de tiras possui, para que, assim, 

seja possível entender um pouco do universo por trás da obra.  

O Capítulo 2 traz um levantamento teórico dos estudos sobre o ambiente digital e 

as redes sociais digitais, mais especificamente das particularidades do Facebook. Para isso, 

abordamos questões relacionadas à interação, à comunicação mediada pelo computador e à 

conversação em rede, além da noção de filtro bolha. Também tratamos questões como sua 

historicidade, a definição de redes sociais e as especificidades que a envolvem. Por último, 

buscou-se a aplicabilidade dessas ideias à página Quadrinhos Ácidos e identificar de que forma 
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elas se relacionam com as particularidades dos Quadrinhos Digitais expostas no capítulo 

anterior.  

Já no Capítulo 3, há algumas das noções conceito da AD, levantadas por teóricos 

da Análise do Discurso francesa, tais como interdiscurso, memória discursiva, condições de 

produção do discurso e efeitos de sentido, além da noção de estratégias discursivas traçada por 

Charaudeau (2009), que servem de base para a análise do objeto em questão. Segue-se, então, 

para a aplicação dessas e de outras noções no que se refere ao ambiente digital, fazendo, assim, 

uma relação com as estratégias discursivas no ambiente de interação proporcionado pela página 

no Facebook Quadrinhos Ácidos. 

Por fim, no Capítulo 4, apresentamos a análise discursiva dos posts de janeiro e 

fevereiro de 2016, em que Pedro Leite participa dos comentários, que são o corpus de pesquisa 

desta dissertação. A análise é construída conforme três tipos de interação definidos por Fragoso, 

Recuero e Amaral (2013), bem como dos cinco padrões de comentários identificados na página. 

Critérios estes que contribuem para a compreensão da interação autor-leitor e leitor-leitor, que 

acontecem por meio dos comentários, bem como das estratégias discursivas usadas por eles 

para a produção e, a atribuição de sentido, tanto dos quadrinhos como da fala daqueles com 

quem eles interagem. 
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1 HISTÓRIAS EM QUADRINHOS E QUADRINHO DIGITAL 

  

Nos últimos anos, o universo dos quadrinhos mudou bastante, mostrando sempre 

uma preocupação com os veículos usados para a divulgação das Histórias em Quadrinhos 

(HQs). Em sua constante evolução, a pesquisa recente na área abrange aspectos relacionados 

aos Quadrinhos Digitais (QDs). Para Will Eisner (2013), os Quadrinhos Digitais são, hoje, uma 

importante área para a expressão artística no ambiente digital. De acordo com o autor, “[...] 

sites comerciais conseguiram desenvolver modelos flexíveis o bastante para apresentar uma 

variedade de estilos de Quadrinhos Digitais e sistemas de entrega, ao mesmo tempo 

satisfazendo o leitor e as expectativas do usuário” (EISNER, 2013, p. 168, grifos do autor). 

Assim, o presente capítulo discute o universo dos QDs, sua evolução, suas semelhanças com o 

quadrinho impresso, bem como suas singularidades.  

 

1.1 Quadrinhos Digitais 

  

A introdução de elementos do universo digital nos quadrinhos teve início nos anos 

1980, quando artistas começaram a se valer dos recursos da computação gráfica em histórias 

em quadrinhos (DOS SANTOS; CORRÊA; TOMÉ, 2013). Os autores citam como exemplo as 

duas principais editoras norte-americanas, a Marvel e a DC, que incorporaram em dois trabalhos 

possibilidades concebidas por programas que viabilizam gerar, editar e tratar imagens, histórias 

estas que foram publicadas no Brasil pela editora Abril. Segundo Dos Santos, Corrêa e Tomé 

(2013), quadrinistas independentes também viram na tecnologia digital uma oportunidade de 

criação de HQs. Dessa maneira, os Quadrinhos Digitais, 
 

[...] surgem antes da chamada internet comercial6, cujo potencializador é o navegador 
de internet, ou browser, software cuja finalidade é a navegação pelas páginas da 
internet. Ainda que diversas possibilidades de quadrinhos e computador já tivessem 
sido exploradas, 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, para Dos Santos, Corrêa e Tomé (2013), os primeiros QDs surgiram nos 

anos 1990, com o desenvolvimento da hipermídia. Segundo os autores, nas histórias em 

                                                           
6 A Internet Comercial é aquela à qual o cidadão comum tem acesso e em que 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.  Disponível em:  <https://www.rnp.br/destaques/historia-por-
tras-20-anos-internet-comercial-brasil>. Acesso em: 7 dez 2016.  
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quadrinhos pioneiras em desfrutar do ambiente digital, o público era formado por pessoas do 

universo acadêmico e abordava, em sua maioria, temáticas associadas à vida acadêmica. É 

importante lembrar que, naquela época, a internet ainda estava restrita a alguns grupos sociais, 

entre eles, o ambiente universitário. 

Franco (2004), por sua vez, acredita que a primeira experiência de QDs foi na 

França, em 1986, quando responsáveis pela revista Circus transpuseram para o computador 

tiras da personagem Mafalda, do cartunista argentino Quino. Entretanto, entendemos que 

digitalizar essas HQs para a tela do computador é pouco para considerar a experimentação como 

o início dos Quadrinhos Digitais, uma vez que se trata de um quadrinho produzido para circular, 

primeiramente, no impresso. Porém, o teste não pode ser ignorado, visto que apontou um 

possível caminho para a divulgação e a circulação de quadrinhos.  

De acordo com Campbell (2006), por volta de 1995, com o protocolo Gopher7 os 

quadrinhos foram agregados à rede e acessados por usuários. Entretanto, na perspectiva do 

autor, foram o hipertexto8 (WWW9), de Tim Berners-Lee, e o Mosaic10, de Marc Andreesen, 

que marcaram distintamente a maneira como essas histórias eram expostas. Nesse sentido, o 

usuário poderia, pela primeira vez, ler a HQ conectado à rede, sem a necessidade efetiva de 

fazer o download para o computador. Os primeiros QDs, porém, permaneceram no protocolo 

Gopher, sendo extintos com ele. Assim, Santos (2010b) aponta Doctor Fun, de David Farley, 

e Netboy, da Stanfford Hulley, como as primeiras tiras a circularem na internet, ambas datadas 

de 1993 e que foram publicadas já com a utilização do browser Mosaic.  

 

                                                           
7 Gopher é um protocolo de redes de computadores, criado em 1991, na Universidade de Minesota. Foi desenhado 
para distribuir, procurar e aceder a documentos na internet.  Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Gopher>. Acesso em: 7 dez. 2016.  
8 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 por meio 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 no qual tal modelo de organização de informação e produção textual se manifesta.  
Disponível em:  <https://pt.wikipedia.org/wiki/Hipertexto>. Acesso em: 7 dez. 2016.  
9 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, para 
descarregar informações (documentos ou páginas) de servidores web (ou sítios) e mostrá-los na tela. Disponível 
em:  <https://pt.wikipedia.org/wiki/World_Wide_Web>. Acesso em: 7 dez. 2016.  
10 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 1999, foi extinto em 27 de janeiro de 1997.  Disponível em:  
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Mosaic>. Acesso em: 7 dez. 2016.  



 

22 
 

No Brasil, houve projetos semelhantes, em datas diferentes. Um deles foi o Cyber 
Comix, que reunia trabalhos de autores de destaque, como Laerte, Adão Interrusgarai 
e Spacca. O Site foi criado em 1997, e encerrou as atividades em 2002. Nesse mesmo 
ano surgia outra experiência, a página virtual da editora Nona Arte, do escritor e 
desenhista André Diniz. O site se tornou um agregador de histórias dele e de outros 
quadrinistas. (RAMOS, 2013, versão kindle, posição 1160, grifos do autor).   

  
 Para Dos Santos, Corrêa e Tomé (2013), ao superarem as dificuldades técnicas 

e aproveitando a disseminação da mídia digital, artistas passam a colocar seu trabalho na rede. 

A ausência de restrições editoriais, a facilidade de manipulação e leitura, além da redução de 

custo em relação ao meio impresso, principalmente no que diz respeito à distribuição, foram 

grandes atrativos ao ambiente digital. Produzidas de maneira tradicional (desenhadas e 

artefinalizadas em papel), digitalizadas e postadas na internet, ou feitas no computador com 

ferramentas digitais e agregando vários recursos não possíveis no papel, as histórias em 

quadrinhos sofreram diversas modificações. 

 
Inicialmente, a exploração do meio digital foi uma simples projeção do que já se tinha 
nas páginas impressas, com os quadrinhos estáticos, sem que houvesse uma 
verdadeira apropriação da nova mídia. A ideia, portanto, não era uma adaptação, mas 
uma simples transposição do meio impresso para o digital com a ajuda do scanner ou 
da produção por computador. As verdadeiras adaptações vieram mais tarde, já com o 
endosso do que nos propõem Vanoye e Goliot-Leté (1994) sobre o seu sentido de uma 
forma mais ampla e adequada do que é uma adaptação (NUNES, 2015, p. 7). 

 
O cenário brasileiro dos quadrinhos na década de 1980 e 1990 nos ajuda a entender 

a importância da internet, destacada por Dos Santos, Corrêa e Tomé (2013), para a divulgação 

de novos quadrinistas, principalmente aqueles cujos trabalhos não se encaixam em parâmetros 

estéticos e temáticos das editoras comerciais. Os anos 1980, de acordo com Hernandez e Santos 

(2011), foram marcados pelo processo de redemocratização da sociedade brasileira e por uma 

cultura independente produzida por artistas que propunham novos padrões estéticos. Nesse 

cenário, nasceram as editoras alternativas de histórias em quadrinhos, como a Press Editorial e 

a Editora Vidente, período no qual artistas como Angeli, Laerte, Glauco, Luiz Gê, Marcatti e 

Lourenço Mutarelli produziram HQs que, em sua maioria, faziam sátiras sociais de forma 

humorística, voltadas para o público adulto, como a revista Chiclete com Banana. Todavia, 

segundo os autores, a crise inflacionária da década de 1990 provocou o fim dessas editoras e o 

cancelamento dos títulos. Como consequência, o século 21, para Hernandes e Santos (2011), é 

assinalado pela segmentação do mercado editorial dos quadrinhos, voltado para revistas 

comerciais (infantis ou de super-heróis) e Mangás. Além dos trabalhos de Maurício de Sousa, 

poucas são as publicações periódicas de quadrinhos brasileiros nas bancas de jornais. Ainda 
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assim, artistas do país continuam produzindo, mesmo que para editoras estrangeiras ou 

publicações independentes como fanzines e Quadrinhos Digitais.  

A transformação no universo dos quadrinhos ocorrida pelo desenvolvimento da 

linguagem digital e da internet pode ser entendida por meio do princípio de mediamorfosis de 

Roger Fidler (1998). Segundo ele, as mudanças dos meios de comunicação, geralmente, são 

resultado da interação complexa entre as necessidades percebidas, as pressões políticas, as 

competências e as inovações sociais e tecnológicas. Para o autor, o passado da mídia não deixa 

de existir, e o presente é uma mistura do que está acontecendo com o que vai se suceder. Por 

isso, uma mídia não existe de forma separada, ela está sempre se reinventando e reestruturando 

para funcionar.  

Nesta dissertação, entende-se que os HQs, da mesma maneira que outras mídias, 

sofreram transformações e 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). Assim, o ambiente digital tem envolvido cada vez mais usuários e mídias que se 

agregam a esse universo em busca de novas formas de produção e circulação de informação e 

mensagens. Incorporados na rede eletrônica estão quadrinistas e suas obras, assim como 

empresas de mídia, que visam não somente a um ambiente de fácil e rápida divulgação e 

circulação de conteúdo, como também um modo de se relacionar mais diretamente com seus 

leitores. Nesse sentido, o universo digital, como afirma Ramos (2011), tem se mostrado, hoje, 

uma das alternativas mais viáveis e baratas para aqueles que pretendem produzir quadrinho de 

maneira independente no país. “O narrador gráfico tem que pensar no futuro da sua mídia. Uma 

tecnologia sempre em avanço afeta o ambiente da comunicação” (EISNER, 2013, p. 164). 

Segundo o autor, sendo o quadrinho, assim como as demais, uma mídia especialmente 

vinculada ao seu método de publicação, deve-se considerar a influência crítica da ferramenta 

de transmissão na criação da nona arte11. É no ambiente de novas tecnicidades, especialmente 

do computador e da internet, que nascem os Quadrinhos Digitais. 

 

                                                           
11 A numeração das artes refere-se à prática de determinar números para indicar certas manifestações artísticas; no 
começo, eram consideradas artes apenas a dança, a escultura, a literatura, a música, a pintura e o teatro. Mas, em 
o "Manifesto das Sete Artes", publicado em 1923, o teórico e crítico de cinema Ricciotto Canudo propôs que o 
cinema fosse considerado a sétima arte, já que a entende como a mais completa das artes, uma vez que engloba 
todas as outras. Posteriormente, foram apresentadas outras formas de arte, algumas mais ou menos consensuais, e 
outras que foram prontamente aceitas, como o caso da nona arte que, atualmente, é uma expressão tão utilizada 
para denominar as histórias em quadrinhos como é sétima arte para o cinema. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/wiki/Manifesto_das_Sete_Artes>. Acesso em: 28 dez. 2016.  
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Na internet, as histórias em quadrinhos passaram para um ambiente novo e de 
experimentações. As narrativas das histórias em quadrinhos na internet ainda não 
adquiriram uma configuração específica e concreta. Com um número indeterminado 
de artistas e produções, as histórias em quadrinhos veiculadas na rede mundial acabam 
tendo terminações criativas distintas e, até mesmo, pouco tipo de padronização, 
variando de acordo com os aparatos tecnológicos e projetos de inovação e de mercado 
(NUNES, 2015, p. 10).  

 
Considera-se, neste trabalho, que os Quadrinhos Digitais possuem uma variedade 

de estilos e formatos e que se diferem das HQs impressas especialmente pelo modo como 

circulam. Tal característica, para Santos (2010b), independe da apresentação e do layout 

utilizado para contar a história. No entanto, autores como Mendo (2008), Franco (2004), 

McCloud (2006) e Wolk (2007) não fazem uso dessa denominação. Alguns deles, por exemplo, 

não aplicam uma nomenclatura específica e se referem a essas narrativas sequenciais como, por 

exemplo, histórias produzidas para a internet ou histórias em quadrinhos online.  

Edgar Franco (2004), por sua vez, criou o termo HQtrônicas, empregado para se 

referir às produções que fazem uso de recursos que, segundo ele, não eram possíveis no papel. 

Para o autor, as HQtrônicas têm como característica: a animação; a diagramação dinâmica (ou 

movimento de alguns elementos do quadrinho, até então estáticos); a trilha sonora; o efeito de 

som; a tela infinita (caracterizada pela leitura sem cortes, possível graças à barra de rolagem do 

computador); a tridimensionalidade; a narrativa multilinear (a qual permite que a leitura flua 

por diversos caminhos alternativos); e a interatividade.  

Nesta dissertação, entretanto, opta-se pela utilização do termo Quadrinho Digital 

para se relacionar a essa nova forma de produzir HQ. A definição de Franco (2004), ao nosso 

entender, é limitadora, uma vez que elenca uma série de características para que um quadrinho 

seja considerado digital. Além disso, é importante destacar que características como a 

animação, enumeradas pelo pesquisador, eram possíveis muito antes da era digital. Prova disso 

são versões animadas de quadrinhos como a Turma da Mônica, de Maurício de Souza, e 

Mafalda, do argentino Quino (ambos criados na década de 1960), que eram transmitidas pela 

TV de seus países antes mesmo dos quadrinhos começarem a ser disponibilizados para o 

computador. Portanto, no presente estudo, entende-se Quadrinho Digital como HQ produzida 

com a ajuda de aparatos tecnológicos digitais, em pelo menos uma etapa do seu processo de 

criação, e distribuído, primeiramente, no ambiente digital por meio da internet. 

Eisner (2013) reforça que o conhecimento técnico em computador, softwares e 

informática é necessário para a produção dos QDs. Segundo o autor, há várias maneiras de se 

preparar uma HQ para a internet, “[...] digitalizando a arte original (arte [sic] feita à lápis, 

canetas, técnicas mistas, etc ou criando a arte digitalmente, usando softwares especializados 
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[...]. Outras ferramentas como mesas digitalizadoras e scanners de mesa também são 

necessárias” (EISNER, 2013, p. 168, grifo nosso). Nesse sentido, cada vez mais artistas têm 

migrado do meio impresso para o digital, produzindo trabalhos exclusivamente para o ambiente 

digital.  

Pensando especificamente em Quadrinho Digital, Santos (2012) oferece 

contribuições fundamentais que podem auxiliar no entendimento do processo de construção 

desse modelo de quadrinhos. O autor afirma que o leitor desse formato também possui suas 

particularidades, sendo uma delas a participação. Para ele, o grau de interação social 

proporcionado pelo Quadrinho Digital determina sua diferença em relação às histórias em 

quadrinhos impressas, uma vez que o próprio ambiente de comunicação gerado pela internet 

proporciona mais interação e inter-relação entre as pessoas. “Com isto, forma-se novo leitor, 

mais inserido na comunidade que o cerca, e menos isolado em seus alfarrábios. O leitor de 

histórias em Quadrinho Digital não é apenas mais um leitor, é um interventor” (SANTOS, 2012, 

p. 7). Entretanto, não consideramos essa intervenção como constitutiva dos QDs, já que, assim 

como as características desse gênero de quadrinhos (que variam de acordo com a obra e o 

artista), os leitores também são diversos e agem de maneiras diferentes, podendo optar por não 

intervir.   

Ler QDs é, portanto, não apenas uma leitura de histórias em quadrinhos, mas 

também uma leitura utilizando o computador e a internet como suporte (SANTOS, 2012). Para 

Dos Santos, Corrêa e Tomé (2013), tal ambiente se abre às HQs fomentando, dessa forma, os 

limites do mercado editorial e da produção autoral. Mas, segundo os autores, o desenvolvimento 

do Quadrinho Digital como linguagem depende, ainda, dos artistas e de suas capacidades de 

adaptá-lo às necessidades da narrativa sequencial. Nesse sentido, falar sobre mudanças nas 

narrativas das HQs “[...] transpostas para o meio digital e na internet pode ser um trabalho 

ingrato, justamente porque elas ainda estão se ajustando aos novos formatos disponíveis pelas 

novas tecnologias de leitura e por estarem ‘rompendo seus limites’” (MCCLOUD, 2006, p. 

165). Segundo o autor, isso faz com que cada artista, de certo modo, crie suas próprias regras.  

 
A narrativa se adapta ao meio escolhido para se narrar, por isso a importância do 
formato, que também podemos referenciar como diagramação e disposição no suporte 
em que a história é lida. Esse conceito vai acompanhar ainda os próximos passos da 
cronologia das narrativas das histórias em quadrinhos (NUNES, 2015, p. 3). 

 
Santos (2012) também ressalta que a interação do leitor de quadrinhos impressos 

com a obra é mais limitada do que aquela estabelecida por aqueles que leem narrativas 

sequenciais através da tela de um computador. Segundo o autor, no ambiente digital, o leitor de 
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QD pode se apropriar da história, modificando ou interferindo em seu andamento, seja 

produzindo Memes12 ou republicando-as em outro contexto, diferente do original, de maneira 

irônica ou para causar humor, por exemplo. Além disso, Santos (2012) argumenta que o fato de 

os autores não se submeterem a editoras faz com que os artistas independentes sejam mais livres 

e se comuniquem de forma sincera e aberta com seus leitores. Logicamente, não é uma 

característica exclusiva dos Quadrinhos Digitais, mas entende-se que se trata de um meio de 

divulgação facilitador dessas ações, uma vez que é um espaço de atualização constante. É o que 

acontece em páginas de quadrinhos em redes sociais digitais, por exemplo, nos quais os leitores 

muitas vezes conversam entre si sobre os assuntos e situações retratados nas narrativas 

sequenciais, ou se apropriam daquela história para dizer alguma coisa, atuação esta que também 

pode ser verificada em comentários trocados entre leitores em posts feitos nos sites das HQs, 

por exemplo.   

Além de poder proporcionar maior interação do leitor com o autor e com os outros 

leitores, a linguagem digital também torna possível que o público encontre facilmente, na rede, 

narrativas sequenciais complementares às que ele teve acesso em outro momento, seja por links 

disponibilizados pelo autor ou pelo sistema de buscas do site e/ou da rede social digital. Com 

isso, Santos (2010) salienta que artistas dos quadrinhos começam, assim, a produzir grandes 

arcos de história (SANTOS, 2010) ou arcos narrativos (NUNES, 2015). Nos quadrinhos, arcos 

de história são narrativas que possuem sequências. Esse tipo de enredo não termina em uma 

tira. Semanalmente ou mensalmente, parte da história é publicada em forma de tira até que o 

enredo chegue ao seu final.  

No ambiente digital, conforme Santos (2010), os algorítimos da internet e os 

hiperlinks permitem a organização 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. Isso contribui para que o 

quadrinista não precise usar artifícios, como flashbacks, a fim de orientar seu leitor acerca do 

que ocorreu até aquele momento do enredo. Graças ao arquivamento digital e ao uso de 

hiperlinks (que indicam qual a tirinha inicia a narrativa), os leitores não precisam buscar muito 

para compreender toda a história. Diferentemente do que acontece no impresso, em que o leitor 

precisa ter acesso às revistas/ jornais nos quais os arcos da história foram publicados para 

compreendê-la.   

                                                           
12 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).   



 

27 
 

Outra característica dos QDs é poderem assumir formatos multimídia13. No 

ambiente digital, é possível divulgar os QDs em vários ambientes interconectados, como sites, 

redes sociais digitais e canais no youtube, com uma diversidade de meios e formatos, tais como 

animação, hiperlinks e e-books. Tais formatos podem estar inseridos em um só ambiente. O que 

ressalta a característica plural e a facilidade de acesso dessa forma de fazer quadrinhos. Segundo 

Santos (2010), graças ao digital, cada vez mais quadrinistas estão vendo a rede como uma saída 

para a manifestação da nona arte. 

 
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 personagens (SANTOS, 
2010, p. 9).  

 
De acordo com Pedro de Luna (2013), são três os principais motivos para o 

crescimento dos QDs. Em primeiro lugar, o autor cita a interatividade. Para ele, o retorno de 

algo postado no ambiente digital é imediato. Além disso, nesse meio, o quadrinho encontra 

muitas possibilidades, como a comunicação direta com o autor e a obra. Em segundo lugar, 

tem-se a questão do espaço, uma vez que a linguagem digital proporciona maior variedade de 

formato e uso de animações e links clicáveis. Em terceiro lugar, afirma De Luna (2013) está a 

questão da abrangência. Uma vez publicado no ambiente digital, o quadrinho ultrapassa 

barreiras e distâncias físicas, o que permite a qualquer pessoa a leitura da HQ, sem passar por 

intermediários.  

Outra característica apontada por Santos (2012) como inerente ao ambiente digital 

e que influencia na configuração dos QDs é a rapidez na distribuição. Essa agilidade, associada 

a um meio de disseminação como as redes sociais digitais por exemplo, possibilita um contato 

mais direto com os fãs e um feedback mais rápido dos leitores em relação às tiras. Para Santos 

(2012), as pessoas usam a velocidade e a praticidade do ambiente digital para mergulharem no 

universo dos quadrinhos, uma vez que, além de possuir um grande poder de exposição – 

                                                           
13 “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, grifos do autor). 
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alcançando mais leitores em relação ao impresso, em um curto espaço de tempo –, a atualização 

nesses ambientes é constante.  

Em sua análise sobre a leitura de Quadrinho Digital, Santos (2010) cita Tood Allen 

(2007) para dizer que um dos principais motores dos QDs é a capacidade de proporcionar aos 

leitores fuga do objeto de trabalho e distração rápida em poucos momentos. A divulgação pela 

internet, portanto, propicia aos leitores de QDs experiências que não eram possíveis no 

impresso, como a interação mais direta e rápida com outros usuários e com os autores. Dessa 

maneira, entende-se Quadrinhos Ácidos como Quadrinho Digital, pois é produzido por meio de 

uma mesa digitalizadora, dispensando papel em seu processo, para ser distribuído em primeira 

instância no ambiente digital, apoiando-se nas redes sociais digitais e na rapidez que o meio 

oferece, seja em relação à distribuição ou ao feedback. Nesse sentido, mostra-se necessária a 

apresentação das características dessa série de tiras além de seu contexto de criação, questões 

estas que delineamos no tópico a seguir.  

 

1.2 Quadrinhos Ácidos 

 

Criada pelo cartunista e publicitário Pedro Leite, Quadrinhos Ácidos é uma série de 

tiras que tem como pano de fundo temas cotidianos, tratados pelo autor com o que ele chama 

de humor “ácido e abrasivo”14. A narrativa sequencial – que, para o artista, alcançou 

repercussão inesperada – teve início com a tira “Pessoas que não entendo”, publicada em abril 

de 2013, quando o artista decidiu extravasar sua inquietação com algumas situações (FIGURA 

1). Em entrevista realizada via Skype no dia 22 de outubro de 2015 (APÊNDICE 2), o 

quadrinista afirma que, após perceber o sucesso do trabalho na internet, sem necessariamente 

nenhuma divulgação, teve a ideia de criar uma série de tiras que abordasse temas “relativamente 

polêmicos” e gerasse discussões. Surgem, assim, os Quadrinhos Ácidos, narrativas não muito 

planejadas, com temas seguindo o cotidiano atual e sem personagens fixos, sendo que parte 

deles se mostram “ranzinzas”. 

 

 

 

 

 
 

                                                           
14 Disponível em: <http://www.quadrinhosacidos.com.br/p/sobre.html>. Acesso em: 3 jul. 2016. 
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Figura 1 – Primeira tira de Quadrinhos Ácidos 

 
Fonte: http:<//www.quadrinhosacidos.com.br/>. 

 

No dicionário, a palavra ácido15 é significada como “que tem sabor amargo, acre; 

agro, azedo, picante” e ainda “que denota escárnio, zombaria; irônico, mordaz, sarcástico”. Ao 

se auto-denominar como Quadrinhos Ácidos, portanto, o sujeito-enunciador se propõe a tratar 

temáticas rotineiras com um tom irônico, sarcástico e “azedo”. Com temáticas que vão desde o 

comportamento das pessoas na internet/ redes sociais digitais, até a abordagens que envolvem 

relações sociais, no ambiente virtual ou fora dele, e também críticas à mídia de uma forma geral, 

o tom irônico das HQS é muitas vezes interpretado como preconceituoso por parte dos leitores, 

que tendem a acusar o sujeito-enunciador de machista e racista, independente da temática 

principal do trabalho. Tais acusações, portanto, podem ser consideradas como fator 

determinante da maneira como o autor, nas poucas vezes em que aparece, interage com os 

leitores, momentos estes em que se manifesta de forma defensiva. Segundo o artista, na relação 

com os fãs, “o artista não pode só jogar o quadrinho lá, tem que interagir com os leitores. Mas 

                                                           
15 Disponível em: <http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=%C3%A1cido> Acesso em: 23 
jun. 2017. 

http://michaelis.uol.com.br/busca?r=0&f=0&t=0&palavra=%C3%A1cido
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não sei se outros quadrinistas fazem isso, eu faço porque acho importante”. Temos que 

aproveitar esse espaço que o Facebook proporciona” (LEITE, Pedro, 2015). Além disso, Leite 

afirma que algumas vezes o quadrinho não retrata bem a ideia inicia concebida por ele, e que 

por isto é importante que ele responda a fim de se explicar ou até mesmo se desculpar, atitudes 

estas que analisamos melhor no capítulo 4.  

Em relação ao seu processo de criação, o cartunista afirma que inclui quatro etapas. 

A primeira é o registro de ideias, que ele mantém em um documento de texto sempre atualizado 

e ao qual recorre quando precisa produzir um novo quadrinho. A segunda fase é o rascunho, 

que o artista faz em uma mesa digitalizadora, importando o arquivo direto para o computador. 

O processo não inclui papel. O terceiro estágio é a revisão, procedimento que o autor considera 

essencial ser executado por outra pessoa a fim de evitar erros. Depois de revisado, o quadrinho 

é postado no Facebook, concluindo, assim, a quarta e última etapa. Leite ressalta, ainda, que o 

processo de elaboração de quadrinhos não é uma regra, visto que cada artista tem sua dinâmica 

de produção. 

Em alguns casos, quando está com o rascunho do quadrinho pronto, ainda sem cor, 

o autor posta uma parte dele no Facebook perguntando aos leitores qual tema eles acham que 

será abordado na próxima tira. Segundo ele, é uma estratégia importante para “[...] gerar 

conteúdo na página e ganhar tempo e ideias de temas para novos trabalhos”. O processo é 

realizado para evitar conceder muitos detalhes aos fãs, visto que a série de tiras é conhecida por 

apresentar produções com a predominância de apenas uma cor e suas variações.  

Questionado sobre a característica monocromática de sua obra, o cartunista explica 

que cada assunto tem uma cor. Para ele, esse aspecto deixa o quadrinho, que tem desenhos 

simples, mais bonito e harmonizado. Além disso, o autor diz fazer desse modo para dar uma 

cara própria à série “[...] como uma marca de Quadrinhos Ácidos, para a pessoa olhar rápido e 

saber que é o meu trabalho”. Pedro afirma que tenta colocar a cor relacionada ao tema. Por 

exemplo, um quadrinho que aborda o dia dos namorados aparece em vermelho, enquanto uma 

tira sobre vegetarianismo em verde (FIGURA 2). No entanto, Leite ressalta que nem sempre o 

assunto permite essa relação. 
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Figura 2 – Exemplo do caráter monocromático das tiras 

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

 

No tocante ao ambiente digital, o autor considera o espaço como a melhor, ou até 

mesmo única, solução para quadrinistas divulgarem seu trabalho hoje. Além disso, acredita que 

o ambiente digital proporciona um número maior de leitores. Para ele, a maior parte dos 

impressos já possui desenhistas próprios, que geralmente trabalham no local “[...] há mais de 

30 anos [...]”, e não dá oportunidade para novos artistas. Autor de outras duas obras, Onde Meu 

Gato Senta16 e Tirinhas dos Zodíaco17, também divulgadas nas redes sociais digitais, Pedro 

considera o ambiente digital propício para autores independentes, pois possibilita a divulgação 

gratuita, além do retorno rápido e direto dos fãs, uma vez que, nesse espaço é possível responder 

aos leitores e ter uma relação mais próxima com eles. Outro ponto positivo, para o artista, são 

as plataformas de financiamento coletivos. Por meio de uma delas, o Catarse18, ele conseguiu 

                                                           
16 Disponível em: <https://www.facebook.com/OndeMeuGatoSenta/?ref=ts&fref=ts>. Acesso em: 15 jul. 2016. 
17 Disponível em: <https://www.facebook.com/tirinhasdozodiaco/>. Acesso em: 16 jul. 2016. 
18 Disponível em: <https://www.catarse.me/>. Acesso em: 1 jul. 2016. 
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o dinheiro necessário para a publicação dos seus três livros, um de cada uma de suas séries de 

tiras.  

No ar há três anos, Quadrinhos Ácidos possui um site oficial19, em que o autor 

publica basicamente o mesmo material divulgado em sua página no Facebook. Na plataforma, 

o artista também agrega sua loja virtual, na qual vende livros e objetos que levam imagens de 

algumas das tiras publicadas e também disponibiliza gratuitamente memes de cenas ou 

personagens retratados em seus trabalhos. Também pelo Facebook, Leite convida os fãs a 

participarem do Clube do Leitor20. Este funciona de forma semelhante ao sistema de 

crowdfunding, ao qual o leitor doa uma quantia em dinheiro por mês e recebe conteúdos e 

produtos exclusivos, de acordo com a quantia doada. O projeto foi criado no Apoia-se21, 

plataforma designada para o apoio financeiro a criativos. Leite também transforma algumas de 

suas tiras, inéditas ou anteriormente publicadas no ambiente digital, em animações. A ação é 

realizada em parceria com o canal do Youtube Bananinja22, que fica encarregado não apenas de 

dar movimento à tira, como também da dublagem. Pedro, por sua vez, assume o roteiro e a 

ilustração do trabalho. 

Em contrapartida, em entrevista23 ao programa Alta Fidelidade, da Unisinos.FM, 

no dia 28 de junho de 2016, o artista admite que um dos pontos negativos do ambiente digital 

é o uso indevido do trabalho do outro. Segundo ele, muitas vezes, os usuários não entendem 

que o conteúdo divulgado ali não pode ser apropriado sem autorização para uso em outros fins. 

Todavia, ainda assim, o autor ressalta que esses fatos isolados são muito pequenos perto dos 

benefícios que o ambiente digital traz aos artistas, que não teriam outro canal de divulgação 

gratuito para o seu trabalho.   

Por ser divulgado em redes sociais digitais, QA alcança um grande público em 

pouco espaço de tempo e proporciona à sua audiência um ambiente de interação com outros 

leitores e com o autor, no qual ambos trocam informações e conversam entre si. Percebemos, 

também, a existência de HQs em variados meios e formatos no site oficial, mais um atributo 

indicado aqui como inerente aos Quadrinhos Digitais. Versões animadas, livros e outros 

formatos impressos, arquivos para download das obras, como também hiperlinks que 

                                                           
19 Disponível em: <http://www.quadrinhosacidos.com.br/>. Acesso em: 1 jul.2016. 
20 Disponível em: <http://www.quadrinhosacidos.com.br/2015/02/clube-do-pedro-leite.html>. Acesso em: 1 
jul.2016. 
21 Disponível em: <https://www.apoia.se/pedroleite>. Acesso em: 1 jul. 2016. 
22 Disponível em:  <https://www.youtube.com/user/CanalBananinja/about>. Acesso em: 1 jul.2016. 
23 Disponível em:  <https://soundcloud.com/unisinosfm/alta-fidelidade-quadrinhos-acidos-com-pedro-leite>. 
Acesso em: 2 jul. 2016.  
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direcionam o leitor a outros ambientes no universo digital, como o canal no Youtube e os sites 

de suas demais obras, são exemplos das possibilidades acionadas por QA. Outra especificidade 

dos QDs observada em Quadrinhos Ácidos é o armazenamento. Tanto no site oficial da série 

como na página, é possível ter acesso rápido e fácil a trabalhos divulgados anos anteriores, 

como a primeira tira publicada pelo autor (FIGURA 1). Esse tipo de alcance é mais difícil no 

impresso, dado que os livros e as revistas possuem tiragem limitada e saem de circulação depois 

de algum tempo no mercado, o que dificulta a sua aquisição. 

Entendendo o ambiente digital como facilitador para a divulgação do trabalho de 

artistas independentes, percebe-se a importância em considerarmos os diversos espaços e as 

possibilidades que esse universo oferece. Assim, os Quadrinhos Digitais devem estar inseridos 

em plataformas específicas, como as redes sociais digitais, por exemplo, assunto abordado no 

próximo capítulo. 
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2 REDES SOCIAIS DIGITAIS 

  

Uma rede social deve ser apreendida com base na estrutura social, tendo como cerne 

a conexão entre os atores. Com o advento do ambiente digital e a possibilidade da comunicação 

mediada pelo computador, novas dinâmicas interativas e sociais se estabelecem, fazendo 

emergir, assim, a pesquisa sobre as redes sociais digitais (RSD). Mais focado na maneira como 

as estruturas sociais surgem e nos rastros deixados pelos usuários no meio digital, o estudo 

dessas redes considera “[...] de que tipo são, como são compostas através da comunicação 

mediada pelo computador e como essas interações mediadas são capazes de gerar fluxos de 

informações e trocas sociais que impactam essas estruturas” (RECUERO, 2009, p. 24). 

Neste capítulo, levantamos questões relacionadas às redes sociais digitais, mais 

especificamente ao Facebook e suas configurações e dinâmicas, além de características da 

conversação em rede, questões essenciais para o entendimento do objeto empírico analisado 

neste trabalho. 

 

2.1 As Redes Sociais Digitais e a Conversação em Rede 

 

Os sites de redes sociais, ou redes sociais digitais, originam-se com a proposta de 

serem ferramentas que possibilitariam a troca de conhecimentos e a interação entre os usuários. 

Nesta dissertação, considera-se a rede social tradicional como “[...] um conjunto de dois 

elementos: atores (pessoas, instituições ou grupos; os nós de rede) e suas conexões (interações 

ou laços sociais)” (RECUERO, 2009, p. 24). A abordagem é voltada para a estrutura social, na 

qual atores sociais e conexões não podem ser vistos isoladamente. Em se tratando de RSD, 

entretanto, os atores sociais não são reconhecidos facilmente, mesmo que deixem “rastros” na 

rede, devido à distância entre os envolvidos na interação social.  

Por isso, segundo Recuero (2009), inicialmente, não são atores sociais, mas 

representações deles. São “espaços de interação” ou “lugares de fala” construídos pelos atores 

para que eles expressem elementos de sua personalidade ou sua individualidade. Nesse sentido, 

a autora trabalha com a perspectiva de “representações dos atores sociais” ou com “construções 

identitárias” no ambiente digital. Assim, para ela, perfis em redes sociais digitais são vestígios 

de um “eu” a serem apreendidos pelos outros, “[...] são construções plurais de um sujeito, 

representando múltiplas facetas de sua identidade” (RECUERO, 2009, p. 30).  
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De acordo com Recuero (2012), tradicionalmente, as redes sociais alicerçam os 

agrupamentos humanos, estabelecidos por meio das interações que constituem os grupos 

sociais. Conforme destaca Castells (2001), as redes são a base da experiência humana. Para ele, 

a sociabilidade se configura com conexões várias, acordadas e propiciadas pelos mais variados 

meios. Segundo o autor, o paradigma das tecnologias da comunicação não faz com que a rede 

evolua para o fechamento de um sistema, mas sim em direção à abertura como uma rede de 

múltiplos acessos. Castells (2001) afirma, ainda, que a difusão das redes torna seu crescimento 

exponencial, uma vez que os benefícios de seu uso crescem na mesma proporção em que 

aumentam os números de conexões.  

“Em 1995, a corrida pela oferta de relevância pessoal estava só começando. Mais 

do que qualquer outro fator, esse propósito foi o que moldou a internet que conhecemos hoje” 

(PARISER, 2012, posição 356-360). Assim, no período inicial dos sites de redes sociais, Boyd 

e Ellison (2007) definiram-os como ambientes digitais nos quais indivíduos podiam criar um 

perfil pelo qual poderiam articular listas de outros usuários, com quem seria possível interagir 

e compartilhar conexões. 

Pariser (2012), por sua vez, entende que o ambiente digital se modificou em uma 

batalha entre gigantes empresas que buscavam saber mais sobre os usuários. O autor afirma que 

um enorme mercado de informações sobre nossas buscas, cliques e informações 

disponibilizadas na rede vem crescendo mundialmente. Informações que, segundo ele, 

empresas como o Facebook e o Google, por exemplo, transformam em dinheiro de forma bem 

direta. Ou seja, o que um dia foi visto como um ambiente no qual qualquer indivíduo poderia 

“ser o que quisesse”, de acordo com Pariser (2012), tornou-se uma ferramenta para solicitar e 

analisar os dados dos usuários. 

 
Para os comerciantes do “mercado do comportamento”, cada “indicador de clique” 
que enviamos é uma mercadoria, e cada movimento que fazemos com o mouse pode 
ser leiloado em microssegundos a quem fizer a melhor oferta. A fórmula dos gigantes 
da internet para essa estratégia de negócios é simples: quanto mais personalizadas 
forem suas ofertas de informação, mais anúncios eles conseguirão vender e maior será 
a chance de que você compre os produtos oferecidos. E a fórmula funciona 
(PARISER, 2012, posição 122-126). 

 
Diante desse contexto, o cenário social e tecnológico desses sites mudou bastante. 

Ellison e Boyd (2013) atualizaram o conceito de sites de redes sociais, passando a concebê-los 

como, 

 
[...] 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 
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publicamente as 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, grifos do autor) 24.  

  
 Por meio da nova definição, é possível perceber as RSD como uma forma de 

comunicação em que o foco está mais voltado para o consumo e o fluxo de conteúdo. As redes 

sociais digitais tornaram-se, portanto, mais centradas na mídia e nos dados disponibilizados a 

cada “clique” e menos direcionadas aos perfis de usuários. Importa, agora, não somente a 

“representação do eu” dentro desses sites, mas, sim, a interação entre os atores e o 

conteúdo/informações geradas ali por e para eles. Além disso, 

 
[...] sob a superfície de todos os sites que visitamos, existem agentes inteligentes 
pessoais. Eles se tornam mais inteligentes e potentes a cada dia que passa, acumulando 
informações sobre quem somos e sobre os nossos interesses. Seguindo a previsão de 
Lanier, os agentes não trabalham só para nós: também trabalham para gigantes do 
software como o Google, apresentando-nos propaganda além de conteúdo (PARISER, 
2012, posição 352-356, grifo nosso). 

 
Nesse sentido, Ellison e Boyd (2013) consideram que as redes sociais digitais, em 

sua essência, são um gênero da Comunicação Mediada pelo Computador (CMC), misturando 

novas tecnologias com antigas práticas da CMC, aliadas às ideias da tecnologia 

industrial/empresarial. Complementando tal ideia, Recuero e Zago (2015) afirmam que o site 

não é a rede. Para elas, “[...] trata-se apenas de um suporte, que é apropriado de diferentes 

formas pelos grupos sociais e cujos efeitos são construídos pelo complexo universo de 

negociação de normas e formas de interação” (RECUERO; ZAGO, 2015, p. 24).  Pode-se dizer, 

em linhas gerais, que as redes sociais digitais, 

 
[...] são “lugares” ou territorialidades (ou a experiência que se constitui em 
determinado território, aqui, território informacional, registre-se) no ciberespaço que 
se destinam a “reunir” pessoas para compartilhamento, entre amigos, organizações e 
comunidades, de mensagens diversas, com narrativas feitas a partir de fotos, textos, 
vídeos, animações, entre outros (MARTINUZZO; RIBEIRO, 2015, p. 127).  

  
 Com uma abordagem semelhante, Fragoso, Recuero e Amaral (2013) salientam 

que as redes podem ser produtos de sistemas não originalmente determinados para tal função. 

Sendo assim, as autoras definem o espaço como sites que focam a “publicização” da rede social 

dos atores, permitindo a construção de um perfil público ou semipúblico, dentro de um sistema 

                                                           
24 Tradução de: “[…] a networked communication platform in which participants 1) have uniquely identifiable 
profiles that consist of user-supplied content, content provided by other users, and/or system-level data; 2) can 
publicly articulate connections that can be viewed and traversed by others; and 3) can consume, produce, and/or 
interact with streams of user-generated content provided by their connections on the site” (ELLISON; BOYD, 
2013, p. 158, grifos do autor). 
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interligado. Além disso, há a possibilidade de articulação de uma lista de outros usuários com 

quem os atores dividem uma conexão, garantindo aos mesmos, olhar e atravessar listas de 

conexões (suas e de outros) no interior do sistema.  

Nessa perspectiva, Recuero (2012, p. 17) destaca conversações que se mostram 

“[...] mais públicas, mais permanentes e mais rastreáveis”, semelhantes às que acontecem em 

ferramentas como o Facebook e o Twitter. A autora denomina essa característica de 

Conversação em Rede, que, segundo ela, é “[...] aquela que surge dos milhares atores 

interconectados que dividem, negociam e constroem contextos coletivos de interação, trocam e 

difundem informações, criam laços e estabelecem redes sociais” (RECUERO, 2012, p. 19). 

Para a pesquisadora, esses aspectos podem delinear redes, além de evidenciar informações 

relativas a sentimentos, tendências e interesses de grandes grupos de pessoas. Assim, pode-se 

afirmar que as redes sociais digitais são capazes de se misturar “[...] às tramas do cotidiano 

atual, até porque toda e qualquer tecnologia só se realiza no seu uso social e este está 

condicionado pelo homem e suas ideias, no cotidiano nada simples, para não dizer 

supercomplexo, que serve de território à história” (MARTINUZZO; RIBEIRO, 2015, p. 128).  

Ao falar sobre redes e indivíduos, entende-se que, “[...] como a rede de cada 

indivíduo é diferente, faz sentido compartilhar e reproduzir conteúdo, o que torna os sites de 

redes sociais ambientes propícios para se observar a circulação de informação” (ZAGO, 2014, 

p. 42). Também discutindo essa questão, Recuero (2012) diz que as conversações no ambiente 

digital se diferenciam das demais por serem capazes de “navegar” pelas conexões25, 

espalhando-se por várias redes sociais em um curto espaço de tempo e em escalas que somente 

são possíveis graças à sua capacidade de contextualização e recuperação daquilo que foi dito. 

Assim, a autora ressalta que uma conversação em rede “[...] nasce de conversações entre 

pequenos grupos que vão sendo amplificadas pelas conexões dos atores, adquirindo novos 

contornos e, por vezes, novos contextos” (RECUERO, 2012, p. 123).  

Ainda segundo a autora, a conversação “[...] não é algo criado pelos sistemas 

técnicos, mas uma apropriação das próprias redes sociais desse sistema de forma a criar 

elementos e sentidos” (RECUERO, 2013, p. 53). Complementando essa ideia, Lúcia Santaella 

(2013) aponta que as redes são essencialmente constituídas pelos participantes que delas fazem 

uso, pois, para a autora, sem os atores, elas não existiriam. Assim, esses sites são determinados 

pela construção de um perfil “[...] com características identitárias (que são percebidas como os 

                                                           
25 “Em termos gerais, as conexões em uma rede social são construídas de laços sociais que, por sua vez, são 
formados através da interação social entre os atores. De um certo modo, são as conexões o principal foco de estudo 
das redes sociais, pois é sua variação que altera a estrutura desses grupos” (RECUERO, 2009, p. 30).  
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atores sociais) e com a apresentação de novas conexões entre esses perfis (as arestas na rede 

social)” (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013, p. 116). 

Nesse cenário, a conversação tem a possibilidade de “extrapolar vários grupos”, 

uma vez que, inicialmente, não há fronteiras. Entretanto, quando analisamos mais 

profundamente, fica claro que o compartilhamento de conteúdo e ideias não transpõe uma 

plataforma de rede social, por exemplo, sem que esta o permita. Ou seja, o “extrapolamento” 

da rede acontece de forma mediada pelo sistema, visto que cada RDS desenvolve aplicativos e 

códigos alfa-numéricos que mantém os sujeitos-usuários conectados. Por exemplo, quando o 

indivíduo acessa um link disponibilizado por um “amigo” ou página de fãs, ele sai da interface, 

mas como a ação é feita enquanto ele ainda está conectado ao seu perfil pessoal, todos os cliques 

feitos por ele continuam disponibilizando dados à rede central do Facebook.  

Consequentemente, outra característica importante das RSD é a capacidade de 

espalhamento entre vários grupos e redes sociais. Isso acontece, principalmente, por meio das 

ligações entre atores, forçando, segundo Recuero (2012), uma relação entre indivíduos que não 

necessariamente compartilhavam uma conexão prévia. Um dos elementos que proporcionam 

esse tipo de interação, segundo a autora, é a possibilidade de os participantes recuperarem o 

contexto criado na troca comunicativa. Assim, “[...] o histórico online e offline do próprio grupo 

ajuda a montar um repertório contextual que auxilia na compreensão das interações” 

(RECUERO, 2012, p. 115).  

Do mesmo modo, é importante considerar os elementos conversacionais 

característicos das redes sociais digitais, como os perfis, as conexões e os textos. Segundo 

Recuero (2012), perfis em sites de redes sociais são as representações dos atores no ciberespaço, 

que variam de acordo com a ferramenta utilizada. Para Santaella (2013), ao criar um perfil em 

redes sociais digitais, os atores passam a responder e a atuar como se aquele fosse uma extensão 

sua, um aspecto a mais do que “constitui” sua identidade. Dessa forma, quanto mais distante o 

ator se sente dos demais participantes, menor é seu compromisso. 

Assim, mesmo que as conexões não prescindam sempre a conversação para serem 

preservadas, “[...] elas são grandes responsáveis pelo espalhamento característico da 

conversação em rede” (RECUERO, 2012, p. 143). A autora acredita que as conversações são, 

portanto, representadas pela troca de mensagens entre os atores, por meio de seus perfis, nas 

diversas plataformas de comunicação mediada pelo computador. Consequentemente, “[...] as 

trocas e diálogos estabelecidos na mediação do computador têm forte impacto sobre as redes 

sociais dos atores” (RECUERO, 2012, p. 143).  
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Dentro desse cenário, a pesquisadora reforça que as redes sociais ficam visíveis no 

ambiente digital pelas interações produzidas e firmadas nas relações entre os indivíduos. Ainda 

segundo Recuero (2012), as conexões unem os atores em grupos sociais, mostrando-se, assim, 

como os elementos mais complexos dessas redes. Dessa forma, “[...] nas redes sociais, essas 

conexões são constituídas principalmente de relações sociais, ou seja, de relações criadas 

através de eventos de fala e de troca de informações entre atores que terminam por construir 

laços sociais26” (RECUERO, 2012, p. 129).  

 
Uma rede social, por sí, já é uma metáfora estrutural. Quando focamos em um 
determinado grupo como uma “rede”, estamos analisando sua estrutura. De um lado 
estão os nós (ou nodos). De outro as arestas ou conexões. Enquanto os nós são 
geralmente representados pelos atores envolvidos e suas representações na internet 
[...], as conexões são mais plurais em seu entendimento. É possível compreendê-las 
como as interações que são construídas entre os atores (por exemplo, os comentários 
em um blog e as mensagens trocadas no twitter) e como aquelas que são 
proporcionadas e mantidas pelo sistema. (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013, 
p. 115-116). 

 
Sob esse ponto de vista, é possível perceber que, no meio digital, sujeitos 

diretamente conectados podem acessar o que é dito por outros indivíduos em outras redes, sendo 

capazes de comentar a informação. Ou seja, atores que não se conheciam ou que não estavam 

conectados entre si podem decidir conectar-se por meio das trocas na comunicação. Isso 

geralmente acontece quando o sujeito-usuário busca informações na interface, uma vez que os 

algorítimos do Facebook, por exemplo, estão programados para nos mostrar no feed de notícias 

e nos fazer ter consciência apenas das redes com as quais temos alguma relação. Nessa 

perspectiva, Recuero (2012) indica que sites de redes sociais permitem aos usuários publicarem 

e ampliarem suas redes e, com isso, criarem novas conexões e novas formas de “circulação de 

informação”, como também novos “modos de interação”. Nesse sentido, o Facebook pode ser 

considerado uma rede social digital. 

Santaella e Cardoso (2014), por sua vez, entendem que redes sociais digitais 

possuem um grande número de conexões, abrindo para que os usuários cheguem facilmente a 

mil amigos em sua rede. Porém, os autores ressaltam a importância de se considerar que, em 

sistemas como o Facebook, a mídia social – e não a rede social – não tem início com atores 

extremamente conectados, mas sem nenhum usuário cadastrado e/ou vinculado ao site. Assim, 

segundo eles, para que a rede social seja formada, como rede auto-organizada, é preciso que os 

                                                           
26 “Um laço social representa uma conexão que é estabelecida entre dois indivíduos e da qual decorrem 
determinados valores e deveres sociais. É resultado de uma construção relacional e uma sedimentação de valores, 
como intimidade e confiança social” (RECUERO, 2012, p. 129).  
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sujeitos comecem a se conectar uns com os outros, firmando, desse modo, mais de uma conexão 

por usuário.  

Os autores ressaltam, entretanto, que quanto maior o número de conexões, mais o 

sistema adquire uma configuração caótica. Para eles, esse caos traz consigo a impossibilidade 

de acessar todo o volume de dados que ali circulam. “Desse modo, as mídias sociais acabaram 

criando um modo automático de estabelecimento de critério de relevância, e todos sabemos que 

as informações vistas pelo usuário são filtradas por algoritmos inteligentes” (SANTAELLA; 

CARDOSO, 2014, p. 762). Assim, é interessante destacar que estudar a rede, saber das 

possibilidades de interações e tentar mapear essas conexões (e a experiência do usuário que 

podem ser muito restritas) são experiências diferentes. Cada uma leva em consideração o 

contexto, o grau de profundidade e o nível de mediação da rede em que estão inseridas.  

O serviço de filtragem, de acordo com Pariser (2012), funciona como uma espécie 

de permuta. Em troca dele, entregamos às grandes empresas uma ampla quantidade de dados 

relativos à nossa vida diária, acreditando que elas zelam por essas informações; e quando nossos 

dados são utilizados de forma que nos afetam negativamente, geralmente, não tomamos 

conhecimento. Assim, de acordo com o autor, devido à quantidade de informações recebidas, 

as empresas estão cada vez melhores no desenvolvimento de estratégias para o uso de nossos 

dados. 

 
A nova geração de filtros on-line examina aquilo de que aparentemente gostamos – 
as coisas que fazemos, ou as coisas das quais as pessoas parecidas conosco gostam – 
e tenta fazer extrapolações. São mecanismos de previsão que criam e refinam 
constantemente uma teoria sobre quem somos e sobre o que vamos fazer ou desejar a 
seguir. Juntos, esses mecanismos criam um universo de informações exclusivo para 
cada um de nós – o que passei a chamar de bolha dos filtros – que altera 
fundamentalmente o modo como nos deparamos com ideias e informações 
(PARISER, 2012, posição 149-153). 

  
A bolha de filtros, para o autor, apresenta três novas dinâmicas nunca antes 

enfrentadas. Em primeiro lugar, está a premissa de que cada pessoa está sozinha em sua bolha, 

ou seja, elas são personalizadas, característica esta que, para o autor, afasta-nos uns dos outros. 

Em segundo, está a concepção de que a bolha dos filtros é invisível. Dessa forma, Pariser (2012) 

entende que, por não termos como prever o tipo de suposições que os sites fazem sobre nós, 

não escolhemos os critérios usados por eles para filtrar as diversas temáticas. Assim, “[...] é 

fácil intuirmos que as informações que nos chegam através de uma bolha de filtros sejam 

imparciais, objetivas, verdadeiras. Mas não são. Na verdade, quando as vemos de dentro da 

bolha, é quase impossível conhecer seu grau de parcialidade” (PARISER, 2012, posição 164).  

Por fim, o autor cita o fato de que nós não escolhemos entrar na bolha, “[...] não fazemos esse 
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tipo de escolha quando usamos filtros personalizados. Eles vêm até nós – e, por serem a base 

dos lucros dos sites que os utilizam, será cada vez mais difícil evitá-los” (PARISER, 2012, 

posição 168). Na concepção do autor, mesmo que, muitas vezes, não consigamos perceber, a 

personalização é, agora, parte da nossa experiência diária.  

 
Estamos agora começando a entender como a bolha dos filtros funciona na prática, os 
casos em que falha e o que isso significa para nossa vida cotidiana e para a sociedade. 
Toda tecnologia tem uma interface, disse-me Ryan Calo, professor de direito em 
Stanford, um ponto em que nós terminamos e a tecnologia começa. E quando a 
tecnologia passa a nos mostrar o mundo, acaba por se colocar entre nós e a realidade, 
como a lente de uma câmera. É uma posição poderosa, observa Calo. “São muitas as 
maneiras pelas quais ela pode deformar a nossa percepção do mundo”. E é exatamente 
isso o que faz a bolha dos filtros. A BOLHA DOS FILTROS tem custos tanto pessoais 
como culturais. Ela traz consequências diretas para quem usa filtros personalizados 
(e, muito em breve, quase todos nós os usaremos, conscientemente ou não). Também 
gera consequências sociais, que surgem quando uma massa de pessoas começa a viver 
uma existência filtrada (PARISER, 2012, posição 210-218, grifo do autor). 

 
Considerando as ideias aqui levantadas, é possível dizer que as redes sociais digitais 

permitem que espaços de expressão sejam construídos pelos atores e que as trocas 

comunicativas e informacionais aconteçam. Nesse contexto e entendendo o Facebook como 

uma rede social digital, mostra-se importante levantar questões relativas à plataforma, suas 

ferramentas e sua história, assuntos estes que são tratados no tópico seguinte. 

 

2.2 O Facebook e as Fanpages 

 

Criado em 2004 por Mark Zuckerberg, então aluno da universidade de Harvard, e 

três amigos, o originalmente chamado TheFacebook tinha como foco inicial estudantes das 

maiores universidades dos Estados Unidos. Para se inscrever, o usuário criava um perfil com 

uma única foto, juntamente a algumas informações pessoais. Segundo descrição dos criadores, 

na época, a plataforma era um diretório on-line que conectava pessoas por meio de redes sociais 

nas faculdades27. O software, que se espalhou rapidamente em Harvard, primeira universidade 

onde foi implementado, tornou-se uma explosão entre os estudantes de todo os Estados Unidos, 

e desde então, vem passando por constantes mudanças e atualizações.   

Uma das importantes alterações aconteceu em 20 de setembro de 2005, quando a 

plataforma passou a operar com o nome Facebook, no endereço facebook.com. Como afirma o 

jornalista David Kirkpatrick (2011), desde o início, o mecanismo de distribuição da plataforma 

                                                           
27 KIRKPATRICK, David. O Efeito Facebook: Os bastidores da história da empresa que conecta o mundo. 
Intríseca: Rio de Janeiro, 2011. [Edição Digital].  
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era o relacionamento entre as pessoas. Pensando nisso, Zuckerberg e sua equipe lançaram, em 

setembro de 2006, o Feed de Notícias. A nova ferramenta, segundo Kirkpatrick (2011), foi 

desenvolvida para ajudar os usuários a encontrarem as informações que mais lhes interessavam, 

a qualquer momento. Kirkpatrick (2011) esclarece que o Feed de Notícias também permitiu 

que um grupo muito grande de pessoas se formasse, quase que instantaneamente, no Facebook. 

Na concepção do autor, a nova ferramenta foi para a rede social digital mais do que apenas uma 

mudança, significou o “prenúncio” de uma transformação importante na maneira como as 

informações são trocadas entre os atores. Para o jornalista, Zuckerberg e sua equipe criaram, 

desse modo, uma forma de se ter uma “assinatura” das informações sobre os amigos digitais. 

Para Danah Boyd (2008), o Feed trouxe à superfície informações que, mesmo já 

estando agregadas ao site anteriormente, não eram facilmente acessadas. Assim, segundo a 

autora, o novo mecanismo ocasionou mudanças no padrão de ação dos usuários, que passaram 

a viver com a expectativa de que cada movimento dentro da rede social digital seria 

“anunciado”. 

 
Com o Facebook, participantes tem de considerar como os outros podem interpretar 
suas ações, sabendo que qualquer ação será transmitida a todos com quem eles tem 
uma amizade digital. Para muitos, é difícil até mesmo lembrar quem eles têm na lista 
de amigos, mais ainda avaliar as diferentes maneiras pelas quais eles podem 
interpretar as informações. Sem serem capazes de ver as reações dos amigos, eles não 
ficam nem mesmo cientes de quando seus posts foram mal interpretados (BOYD, 
2008, p. 17, grifos nossos, tradução nossa) 28. 

  
A criação do Feed, segundo Pariser (2012), também levou essa rede social digital a 

outro nível, uma vez que seu algoritmo levantou todas as atualizações contidas na imensa base 

de dados do Facebook, colocando-as em um só lugar. Local este com o qual nos deparamos no 

exato momento em que nos conectamos à rede, característica muito diferente do Friendster e 

do MySpace, por exemplo, nos quais devíamos buscar o perfil dos amigos para ter acesso às 

suas publicações e suas informações. “De um dia para o outro, o Facebook deixou de ser uma 

rede de páginas conectadas e se tornou um jornal personalizado com notícias sobre (e criado 

por) nossos amigos. É difícil imaginarmos uma fonte mais pura de relevância” (PARISER, 

2012, posição 524).  

                                                           
28 Tradução de: “With Facebook, participants have to consider how others might interpret their actions, knowing 
that any action will be broadcast to everyone with whom they consented to digital Friendship. For many, it is hard 
to even remember whom they listed as Friends, let alone assess the different ways in which they may interpret 
information. Without being able to see their Friends’ reactions, they are not even aware of when their posts have 
been misinterpreted. Users also have good reasons for not broadcasting their participation in certain Facebook 
groups” (BOYD, 2008, p. 17).  
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Pariser (2012) entende que, apesar de em seu início o Feed de Notícias exibir 

praticamente tudo que nossos amigos faziam na plataforma, quando o volume de postagens e 

amigos aumentou, ler ou gerir o Feed ficou impossível. Assim, a solução encontrada pelo 

Facebook foi criar o EdgeRank, o algoritmo que hoje está por trás da página inicial do site, 

trazendo as principais notícias.  

 
O EdgeRank classifica todas as interações ocorridas no site. A matemática é 
complicada, mas a ideia básica é bastante simples, baseando-se em três fatores. O 
primeiro é a afinidade: quanto mais próxima a nossa amizade com alguém – o que é 
determinado pelo tempo que passamos interagindo com a pessoa e investigando seu 
perfil –, maior será a probabilidade de que o Facebook nos mostre suas atualizações. 
O segundo é o peso relativo de cada tipo de conteúdo: atualizações sobre 
relacionamentos, por exemplo, têm peso grande; todos gostam de saber quem está 
namorando quem (muitos observadores suspeitam que esse peso também seja 
personalizado: pessoas diferentes dão mais ou menos importância a cada tipo de 
conteúdo). O terceiro é o tempo: itens mais recentes têm mais peso do que postagens 
mais antigas. O EdgeRank demonstra o paradoxo existente no âmago da corrida pela 
relevância. Para oferecer mais relevância, os algoritmos de personalização precisam 
de mais dados. No entanto, quanto mais dados houver, mais sofisticados deverão ser 
os filtros para organizá-los. É um ciclo sem fim (PARISER, 2012, posição 536-543, 
grifos nossos).  

 
Em meio a essas mudanças, no dia 26 de setembro de 2006, o Facebook deixou de 

ser exclusivo para estudantes. O registro na plataforma passou a ser aberto a qualquer pessoa e 

também foi estendido para outros países. Com a abertura, o site passou, na segunda semana de 

outubro daquele ano, como afirma Kirkpatrick (2011), de uma adesão diária de 20 mil novos 

usuários para 50 mil novas adesões/dia. Com a inscrição, os novos usuários agregaram, 

voluntariamente, cada vez mais informações pessoais ao banco de dados do software.  

Nesse cenário, Kirkpatrick (2011) afirma que, à medida que o Facebook evolui, o 

conceito de redes também cresce. Esse crescimento conjunto o leva a concluir que o valor 

central da rede social digital em questão está no conjunto de conexões entre os atores, ou amigos 

digitais. Também refletindo sobre a temática, David Miller (2011) destaca que o “Facebook 

nunca existe isoladamente; ele nunca é a totalidade da vida das pessoas que conhecemos. Não 

é de surpreender que é tanto um complemento para a vida off-line quanto uma expressão da 

mesma” (MILLER, 2011, p. 174, tradução nossa, grifos nossos)29. Nesse sentido, Boyd (2008) 

afirma que, 

 
Mesmo que não seja incomum ter centenas de amigos em sites de redes sociais, os 
usuários não tem realmente contato com a vida de todas as pessoas. Estes amigos 
digitais não são necessariamente amigos íntimos e ferramentas de gerenciamento de 

                                                           
29 Tradução de: “Facebook never exist in isolation; it is never the totality of the lives of the people we meet. It is 
not surprising that it is at least as often the complement to offline lives at the expression of offline lives” (MILLER, 
2011, p. 174).   
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amizade não são boas o suficiente para construir e manter laços estreitos. Enquanto o 
Facebook assume que todos os amigos são realmente amigos, os participantes têm 
razões variadas para manter os laços de amizade no site, que não têm nada a ver com 
a manutenção diária (BOYD, 2008, p. 16-17, grifo nosso, tradução nossa)30. 

  
Em novembro de 2007, o Facebook lançou as FanPages, páginas de fãs em 

tradução literal. De acordo com.. informações31 da própria plataforma, os perfis pessoais são 

destinados a pessoas físicas, para fins não comerciais. As FanPages, por outro lado, são páginas 

(gerenciadas por pessoas físicas por meio de seus perfis) que se parecem com os perfis pessoais, 

mas oferecem ferramentas exclusivas para empresas, marcas e organizações, pessoas ou 

personagens. Nessa lógica, os usuários podem curtir uma página para receber as atualizações 

da mesma em seu Feed de Notícias. Fragoso, Recuero e Amaral (2013) explicam que cada 

página de fãs, além de ser de fácil acesso, é capaz de abrigar variadas informações e formatos, 

que podem ser alterados no momento desejado. Além disso, muitas vezes, elas contam com 

aplicativos que aprimoram e facilitam a interação entre público e grupo. Para Barreto, Câmara 

e Rios (2012), são nas Fanpages que ocorrem os fenômenos ligados à interação entre atores 

mais conhecidas do Facebook: o compartilhamento, a curtida e o comentário. Entretanto, 

mesmo que alguns autores discutam acerca desses mecanismos, dentro da plataforma, suas 

funções não estão bem delineadas. 

 
O compartilhamento de informações é o que mais chama a atenção pelo alto grau de 
tradução da personalidade humana [...]. Por meio dela o usuário pode se apropriar de 
determinado conteúdo visto por ele em algum lugar do ciberespaço e colocá-lo no seu 
perfil. Com esse gesto, os indivíduos mostram se concordam ou não com algo, se 
compactuam ou se abominam a postagem. (BARRETO; CÂMARA; RIOS, 2012, p. 
3). 
 

Além disso, a ferramenta é importante uma vez que, ao compartilhar a publicação 

de uma página ou de algum amigo, o usuário deixa a informação disponível em seu perfil 

pessoal, fazendo com que outros atores, que não têm contato direto com a página ou o usuário 

que publicaram aquilo, tenham acesso ao conteúdo. O compartilhamento, assim, é um 

instrumento de divulgação gratuito, já que os próprios usuários do Facebook se disponibilizam 

a exercer a ação. 

A opção “Curtir”, por sua vez, passou por uma reformulação recente. 

Anteriormente, o ato de “Curtir” uma publicação poderia significar tanto que o ator concorda 

                                                           
30 Tradução de: “While having hundreds of Friends on social network sites is not uncommon, users are not actually 
keeping up with the lives of all of those people. These digital Friends are not necessarily close friends and 
friendship management tools are not good enough for building and maintaining close ties. While Facebook 
assumes that all Friends are friends, participants have varied reasons for maintaining Friendship ties on the site 
that have nothing to do with daily upkeep” (BOYD, 2008, p. 16-17).  
31 Disponível em: <https://www.facebook.com/help/217671661585622>. Acesso em: 6 jun. 2016.  
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com o que foi dito nela, como discorda. Ou seja, dentro de uma única reação estavam 

subtendidas várias emoções e significados. Em 24 de fevereiro de 2016, Zuckeberg e sua equipe 

adicionaram mais quatro reações32 à opção. Agora, o usuário pode dizer: “Amei”, “Haha” 

(risos), “Uau” (surpresa e/ou choque), “Triste” ou “Grr” (raiva) sobre algo que foi publicado 

(FIGURA 3). Assim, cada reação, separadamente, é representada por sua própria imagem e 

significado. Apesar dessa mudança, é possível notar que muitos usuários continuam usando o 

“Curtir” ao invés de aplicar os botões de reações. Isso provavelmente ocorre porque o botão de 

“Curtir” fica acessível em um clique, enquanto para as opções de emoção são necessários dois 

cliques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
32 Disponível em: <http://www.techtudo.com.br/noticias/noticia/2016/02/facebook-libera-novos-botoes-de-
reacao-alem-do-curtir-no-mundo-todo.html>. Acesso em: 6 jun. 2016.  
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Figura 3 – Novos botões de reações do Facebook 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/?fref=ts>. Acesso em: 5 jun. 2016. 

 

Recuero (2014) afirma que o Facebook, como muitos sites de rede social, é uma 

ferramenta concebida simbolicamente para implantar o espaço social no cotidiano dos atores, 

suscitando práticas e dando novos significados a seus usos. Para ela, a conversação é uma dessas 

práticas e está, geralmente, voltada para as trocas entre falantes. Também “[...] passa a ser um 

uso dessas ferramentas, que são adaptadas para ferramentas primariamente textuais, muitas 

vezes assíncronas, através da criação de convenções e novos sentidos entre os atores” 

(RECUERO, 2014, p. 114). Os sentidos, segundo a autora, são continuamente adaptados e 

reconstruídos pelas redes sociais ali presentes e pelas dinâmicas que envolvem os grupos.  
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Nesse contexto, Recuero (2014) também ressalta que comentar é uma prática 

nitidamente conversacional. Ou seja, são mensagens agregadas à rede por meio do botão da 

postagem original, permanecendo visível tanto para o autor do post como para os demais 

atores/comentadores. A todos esses, o Facebook permite “Curtir”, “compartilhar” em suas 

redes sociais e comentar ou responder outros sujeitos. Para a autora, a ação não apenas indica 

a participação, como também apresenta uma positiva contribuição para a conversação. “O 

comentário compreenderia assim uma participação mais efetiva, demandando um maior esforço 

e acontecendo quando os usuários têm algo a dizer sobre o assunto” (RECUERO, 2014, p. 120). 

Dessa forma, a autora considera que o “comentar”,  

 
[...] parece envolver um maior engajamento do ator com a conversação e um maior 
risco para a face, pois é uma participação mais visível. Isso porque aquilo que é dito 
pode ser facilmente descontextualizado quando migrar para outras redes através das 
ferramentas de compartilhamento, de curtida e mesmo de comentário. Essa 
compreensão do comentário como um risco para a face também leva muitos usuários 
a desistir de comentar e optar por apenas “Curtir” a postagem, uma vez que o risco 
para a face é menor (RECUERO, 2014, p. 121). 

 
Assim, o comentário se mostra como o espaço no qual os indivíduos podem 

expressar suas opiniões, além de conversarem entre si e com o moderador da página, por 

exemplo.  Ali, a interação discursiva acontece, os discursos são criados e os questionamentos 

levantados. Recuero (2013) aponta que, no Facebook, quando os atores começam a 

discutir/debater algo em uma postagem, isso se torna público para seus amigos, mesmo que 

estes não estejam conectados diretamente a aquele que iniciou a discussão. Para a autora, são, 

portanto, conversações que são ou possuem o potencial de se tornarem públicas. “Do mesmo 

modo, porque permanecem nesses sites e são visíveis, essas interações são replicáveis por 

outros atores e buscáveis dentro das ferramentas digitais” (RECUERO, 2013, p. 53).  

Entendendo as páginas de fãs como espaço de troca de informações, Recuero (2009) 

considera a interação como a ação que possui um “reflexo comunicativo”, ou “reflexo social” 

entre o sujeito e seus semelhantes. A autora afirma, ainda, que “[...] entender como os atores 

constroem esses espaços de expressão é também essencial para compreender como as conexões 

são estabelecidas. É através dessas percepções que são construídas pelos atores que padrões de 

conexões são gerados” (RECUERO, 2009, p. 27). Também sobre as páginas de fãs, Rieder et 

al (2016) afirmam que são as partes mais públicas do Facebook.  
 

Elas podem ser acessadas sem que o usuário entre em uma conta, e são mais 
frequentemente usados por organizações para apresentação, divulgação, marketing, e 
assim por diante. Em contraste com os grupos, onde visibilidade e acesso podem ser 
modulados de várias maneiras, as páginas oferecem poucos meios para limitar sua 
audiência e aqueles que existem são apenas utilizadores-alvo: um administrador pode 
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banir os usuários, cancelar suas inscrições removendo-os a seu gosto e excluir suas 
postagens ou comentários. Todos podem ver postagens na própria página, mas parte 
integrante da arquitetura do Facebook é dedicada a habilitar e gerenciar o fluxo de 
itens de conteúdo de perfis de entidades para as páginas iniciais dos usuários, onde 
aparecem no Feed de Notícias. (RIEDER et al, 2016, p. 4, grifo nosso, tradução 
nossa)33. 

 
Os autores também relatam que, ao “Curtir” uma página, os usuários se inscrevem 

em seu feed de conteúdo. Nesse sentido, de acordo com Rieder et al (2016), a publicação é um 

artifício usado pelos administradores de páginas para, potencialmente, envolver os usuários por 

meio do seu Feed de Notícias, além da própria interface da fanpage. Os posts funcionam, assim 

sendo, como lembretes ou convites aos usuários para participarem com mais frequência. A 

estratégia, consequentemente, aumenta a chance de que o conteúdo e as preocupações da página 

cheguem aos usuários.  

Rieder et al (2016) entendem que aquilo que podemos dizer sobre o público de uma 

página diz respeito unicamente à população ativa. Isso porque nenhuma lista de usuários é 

fornecida para ser compartilhada com pesquisadores, e a arquitetura das páginas não permite 

postagens de usuários. O que significa que estes somente são ativos pelo “Curtir”, “comentar” 

e “compartilhar”. Para os autores, a arquitetura e a API34 do Facebook deixam todos os 

comentários em postagens disponíveis em páginas de fãs e, ao contrário do Twitter, não limita 

o acesso histórico a tais dados. Nesse sentido, Pariser (2012) afirma que está cada vez mais 

difícil para o usuário buscar por informações importantes/ relevantes dentro da crescente 

quantidade de dados disponíveis no ambiente digital. Dessa maneira, no momento em que os 

filtros personalizados nos oferecem ajuda, inclinamo-nos a aceitar, já que, na teoria, eles tendem 

a facilitar que encontremos informações que nos são realmente necessárias.  

                                                           
33 Tradução de: “They can be accessed without signing into an account and are most often used by organizations 
for presentation, outreach, marketing, and so forth. In contrast to Groups, where visibility and access can be 
modulated in various ways, Pages provide few means to limit their audience and those that exist target individual 
users only: an administrator can ban users, unsubscribe them by removing their like, and delete their posts or 
comments. Everyone can view posts on the Page itself, but an integral part of Facebook’s architecture is dedicated 
to enabling and managing the flow of content items from profile entities to users’ home pages, where they appear 
in the News Feed” (RIEDER et al, 2016, p. 4) . 
34 Segundo Reider et al (2016), as Interfaces Oficiais de Programação de Aplicações (APIs) são desenvolvidas 
com o interesse em coletar grandes conjuntos de dados de plataformas de mídia social e analisar esses dados com 
a ajuda de técnicas computacionais. Para os autores, as APIs são um meio para que os programas interajam uns 
com os outros. Como efeito colateral, as APIs fornecem acesso aparentemente amplo e favorável a vastos bancos 
de dados para fins de pesquisa. Entretanto, Reider et al (2016) ressaltam que eles não são projetados para acomodar 
as necessidades dos pesquisadores e, por isso, apresentam uma série de problemas. No Facebook, a API é uma 
plataforma para a criação de aplicativos que estão disponíveis para os membros da rede social digital e permite 
que os aplicativos usem as conexões sociais e as informações do perfil para tornar as aplicações mais envolventes 
e publicar atividades no feed de notícias e nas páginas de perfil, sujeitas às configurações individuais de 
privacidade dos usuários. 
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Assim, entendemos que a arquitetura do Facebook disponibiliza vários filtros de 

dados, que podem ser usados em diversas instâncias da rede, selecionando informações de 

acordo com as escolhas do usuário, mas de forma mediada pelo sistema, seja para expor mais 

ou menos informações sobre determinada página, grupo ou pessoa. Um exemplo disso é o filtro 

“Ver primeiro” (FIGURA 4), o qual acionamos quando desejamos que as publicações de um 

amigo, FanPage ou instituição apareçam na página inicial do nosso feed de notícias quando nos 

conectamos à rede. A opção “ver primeiro” pode ser considerada, portanto, um dos fatores que 

levam o fã a interagir na página, uma vez que, ao receber em seu feed de notícias e/ou bolha de 

filtros as atualizações da página, ele passa a ter mais contato com o conteúdo divulgado ali. 

Pode, assim, sentir-se instigado/ motivado à interação.  

O filtro também disponibiliza a opção de notificações (FIGURA 4) “todas 

desativadas”. A ação faz com que o usuário não mais receba em seu feed de notícias as 

atualizações de uma pessoa, uma página ou uma instituição. Dessa maneira, ao desativar as 

notificações, o sujeito tem acesso apenas às informações da página, por exemplo, se buscar por 

ela no local de origem. Já a opção “padrão” disponibiliza, no feed de notícias do indivíduo, 

atualizações esporádicas determinadas pelos algoritmos do Facebook. Isso é feito de acordo 

com aquilo que a rede “entende” ser de interesse do mesmo, ou seja, por meio da bolha de filtros 

personalizada. A compreensão desses filtros é importante porque a opção de filtro selecionada 

pelo usuário pode ser um dos fatores determinantes para o número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos de um post.  
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Figura 4 – Opções “Ver primeiro” e Notificações  

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 6 jan. 2016. 

 

Outro filtro disponível é o de comentários em postagens (FIGURA 5), dividido em 

três níveis. O primeiro deles é o “Principais Comentários”, que disponibiliza as falas mais 

relevantes, ou seja, os 50 comentários mais curtidos e/ ou respondidos e também suas respostas, 

excluindo spam e comentários em outros idiomas. O segundo, “Mais recentes”, mostra primeiro 

os novos comentários e aqueles com novas respostas. O terceiro e último, “Principais 

comentários (sem filtro)”, disponibiliza todos os comentários da publicação, organizando-os 

em ordem de relevância, mas mostrando, ainda, os spams e aqueles em outras línguas. 
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Figura 5 – Filtros de Comentários

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 6 jan. 2017. 

 

De acordo com Pariser (2012), o funcionamento da nossa mídia regula as 

informações as quais temos acesso. Entretanto, o pesquisador alerta: 

 
Estamos passando rapidamente a um regime repleto de informações pessoalmente 
relevantes. E, embora esse regime possa ser útil, uma coisa boa, em excesso, também 
pode causar problemas reais. Quando deixados por conta própria, os filtros de 
personalização servem como uma espécie de autopropaganda invisível, doutrinando-
nos com as nossas próprias ideias, amplificando nosso desejo por coisas conhecidas e 
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nos deixando alheios aos perigos ocultos no obscuro território do desconhecido 
(PARISER, 2012, posição 227-230).  

 
É importante ressaltar que, para o desenvolvimento desta pesquisa, foram realizadas 

a leitura e a compilação de todos os comentários do período selecionado para análise. Porém, 

no post do dia 5 de fevereiro de 2016, optamos pelo filtro “principais comentários” a fim de 

selecionarmos os comentários a serem considerados para a análise, uma vez que o post possui 

um volume de dados muito extenso para a pesquisa aqui desenvolvida, o que explicamos melhor 

no Capítulo 4. Já nas demais postagens, utilizamos o filtro “Principais comentários (sem filtro)”, 

por entendermos que nos permitiria o acesso a todos os comentários/dados existentes na 

interface dos posts em questão, possibilitando, assim, uma análise mais rica/detalhada do 

corpus de pesquisa.  

Desta maneira, entendemos o Facebook como uma empresa com interesses 

monetários, que programa a plataforma, disponibiliza as atualizações e exerce certo poder de 

mediação na rede. Prova disso é que os indivíduos e as instituições que ali se inscrevem – seja 

em perfis pessoais, de instituições e/ ou páginas e grupos – têm suas ações limitadas ao que a 

dinâmica proposta pela rede determina. Mesmo que procurem formas de romper com as 

mediações, buscando ou criando novos modos de interagir com certos recursos, a rede social 

digital está sempre em atualização a fim da manutenção do controle da empresa. Entretanto, 

como o objetivo deste trabalho é a análise dos rastros visíveis deixados pelos usuários e pelo 

moderador por meio de comentários, curtidas e compartilhamentos, na FanPage do Quadrinhos 

Ácidos, a maneira como os usuários filtram suas informações não influencia de forma 

significativa os resultados desta dissertação. Analisamos apenas aquilo que está registrado e 

visível na FanPage durante a coleta de dados, o que certamente não corresponde a todas as 

relações ocorridas na página.  

Partindo das ideias apresentadas, pode-se afirmar que Fanpages são espaços 

importantes dentro da rede social digital aqui analisada. Nelas, os fãs podem interagir com o 

conteúdo publicado, concordando ou discordando com o discurso presente no mesmo. Dessa 

forma, entende-se que a página Quadrinhos Ácidos, objeto deste trabalho, está inserida nos 

contextos anteriormente expostos. Pensando nisso, percebemos a importância de levantarmos 

considerações sobre tal ambiente, apropriado pelo criador da série de tiras e usufruído por vários 

outros atores. Essas questões estão delineadas no tópico a seguir. 
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2.3 Quadrinhos Ácidos no Facebook 

 

Com mais de 455 mil fãs na página do Facebook Quadrinhos Ácidos, Pedro Leite 

utiliza o espaço para divulgar o seu trabalho e ter contato direto com os leitores. No ar desde 

2013, a série de tiras alcança usuários que, mesmo não gostando de alguns dos conteúdos 

publicados pelo autor, continuam acessando e se inter-relacionando tanto com as obras como 

com outros fãs. Retratando temas do cotidiano, muitas vezes polêmicos, o Quadrinho Digital 

acaba gerando muita discussão em sua Fanpage, que além de movimento à página, confere 

também visibilidade ao trabalho do quadrinista.  

Na entrevista35 realizada com o autor, ele afirma que, mesmo considerando seu site 

mais importante por agregar mais conteúdo e informações sobre os seus trabalhos, reconhece 

que a principal ferramenta de divulgação dos Quadrinhos Ácidos é o Facebook (FIGURA 6). 

Além de acreditar que, atualmente, leitores de quadrinhos não procuram mais por sites ou 

quadrinhos impressos, Leite afirma que eles estão mais presentes é nas redes sociais digitais. O 

artista também ressalta a relevância que tal espaço proporciona aos trabalhos divulgados ali. 

Para ele, a palavra de ordem na plataforma é a interação, por isso, o artista não deve apenas 

publicar seu trabalho na página, uma vez que esta serve como “termômetro” para saber se os 

fãs estão gostando do trabalho. Logo, o quadrinista precisa se relacionar com seus leitores 

(LEITE, 2015). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
35 Conforme já explicitado, a entrevista realizada foi realizada via Skype em 22 de outubro de 2015. Uma nova 
entrevista foi feita por meio de um questionário via e-mail em 19 de setembro de 2016. 
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Figura 6 – Página do Facebook Quadrinhos Ácidos 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/?fref=ts>. Acesso em: 5 jun. 2016.  

 

Pedro Leite (2015) considera, dessa maneira, qualquer forma de interação na rede 

social digital interessante e revela que, além de receber muitas críticas construtivas e sugestões 

por meio da plataforma, também se inspira em muitas propostas de temas sugeridas pelos 

leitores. Outra característica da atuação do cartunista no Facebook é a interação com os fãs sem 

a intervenção (de editores), já que ele próprio responde os comentários em publicações e as 

mensagens enviadas diretamente para ele. Mesmo com a afirmação de Leite de que escreve 

alguns quadrinhos basedos em temas sugeridos por leitores em comentários, não percebemos 

na página o uso destas temáticas nos trabalhos publicados após as publicações em que o 
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cartunista pergunta “Qual assunto você quer ver no próximo quadrinho?”, ou ainda em 

publicações posteriores.  

O artista também ressalta que, mesmo com todo o feedback positivo, ele recebe 

críticas agressivas, sendo que alguns leitores chegam até à violência verbal. Pensando em 

situações semelhantes, Recuero diz que “[...] a conversação em rede é um espaço frutuoso para 

a emergência de discussões inflamadas, discursos agressivos e ofensivos e, mesmo, pela 

propagação da violência” (RECUERO, 2013, p. 62). Entretanto, Pedro salienta que, mesmo em 

meio a esses posicionamentos, ele e muitos de seus fãs respondem a comentários desse tipo. 

 
Algumas pessoas não gostam de alguns trabalhos e se sentem ofendidas, ou por 
interpretar errado o quadrinho ou porque ele ficou dúbio mesmo, dando margem para 
várias interpretações, então eu tenho que comentar, explicar o que eu queria dizer ali 
ou até mesmo pedir desculpas caso a pessoa se sinta ofendida sem motivo (LEITE, 
2015).  

 
O quadrinista, na entrevista realizada pelo programa Alta Fidelidade, ressalta os 

benefícios proporcionados pelas redes sociais digitais ao artista. Para ele, quando um usuário 

compartilha um conteúdo, também faz propaganda daquele trabalho ou, em alguns casos, do 

merchant inserido dentro dele. O processo, segundo o autor, é vantajoso já que dá visibilidade 

ao artista, que, muitas vezes, consegue novos trabalhos graças à publicidade gratuita, fala esta 

que ressalta o caráter comercial da página. Quadrinhos Ácidos, também usa a página para 

estabelecer relações comerciais com os leitores, já que sugere que eles sejam “Patronos da arte 

dos quadrinhos” (ver figura 6), ou ainda divulga sua loja virtual onde vende produtos derivado 

se suas três séries de tiras. Tal relação comercial, portanto, pode ou não interferir nas escolhas 

do artista no momento de interação com os seguidores, seja optanto por adotar um tom mais 

polido, ou ainda sugerindo que os leitores busquem por outros trabalhos da série a fim de 

promover QA. 

Considerando discussões aqui levantadas, entende-se os comentários em páginas 

do Facebook como ambiente propício ao levantamento de questões e discussões de ideias. 

Pensando nisso, optamos por selecionar, para a análise desta dissertação, entre janeiro e 

fevereiro de 2016, as publicações de Quadrinhos Ácidos nas quais Pedro Leite comenta. Nesse 

cenário, discursos são criados e recriados o todo tempo, extrapolando grupos e sendo 

disseminados na rede. Pensando a rede social digital como espaço de emergência dessas 

elocuções, o capítulo seguinte mostra-se essencial à pesquisa, uma vez que traz algumas das 

noções conceito da análise do discurso (AD), levantadas por teóricos da perspectiva francesa 

da AD, que servem de base para o exame do objeto empírico deste trabalho.  
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3 A ANÁLISE DO DISCURSO 

 

Ao longo dos anos, a Análise do Discurso (AD) tem se mostrado uma disciplina 

capaz de abordar e discutir as temáticas mais variadas, tais como filosofia, linguagem, 

psicologia, mídia e comunicação. Maingueneau (2015) entende que, mesmo que as 

problemáticas da AD Francesa – perspectiva teórica utilizada neste trabalho – “[...] tenham 

exercido indiscutivelmente um papel fundador e continuem a apresentar certo número de traços 

característicos, atualmente elas se encontram inseridas em um espaço de pesquisa globalizado 

no qual as hibridações conceituais se multiplicam” (MAINGUENEAU, 2015, p.11). 

Com o surgimento das tecnologias da comunicação, especificamente o universo das 

redes sociais digitais, fica clara a necessidade de os estudos em AD se aprofundarem nesse 

campo. Pensando particularmente em relação ao Facebook, ele “[...] se apresenta como uma 

rede de complexa circulação do discurso, comportando uma variada cadeia enunciativa, que 

admite desde a exposição de orientações políticas e ideológicas à exibição do próprio corpo” 

(EMEDIATO, 2015, p. 171). Assim, este capítulo traz discussões relativas à AD francesa e suas 

noções – empregadas, nesta dissertação, em uma perspectiva teórico-metodológica –, bem 

como sua aplicação às perspectivas das redes sociais digitais, questões ainda discutidas de 

forma tímida, de acordo com Emediato (2015), no cenário dos estudos de discurso. 

 

3.1 Noções-conceito da AD 

  

Com base na perspectiva da Análise do Discurso francesa são abordadas noções 

conceitos como situação de comunicação, efeitos de sentido e interdiscurso, alguns dos 

elementos essenciais para a análise realizada. Nesse sentido, Pêcheux (2012) coloca que a AD 

pretende trabalhar dentro de um espaço no qual, 
 

[...] todo enunciado é intrinsecamente suscetível de tornar-se outro, diferente de si 
mesmo, se deslocar discursivamente de seu sentido para derivar para outro (a não ser 
que a proibição da interpretação própria ao logicamente estável se exerça sobre ele 
explicitamente). Todo enunciado, toda sequência de enunciado é pois 
linguisticamente discernível como uma série (léxico-sintaticamente determinada) de 
pontos de deriva possíveis, oferecendo lugar à interpretação (PÊCHEUX, 2012, p. 
53). 

  
O autor explica que todo discurso aponta para uma possível “desestruturação-

reestruturação” de redes de memória e trajetos sociais. Para Pêcheux, cada discurso é, em si, 

um possível índice de inquietação entre as conexões sócio-históricas de identificação, uma vez 
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que estabelece, ao mesmo tempo, “[...] um efeito dessas filiações e um trabalho [...] de 

deslocamento no seu espaço; não há identificação plenamente bem-sucedida, isto é, ligação 

sócio histórica que não seja afetada de uma maneira ou de outra, por uma ‘infelicidade’ no 

sentido pejorativo do termo” (PÊCHEUX, 2012, p. 56). Partindo destas concepções, 

Charaudeau (2013) discute a noção de situação de comunicação. Para ele, 
 

[...] todo discurso depende, para a construção de seu interesse social, das condições 
específicas da situação de troca na qual ele surge. A situação de comunicação constitui 
assim o quadro de referência ao qual se reportam os indivíduos de uma comunidade 
social quando iniciam uma comunicação (CHARAUDEAU, 2013, p. 67). 

 
Desse modo, indivíduos que desejam comunicar-se devem considerar os dados da 

“situação de comunicação”, compreendida na AD “[...] como um palco, com suas restrições de 

espaço de tempo, de relações e de palavras no qual se encenam as trocas sociais e aquilo que 

constitui o seu valor simbólico” (CHARAUDEAU, 2013, p. 67). Tais restrições se determinam, 

segundo o autor, por um “[...] jogo de regulação das práticas sociais [...]”, estabelecidas por 

aqueles que se empenham em viver em comunidade, como também pelos discursos de 

representação produzidos a fim de legitimar e valorizar essas mesmas práticas. Dessa forma, as 

convenções e as normas dos comportamentos linguareiros são construídas, sem as quais a 

comunicação humana não seria possível.  

A interlocução apenas acontece pela troca entre sujeitos, seres projetados num 

espaço e num tempo orientados socialmente, que se inserem na situação de comunicação por 

meio do discurso. Nesse sentido, Brandão (2004), Charaudeau e Maingueneau (2014) e Orlandi 

(2012) consideram como inerentes ao sujeito discursivo características como a polifonia e a 

divisão. Polifonia porque o sujeito é atravessado por variadas vozes enunciativas, já que situa 

seu discurso em relação aos discursos dos outros. Outros estes que, para Brandão (2004), 

compreendem não somente o destinatário para quem os sujeitos constroem suas falas (nível 

intradiscursivo), como também envolvem discursos historicamente estabelecidos e que se 

manifestam em suas enunciações (nível interdiscursivo). À natureza polifônica Baktin (1978, 

apud BRANDÃO, 2004) dá o nome de dialogismo. 

Já a divisão é considerada intrínseca ao sujeito, pois ele carrega consigo, consciente 

ou inconscientemente, vários tipos de saberes aos quais aciona para acessar seu papel de sujeito 

produtor do ato de linguagem. Assim, na concepção de Orlandi (2012), o sujeito depende da 

língua e da história “[...] para produzir sentidos”. Portanto, é afetado por elas na constituição 

do seu próprio eu que se estabelece, na AD, por meio da fala e da produção de sentido. Por 

conseguinte, entende-se que, para a análise do discurso, o sujeito somente constrói sua 
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identidade na interação com o outro, o que acontece no espaço discursivo criado entre eles. 

Assim, a noção de interdiscurso se mostra necessária para a compreensão das conexões que 

perpassam o sujeito, ligadas à historicidade. Entende-se a história como dispositivo para a 

produção de acontecimentos que significam conforme um imaginário, que afeta os sujeitos em 

suas posições políticas.  

Para isso, segundo Orlandi (2012), o sujeito deve acionar a memória discursiva, 

“[...] o saber discursivo que torna possível todo dizer e que retorna sob a forma do pre-

construído, o já dito que está na base do dizível, sustentando cada tomada de palavra” 

(ORLANDI, 2012, p. 31). Para a autora, o interdiscurso é a vinculação de um discurso com a 

pluralidade de outros, é um “conjunto não discernível” e que propicia dizeres que influenciam 

a maneira como o sujeito significa em uma determinada situação discursiva. 

Interdiscursividade, para Brandão (2004) e Charaudeau e Maingueneau (2014), é a relação 

multiforme de um conjunto de unidades discursivas com um discurso particular. Ao se colocar 

em uma interação, o sujeito apresenta um discurso que surge de uma apreensão de discursos 

vários. 

Charaudeau (2013) afirma que todo ato de comunicação se estabelece em relação a 

duas instâncias: uma de produção e outra de recepção. Ele considera a instância de produção 

“[...] ora como organizadora do conjunto do sistema de produção, num lugar externo, ora como 

organizadora da enunciação discursiva da informação” (CHARAUDEAU, 2013, p. 72). Ainda 

sobre o ato de comunicação, fala-se em dissociar a instância de recepção, do ponto de vista 

interno e externo à instância midiática. De acordo com Charaudeau (2013), é preciso levar em 

conta que os atores de um contrato de comunicação agem por meio de atos, seguindo certos 

critérios de coerência, e por meio de palavras. Em paralelo a isso, concebem representações de 

suas ações e palavras as quais confere valores. Dessa forma, de um ponto de vista interno, a 

instância de recepção “[...] é designada como destinatário – a ‘instância alvo’; de um ponto de 

vista externo, como a instância de recepção propriamente dita, como uma atividade própria de 

consumo, é designada como ‘instância público’” (CHARAUDEAU, 2013, p. 73). 

O autor apresenta a informação como pura enunciação36, “[...] ela constrói saber e, 

como todo saber, depende ao mesmo tempo do campo de conhecimento que o circunscreve, da 

situação de informação na qual se insere e do dispositivo no qual é posta em funcionamento” 

                                                           
36 “[...] do ponto de vista da análise do discurso, a enunciação é fundamentalmente tomada no interdiscurso*: ‘A 
enunciação equivale a colocar fronteiras entre o que é “selecionado” e, pouco a pouco, tornando preciso (através 
do que se constitui o ‘universo do discurso’) e o que é rejeitado. Desse modo se acha, pois, desenhado num espaço 
vazio o campo de ‘tudo o que se opõe o que o sujeito disse’” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p. 195, 
apud Pêcheux; Fuchs, 1975, p. 20).  
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(CHARAUDEAU, 2013, p. 36). Em relação ao receptor, o pesquisador afirma que este não é 

apenas um “alvo ideal” almejado pelo produtor da informação, deve-se sempre buscar entender 

o que ele é e como alcançá-lo.  

Nesse cenário, faz-se necessário distinguir efeito visado e efeito produzido no 

estudo do ato de informação. Segundo Charaudeau (2013), efeito visado é aquele que o sujeito 

informador escolhe produzir por meio de fatos selecionados e em função do alvo 

predeterminado, processo no qual a clareza da informação transmitida está em jogo. Uma vez 

que não existe “inteligibilidade em si”, ela está sujeita às escolhas discursivas do sujeito 

informador. Por conseguinte, e como o próprio nome já diz, efeito produzido, para Charaudeau 

(2013), é resultado daquilo que o sujeito receptor gera com base nos discursos aos quais é 

exposto, considerando “valores ético-sociais” e também “valores afetivo-sociais”. 

Na perspectiva do autor, “[...] comunicar, informar, tudo é escolha” (2013, p. 39). 

Não somente uma opção pelo conteúdo a ser difundido ou o estabelecimento da maneira mais 

correta de falar; dentro da norma culta e com clareza; “[...] mas escolha de efeitos de sentido 

para influenciar o outro, isto é, no fim das contas, escolha de estratégias discursivas” 

(CHARAUDEAU, 2013, p. 39). Ele afirma, ainda, que todo discurso, assim como o discurso 

de informação, antes mesmo de exprimir o mundo, retrata o mundo ao representar uma relação. 

Mas, para que isso ocorra, o sujeito informador deve estruturar sua informação conforme dados 

específicos da situação de troca de comunicação. 

Charaudeau (2009) acredita que as “estratégias discursivas” são delimitadas em 

relação ao “contrato de comunicação”.   
 

Para o sujeito, trata-se inicialmente de avaliar a margem de manobra que dispõe no 
interior do contrato, para jogar entre, e com as restrições situacionais e as instruções 
de organização discursiva e formal. Em seguida, escolher, entre os modos de 
organização dos discursos e os modos de construção textual, em relação com os 
diferentes conhecimentos e crenças de que dispõe, os procedimentos que melhor 
correspondam a seu próprio projeto de fala, às metas da influência que pretende 
exercer sobre o interlocutor, e as condições que ele se impõe (CHARAUDEAU, 2009, 
p. 7).  

  
 Para o pesquisador, as estratégias discursivas podem ser reunidas em três grupos, 

cada um adequando-se ao seu tipo de disposição para “mise-en-scène discursiva”37. São elas: a 

legitimação, a credibilidade e a captação. A legitimação “[...] advém da necessidade de criar ou 

reforçar a posição de legitimidade do sujeito falante quando este tem dúvidas quanto à maneira 

                                                           
37 “O nível da mise-em-scene discursiva é o lugar em que o sujeito, tendo mergulhado nos imaginários sócio- 
discursivos, e levando em conta as restrições do quadro situacional e de suas instruções, procede à organização de 
seu discurso, e portanto, constrói para si uma identidade mais ou menos ‘individuada’. Neste nível, devem ser 
acionadas as competências discursiva e semiolinguística” (CHARAUDEAU, 2009, p. 8).  
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pela qual o outro percebe seu ‘direito à palavra’” (CHARAUDEAU, 2009, p. 7). Faz-se 

necessário, portanto, persuadir seu interlocutor de que o lugar de autoridade que lhe foi 

concedido reflete em sua fala e a sua maneira de falar.  

Já a credibilidade leva “[...] o sujeito falante a não mais a assegurar sua legitimidade 

[...], mas a fazer crer ao interlocutor que o que ele diz é ‘digno de fé’” (CHARAUDEAU, 2009, 

p. 8). O autor afirma que os sujeitos podem adotar, nessa estratégia, diferentes atitudes 

discursivas: de neutralidade, de distanciamento e de engajamento. A neutralidade é, segundo 

Charaudeau (2009), a atitude que faz o sujeito excluir de seu discurso qualquer rastro de 

julgamento ou avaliação pessoal. Assim, tal atitude não deve despertar qualquer suspeita em 

relação aos motivos que o levaram a falar. A atitude de distanciamento (CHARAUDEAU, 

2009), por sua vez, é aquela em que o indivíduo assume a postura fria e controlada de um 

especialista, que analisa e raciocina “sem paixão”, o que o autor chama de “experto”, com o 

objetivo de esclarecer um fato, comentar os motivos de um estudo ou, ainda, comprovar uma 

tese. A atitude de engajamento, ao contrário da de neutralidade, é a atitude que leva o sujeito, 

de certa forma conscientemente, a se decidir por uma tomada de posição ou pela modalização 

avaliativa em sua fala ou seus argumentos. Todas as atitudes discursivas, segundo o autor, têm 

como objetivo persuadir o outro, conduzindo-o a um universo de evidências e excluindo, assim, 

a possibilidade de discussão.  

Por fim, a captação induz é a estratégia em que se recorre à emoção, “[...] o sujeito 

falante a fazer com que o interlocutor dê sua adesão absoluta (não racional) ao que ele diz, e, 

além disso, à sua própria pessoa” (CHARAUDEAU, 2009, p. 8). Assim, o locutor pode escolher 

entre diferentes atitudes discursivas, entre as quais, Charaudeau (2009) destaca: uma atitude 

polêmica, buscando antecipar ou eliminar objeções prováveis de serem apresentadas pelos 

outros; uma atitude de sedução, na qual o indivíduo propõe ao interlocutor um imaginário no 

qual exerce o papel de herói beneficiário, podendo manifestar-se por meio de um relato em que 

os personagens funcionem como base de identificação ou rejeição para o interlocutor; e a atitude 

de dramatização, que faz o sujeito descrever fatos referentes aos “dramas da vida”, repletos de 

analogias, comparações e metáforas, por exemplo, apoiando-se amplamente em valores afetivos 

e socialmente compartilhados, com vistas a despertar determinadas emoções. O objetivo das 

estratégias discursivas, segundo o autor, é que o sujeito falante possa “fazer crer” a fim de que 

o interlocutor se coloque em uma posição de “dever crer”. Ou seja, “[...] será necessário tentar 

persuadir (fazer pensar recorrendo à razão) ou seduzir (fazer sentir recorrendo à emoção) o 

outro que, então, deverá pensar ou sentir o que foi significado” (CHARAUDEAU, 2009, p. 5).   
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Complementando tais ideias, Charaudeau (2013) diz que a informação está 

submetida ao alvo que o sujeito informador aponta e à compatibilidade ou não dele com o perfil 

de receptor que faz a interpretação38. Assim, “compreender” é entender como um objeto 

simbólico produz sentidos e como as interpretações operam. “Quando se interpreta já se está 

preso em um sentido. A compreensão procura a explicitação dos processos de significação 

presentes no texto e permite que possam ‘escutar’ outros sentidos que ali estão, compreendendo 

como eles se constituem” (ORLANDI, 2012, p. 26). Dentro desse contexto, Charaudeau (2013) 

defende que a informação somente é processada de acordo com parâmetros próprios ao 

receptor, sendo que estes não são necessariamente impostos pelo sujeito informador. Ou seja, 

toda informação e todo objeto simbólico dependem do tratamento que lhes é dado pelo sujeito 

para produzir sentido. 

Levando em consideração as reflexões até aqui apresentadas e pensando no 

desenvolvimento das novas tecnologias da comunicação, Maingueneau (2015) explica que 

novas práticas, particulares ao universo digital, surgem, alterando de forma profunda os 

modelos discursivos tradicionais utilizados para o exercício do discurso. Na concepção do 

autor, “[...] os analistas do discurso são agora levados a se interrogarem sobre pertinência das 

categorias que utilizam, a se perguntarem se elas ainda estão à altura dessa nova distribuição 

das cartas em jogo” (MAINGUENEAU, 2015, p. 159). Dessa maneira, o pesquisador também 

afirma que vivemos em um mundo “virtual” cujas fronteiras são inimagináveis, um universo ao 

mesmo tempo “in-localizável” e acessível de todos e quaisquer locais, absorvendo de forma 

progressiva parte das “atividades discursivas” e se infiltrando de forma crescente em todas. 

Logo, o estudo do discurso no ambiente digital se mostra necessário para esta pesquisa, 

perspectiva abordada no próximo tópico. 

 

3.2 A Análise do Discurso sob a temática digital 

  

Apesar do avanço das tecnologias comunicacionais, de acordo com Emediato 

(2015) e Maingueneau (2015), os estudos sobre o universo do discurso nas redes sociais digitais 

pela perspectiva da Análise do Discurso ainda acontecem de forma tímida. Talvez pela 

infinidade de dados ali disponíveis ou, ainda, por entender a internet como espaço “perigoso” 

e até mesmo “pouco desbravado” para que se analise discursos de uma forma mais profunda. 

                                                           
38 “A interpretação é o sentido pensando-se o co-texto (as outras frases do texto) e o contexto imediato” 
(ORLANDI, 2012, p. 26).  
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O fato é que, mesmo em seus primeiros passos, a pesquisa em Análise do Discurso no ambiente 

digital tem mostrado sua importância, pois a internet possibilita lugares de comunicação digital, 

como as redes sociais digitais, nos quais sujeitos podem se expressar e conversar, criando, 

recriando e até circulando discursos. Dessa forma, cada vez mais anuncia-se a necessidade de 

que analistas do discurso selecionem corpora ligado aos ambientes digitais na internet. 

Nessa perspectiva, Maingueneau (2015) considera a diferença entre texto39 e corpus 

essencial. De acordo com Charaudeau e Maingueneau (2014), o texto é uma “unidade 

complexa” para se restringir em conceitos. Segundo os autores, somente as noções de coesão 

ou coerência linguística não dão conta daquilo que o faz como unidade. “Se existem regras de 

boa formação, estas regras são certamente relativas aos gêneros de discurso, ou seja, as práticas 

sociodiscursivamente reguladas” (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 2014, p. 467). 

Pensando nos estudos da Análise do Discurso40, o corpora “[...] é o corpus que de fato define 

o objeto de pesquisa, pois ele não lhe preexiste. Mais precisamente, é o ponto de vista que 

constrói um corpus, que não é um conjunto pronto para ser transcrito” (CHARAUDEAU; 

MAINGUENEAU, 2014, p. 138, grifos dos autores). Para Maingueneau (2015), portanto, a 

análise do discurso não pode estudar textos, a não ser que estes sejam convertidos em corpora. 

De acordo com o autor, um corpus pode ser estabelecido por um grupo mais ou menos amplo 

de textos, trechos de textos, como também por apenas um texto. 

Sobre a escola francesa de Análise do Discurso, Maingueneau (2015) considera 

que, 
 

[...] com a evolução das tecnologias da comunicação, as situações se tornam cada vez 
mais difíceis de classificar, tal é a mistura entre atividades verbais e não verbais. A 
presença crescente das novas tecnologias na vida moderna torna possíveis formas de 
interação que se deixam prender cada vez menos em uma oposição elementar entre 
atividade verbal e não verbal. Depois dela, torna-se mais difícil associar um gênero 
de discurso a uma situação de comunicação: o hibridismo torna-se regra 
(MAINGUENEAU, 2015, p. 116). 

  
O autor entende que, com o uso progressivo da informática, estamos cada vez mais 

distantes da ideia de textos como “totalidades dadas” capazes de serem assimiladas por leituras 

“atentas e justapostas”. Para o estudioso, o desenvolvimento constante dos computadores como 

                                                           
39 Maingueneau (2015) agrupa os usos do texto em três eixos principais, são eles: o texto-estrutura, entendido 
como a relação frase a frase ou o agrupamento de frases; o texto produto é assimilado como “traço” de uma 
atividade discursiva (oral, escrita ou visual) e associado a “dispositivos de comunicação” e a “gêneros do discurso”; 
por último, o texto-arquivo é tido como algo permanente, por sua fixação em suporte material ou na memória. 
Nesse caso, entretanto, o texto não é associado a uma “atividade de discurso”. 
40 “Os analistas do discurso não estudam obras, eles constituem corpora, eles reúnem materiais que julgam 
necessários para responder este ou àquele questionamento explícito, em função das restrições impostas pelos 
métodos aos quais recorrem” (MAINGUENEAU, 2015, p. 40, grifo do autor).  
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potência, como a multiplicação dos instrumentos de gravação, a possibilidade de acesso aos 

“rastros” deixados pelos usuários no ambiente digital e o crescimento da capacidade de 

armazenamento, por exemplo, permitem a integração de grande número de textos em vastas 

bases de dados. Esse material serve como base para que pesquisadores elaborem corpora e 

sejam levados, paulatinamente, a lidar com dados selecionados e tratados para serem traduzidos 

em corpus de pesquisa (MAINGUENEAU, 2015). 

Maingueneau (2015) afirma que o universo do discurso se revela como a interação 

multiforme do dizer e do já dito. Assim, o autor apresenta a noção de traço41, “[...] toda retomada 

de enunciações anteriores sob forma de citação é um traço dessas enunciações. Pode-se, 

igualmente, em um nível mais especulativo, lembrar que, no discurso, se enlaçam 

permanentemente construído e pré-construído” (MAINGUENEAU, 2015, p. 149). A 

perspectiva abordada aqui, entretanto, é considerada pelo pesquisador mais restritiva, pois se 

limita aos enunciados que podem ser conservados, aqueles que se convertem em objetos 

capazes de circular e em sujeitos a serem submetidos a “diversos processamentos”. Segundo o 

pesquisador, os traços podem ser preservados e difundidos como arquivos escritos ou na 

memória, como também por meio de outras técnicas de conservação e transmissão. Para ele, 

trabalhar sob a ótica do discurso é realizar a experimentação das confusas relações entre traço, 

ética e poder. Segundo Maingueneau (2015), preservar o traço de uma enunciação jamais se 

resume a uma ação neutra. O autor afirma, ainda, que passamos hoje por uma profunda 

transformação na relação com o traço. 
 

Independente dos problemas específicos suscitados pela Web, com a multiplicação 
dos instrumentos de gravação, o crescimento da capacidade da memória dos 
computadores e o acesso aos arquivos de atividade semióticas que lhe escapavam ou 
que não existiam (gravação de solicitações nos motores de busca, do SMS, dos e-
mails etc.), vê-se crescer de maneira quase incontrolável o campo do arquivável. De 
fato, aos traços “explícitos”, os documentos online, se juntam aos traços “implícitos” 
destacados sem o conhecimento dos internautas (MAINGUENEAU, 2015, p. 156, 
grifos do autor). 

  
Sobre o retorno ao arquivo, Dias (2015) argumenta que a sua construção não é 

linear, muito menos pontual, mas assume diferentes formas materiais. Para a autora, o 

movimento se dá pela polissemia e deve levar em conta as condições de produção na internet, 

“[...] a discursividade da rede de sentidos, que não escapa à injunção do digital e dos modos de 

existência dos sujeitos e de produção de sentidos na sociedade digital” (DIAS, 2015, p. 980). 

                                                           
41 “Em seu nível, os estudos de discurso também contribuem para criar traços, pelo simples fato de que convertem 
enunciações em corpus, traços formatados com vistas a uma pesquisa de certo tipo. Essa conversão pode se apoiar 
em documentos escritos ou em vídeos previamente existentes, mas pode também ser um trabalho do pesquisador, 
que grava dados” (MAINGUENEAU, 2015, p. 156).  
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Além disso, ela considera fundamental a compreensão da relação entre língua e discursividade, 

feita com o trabalho real de leitura do arquivo. “Pensar o arquivo, a leitura e a constituição do 

corpus da perspectiva da análise do discurso é de suma importância, pois, com a internet, o 

discurso digital, pensa-se que tudo é novo” (DIAS, 2015, p. 980). 

Maingueneau (2015) complementa que o analista do discurso, assim como o 

historiador, não deve se satisfazer com a descrição de procedimentos que possibilitaram que 

chegassem até ele, com suas emergências de pesquisa, um ou outro tipo de traços. Segundo o 

autor, é preciso, também, refletir sobre as configurações sócio-históricas determinadas, que 

tornam esses traços possíveis. De acordo com ele, o desenvolvimento das bases de dados 

construídas por meio de “traços” deixados pelos usuários nas redes digitais é explorado por 

companhias globais como o Facebook ou o Google, por exemplo, submetendo-os, assim, a uma 

infinidade de processamentos, conforme os objetivos da empresa, a fim de monetizarem o 

processo. 

Segundo o pesquisador, o ambiente digital transforma profundamente o que se 

entende como “universo do discurso”. Este aparece, agora, como “[...] um universo atravessado 

por uma falha constitutiva entre dois constituintes assimétricos cujas relações evoluem sem 

cessar e que são indissociáveis sem serem complementares” (MAINGUENEAU, 2015, p. 148, 

grifo do autor), e não mais como a interpenetração mais profunda de dois universos de discurso. 
 

O internauta cujos cliques são arquiváveis pelos servidores, a rede social que conserva 
de maneira ilimitada os conteúdos publicados na internet por seus membros, os 
serviços de espionagem que captam conversas telefônicas ou mensagens eletrônicas, 
ou simplesmente os metadados... são práticas que propiciam inevitavelmente debates 
de ordem ética. O domínio dos traços deixados pela fala é um extraordinário 
instrumento de poder (MAINGUENEAU, 2015, p. 157). 

  
Maingueneau (2015) diz, também, que algumas noções conceito da AD se mostram 

úteis para analisar as práticas discursivas no ambiente digital. É o caso, por exemplo, da noção 

de “hipergênero” que, para ele, é uma composição de “gêneros fracos” que podem resguardar 

gêneros muito diferentes, limitando “frouxamente” a enunciação. Trata-se, ainda, de uma 

categoria que pode ser apreendida em vários níveis e que, muitas vezes, não pode ser explorada 

sem levar em conta o setor de atividade social envolvido. Desse modo, o autor explica que, no 

ambiente digital, “[...] o recurso a um hipergênero ou a uma cenografia está longe de ser 

insignificante. Pelo contrário, permite dar sentido à atividade de comunicação, instaurando uma 

relação entre os parceiros da comunicação, e tais escolhas são sintomáticas de determinada 

configuração social” (MAINGUENEAU, 2015, p. 164). 
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Nessa perspectiva, Emediato (2015) afirma que o universo digital mostra abertura, 

como nunca antes outro aparato tecnológico o fez à “[...] expressão multiforme da retórica 

humana [...]”, em suas variadas proporções e atribuições. Antes da internet, segundo o autor, a 

retórica apenas acontecia publicamente quando monitorada em condições institucionais e 

praticada por “homens eleitos” e ligada aos “dispositivos institucionais”. Hoje, entretanto, 

possuímos um ambiente no qual um número significativo de pessoas pode se expressar e ter 

visibilidade, sem necessariamente pertencer a uma “instituição”. O pesquisador usa como 

exemplo as redes sociais digitais, que, além de se mostrarem como grande novidade nas 

democracias, também colocam em cena várias especificidades do humano. 
 

No sentido pragmático, se faz muita coisa em uma rede social, como o Facebook, por 
exemplo. A palavra se faz ação, efetivamente. Podemos encontrar, nessa rede, tudo o 
que poderíamos supor no universo de discursos e nos espaços discursivos. Múltiplas 
formações discursivas, diferentes gêneros de discurso, e o dialogismo em todos os 
seus estados. Está tudo ali. (EMEDIATO, 2015, p. 173, grifo nosso). 

  
Entende-se que as redes sociais digitais, mais especificamente o Facebook, vêm se 

mostrando como espaço de bastante relevância para os estudos de discurso. Constituindo-se na 

sociedade contemporânea como um ambiente destinado à comunicação, no qual os atores 

assumem papéis e lugares de fala diversos, o levantamento teórico das discussões que abrangem 

Análise do Discurso e Facebook mostra-se necessário à pesquisa aqui realizada. Assim, tais 

questões, bem como as especificidades dessa rede social digital para o âmbito do discurso, são 

debatidas no tópico a seguir. 

 

3.3 A temática discursiva no ambiente do Facebook 

 

Configurando-se o Facebook como espaço de debate – no qual os atores sociais 

interagem e se colocam na rede a fim de se manifestarem em relação a algum fato da atualidade 

ou de comentarem a última postagem do amigo, por exemplo –, entende-se, neste trabalho, que 

a rede social digital pode ser compreendida como um campo discursivo.  

 
No universo do discurso, isto é, no conjunto dos discursos que interagem em uma 
dada conjuntura, o analista do discurso é levado a recortar campos discursivos, em 
que um conjunto de formações* discursivas (ou de posicionamentos*) estão em 
relação de concorrência no sentido amplo, delimitando-se reciprocamente [...]. O 
campo do discurso não é uma estrutura estática, mas um jogo de equilíbrio instável ao 
lado de transformações locais, existem momentos em que o conjunto do campo entra 
em uma nova configuração. Ele também não é de forma alguma homogêneo: há 
posicionamentos dominantes e dominados, posicionamentos centrais e periféricos. 
Um posicionamento ‘dominado’ não é necessariamente ‘periférico’, mas todo 
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posicionamento ‘periférico’ é ‘dominado’”. (CHARAUDEAU; MAINGUENEAU, 
2004, p. 91-92, grifos dos autores). 
 

Para Charaudeau e Maingueneau (2014), na maioria dos casos, esse campo não é 

estudado em sua totalidade. Segundo os autores, extrai-se dele um subconjunto, um espaço 

discursivo, constituído por, pelo menos, dois posicionamentos discursivos, sendo que a 

correlação entre eles é importante para o analista e sua pesquisa. 

 
Concebido para ser um dispositivo eletrônico para interagir com os amigos, a rede 
social, e no nosso caso em análise, o Facebook, parece estar se construindo como um 
espaço aberto a todos os aspectos da retórica humana, como ressalta Danblon, das 
mais intuitivas às mais reflexivas, passando pela exibição e construção da imagem de 
si (ethos), pela busca e oferta de afetos (pathos), pela problematização social e o 
engajamento no debate público (logos). São múltiplas as facetas do Facebook, como 
são muitas as facetas do homem (EMEDIATO, 2015, p. 191, grifos do autor). 

  
Este trabalho considera, como afirma Nogueira (2015), que, no Facebook, a 

complexidade discursiva é ampliada, uma vez que, na rede social digital, é possível perceber a 

construção de novos discursos, a todo o tempo, pelos internautas em um constante movimento 

de posicionamentos e papéis. É importante destacar que a complexidade discursiva é desfrutada, 

pois, nas RSDs, temos o registro desses discursos. Assim, não podemos dizer que sem as redes 

digitais essa complexidade discursiva era menor, talvez apenas não pudéssemos percebê-la tal 

como as redes sociais nos permitem. Nessa perspectiva, a ideia de que os sujeitos interagem 

mais nas RSD do que o faziam antes delas pode ser ingênua.  

Seguindo esse ponto de vista, Nogueira (2015) entende que o Facebook 

disponibiliza um espaço maior e de mais visibilidade para “[...] expressão e interação entre 

sujeitos”. Um local, segundo ela, favorável à elaboração, como também à “[...] reprodução de 

informações variadas por sujeitos reais ou fictícios, que atuam no papel de proprietários de 

perfis e também como internautas-leitores. Esses que não são de nenhuma forma passivos e 

amplos produtores de informações” (NOGUEIRA, 2015, p. 77), sejam elas verbais ou não 

verbais. 

 
Essa dinâmica interativa no Facebook evidencia a complexidade do cenário em que 
estão inseridos os discursos do novo espaço proporcionado pela Internet. Nas redes 
sociais digitais, há uma infinidade de produtores de conteúdo que interagem com 
discursos divulgados e promovem reações discursivas ou simplesmente utilizam os 
espaços para divulgar seus discursos. Os antigos interlocutores, antes analisados como 
passivos, ampliam suas possibilidades de comunicação, para apresentarem suas 
percepções e interagirem com outros usuários no novo espaço público virtual 
(NOGUEIRA, 2015, p. 80, grifos do autor). 

  
Maingueneau (2015) afirma que a comunicação eletrônica altera o “estado das 

coisas”. Para ele, mesmo que o fenômeno não questione de forma radical o modelo clássico – 
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pois, pode ser considerado uma extensão da conversação ou da “troca epistolar” –, ele incorpora 

uma variedade de modelos de troca, ao mesmo tempo espontâneos e escritos (como emoticons 

e chats de conversa), que carregam uma variedade de traços, “[...] característicos da oralidade 

conversacional”. Segundo o autor, percebe-se, hoje, a propagação de tipos de enunciados dos 

quais é difícil dizer se existe relações com a “troca” verbal, como as reações do Facebook 

(curtir, amar etc) e as mensagens não verbais (como fotos, arquivos musicais e vídeos) 

acompanhadas muitas vezes de falas, que podem ser compartilhadas “sem contato físico”. 

Sobre o caráter de reunir verbal e não verbal, Emediato (2015) afirma que um dos 

aspectos do Facebook é a interação entre “códigos semiológicos”, em especial a verbo-

visualidade, característica constitutiva de uma rede social digital. O autor entende que toda RSD 

procura se aproximar ao máximo das formas dialógicas, reestabelecendo, assim, o dialogismo 

interlocutivo. Para ele, ora a organização interacional nesse ambiente é claramente organizada 

na forma de um diálogo convencional, com o locutor (L1) dirigindo-se ao segundo locutor (L2); 

ora pode ser tomada como trílogo, no qual o locutor (L1) dirige-se ao segundo locutor (L2), 

mas sempre atentando a um destinatário indireto (L3) de caráter coletivo. Nesse sentido, o autor 

pondera que toda reação individual por meio do comentário “[...] tem sempre o destinatário 

coletivo como destinatário indireto, e algum locutor individual anterior como destinatário 

direto. O trílogo pode ser considerado, portanto, uma forma essencial da interação em uma rede 

social” (EMEDIATO, 2015, p. 174). 

Assim, Maingueneau (2015) entende a cena de enunciação de um gênero de 

discurso, não como um bloco compacto, mas como algo que se faz interagir em três cenas. São 

elas: a primeira (e a mais usual) é a englobante, que resulta do recorte de um setor da atividade 

social caracterizável por uma rede de gêneros do discurso. Para o autor, um texto, em sua 

origem, pode participar de duas cenas englobantes ao mesmo tempo. A segunda cena, a 

genérica, funciona como normas que suscitam expectativas. Para o pesquisador, a cada gênero, 

as cenas são associadas com “[...] uma ou mais finalidades” pararegular as estratégias de 

produção e de interpretação dos enunciados; “[...] papéis para os parceiros”, para os quais são 

atribuídos direitos e deveres, bem como competências específicas; “[...] um lugar apropriado 

para o sucesso”, que nunca é escolhido de forma indiferente; “[...] um modo de inscrição na 

temporalidade”, que atua em diversos eixos; “[...] um suporte”, de transporte ou até mesmo 

arquivamento; “[...] uma composição”, tendo consciência de suas partes, e de seus modos de 

encadeamento; como também um “[...] uso específico de recursos linguísticos”. A terceira e 

última, para Maingueneau (2015), é a cenografia, cena singular da enunciação. Segundo ele, a 



 

69 
 

cenografia somente se desenvolve plenamente se o locutor puder controlar este 

desenvolvimento. Assim, o enunciador organiza a situação conforme o que pretende enunciar.  

Emediato (2015), por sua vez, considera o Facebook como uma complexa cadeia 

enunciativa, que põe em vista um dialogismo sem igual, no qual os sujeitos se colocam 

discursivamente por meio do diálogo, seja se posicionando em relação a discursos outros ou se 

dirigindo a um interlocutor. As RSD se tornam um impressionante espaço de circulação de 

falas, em que os locutores adotam diversas “[...] posições enunciativas e papéis 

comunicacionais de self-exposição pura e simples do rosto e do corpo, à exibição de 

posicionamentos políticos ideológicos que dialogam em uma luta discursiva que se estende em 

diversos campos de práticas sociais” (EMEDIATO, 2015, p. 173, grifo do autor). No que tange 

tal cenário, Emediato (2015) destaca duas formas de poder. A primeira é o poder da internet 

como dispositivo e da força que ele lança às circunstâncias de produção e enunciação na rede; 

a segunda é o poder enunciativo, representado pelos posicionamentos assumidos pelos 

indivíduos, bem como a maneira como conduzem os pontos de vista no discurso e no texto. 

O autor diz que essas circunstâncias deixam em destaque um poder que se 

estabelece na rede social digital entre subenunciadores, sobreenunciadores e coenunciadores. 

Para ele, tal ponto de vista é rico em consequências e abrange desde o ato de “Curtir”, fazendo 

surgir o subenunciador que aparece para validar o ponto de vista do locutor (L1), ao 

“compartilhar”, que também evidencia um subenunciador “[...] que distribui e divulga o ponto 

de vista de um locutor-fonte que, por isso, surge como sobreenunciador a serviço do qual se 

colocam os outros locutores-enunciadores na rede”. (EMEDIATO, 2015, p. 186, grifo nosso). 

Na perspectiva do autor, este caso não se trata de uma coenunciação, já que o sujeito não 

complementa e nem colabora com a construção do ponto de vista, ele apenas o toma como seu, 

sem apresentar uma perspectiva própria ou crítica em relação ao discurso. Por outro lado, 

segundo Emediato (2015), na coenunciação, os atores comentam a ideia do locutor-fonte e 

acrescentam a essa perspectiva suas concepções sobre o caso tratado, o que os levam a se 

constituirem como sujeito crítico. 

Considerando que os locutores submetem suas enunciações às de outros, Emediato 

(2015) afirma que eles se tornam subenunciadores por meio da dupla enunciação, ora se 

assumindo como enunciadores autônomos subordinando a enunciação de outro a sua própria 

perspectiva, o que os torna sobreenunciadores; seja por meio da enunciação autônoma ou da 

dupla enunciação sobre a qual ele discute e interpreta o ponto de vista de outro locutor. Nessa 

perspectiva, segundo o autor, em ações de destacamento ou em discursos relatados em 
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circunstâncias não citadas, o locutor se faz sobreenunciador, uma vez que demonstra seu ponto 

de vista em relação à visão do locutor-fonte, fazendo com que sua perspectiva prevaleça, 

equivalendo-se a uma verdade. 
 
Os subenunciadores surgem também de maneira abundante nas redes sociais, seja 
pelos compartilhamentos não comentados e pelas curtições [...], seja por enunciações 
nas quais se pode notar facilmente que os pontos de vista do sujeito usuário estão 
dominados por pontos de vista circulares na rede. Os sujeitos-usuários atuam, nesses 
casos, como replicadores de pontos de vista que assumem como seus, geralmente sem 
comentar. Não se trata de uma coenunciação, já que os sujeitos-usuário, nesses casos, 
não complementa o ponto de vista, ou seja, ele não colabora para a constituição do 
ponto de vista, o que implicaria um ponto de vista mais crítico (EMEDIATO, 2015, 
p. 187, grifos nossos). 
 

As concepções aqui apresentadas para a aplicação da AD no Facebook mostram 

como a rede social digital em questão é um espaço de grande complexidade discursiva. Os 

discursos ficam registrados na rede, o que permite a identificação de enunciações, dialogismos, 

atos de comunicação e estratégias discursivas, por exemplo. 

Recorrendo à Análise do Discurso, aos contextos culturais diversos existentes no 

Brasil e considerando que a página conta com leitores de várias regiões do país, pretende-se 

examinar de que forma os leitores se apropriam dos discursos presentes na fanpage Quadrinhos 

Ácidos para produzirem sentido e como esses discursos transparecem valores socioculturais. 

Com base nesse princípio e buscando aplicar a AD francesa ao objeto e aos ambientes 

discursivos apontados nas seções anteriores, desenvolvemos no Capítulo 4 a análise discursiva 

do corpus de pesquisa. 

 

  



 

71 
 

4 PERCURSO ANALÍTICO 

 

Conforme o problema de pesquisa proposto nesta dissertação, optamos por 

desenvolver a análise por meio dos paradigmas científico-metodológicos tanto quantitativos – 

uma vez que trabalhamos com a coleta, levantamento e análise quantitativa dos dados do 

período analisado –, como qualitativos – já que nos apoiamos na seleção desses dados para o 

desenvolvimento da análise discursiva. Nesse sentido, o corpus selecionado para este trabalho 

é formado pelas postagens de janeiro e fevereiro de 2016, nas quais o autor das tiras e 

moderador da página Quadrinhos Ácidos, o qual chamaremos aqui de sujeito-enunciador, 

interage com os leitores. É importante ressaltar que os demais posts desse período não são 

ignorados, uma vez que a não participação do autor também diz muito sobre o objeto de 

pesquisa. Tanto Orlandi (2012) como Lago e Benneti (2008) acreditam ser fundamental 

entender o não dito. Para os autores, há sempre silêncio acompanhando as palavras, por isso, o 

não dito é tão importante quanto o dito nos estudos de AD. Assim, o analista deve mapear os 

sentidos presentes no discurso, identificar os que estão ditos e aqueles que estão silenciados e 

analisar o porquê de eles estarem ausentes do espaço discursivo. 

Portanto, começamos a análise tentando mapear o perfil dos leitores da página, para, 

então, dizermos sobre a interação deles nesse espaço. Mediante um gráfico (GRÁFICO 1), 

gerado por Pedro Leite com base no monitoramento de informações disponibilizado pelo 

próprio Facebook à moderadores de páginas, é possível traçar o perfil do leitor de Quadrinhos 

Ácidos. Pode-se dizer que a maior parte dos fãs de QA é composta por mulheres brasileiras, 

com idade entre 18 e 24 anos. Entretanto, não podemos confirmar que este é também o perfil 

dos leitores que comentam em publicações ou, de certa forma, relacionam-se na página, uma 

vez que a interação depende de uma série de fatores e variáveis que não temos como monitorar, 

como a escolha do leitor por comentar/curtir ou não. 
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Gráfico 1 – Perfil dos fãs 

 
Fonte: Pedro Leite.42 

 

 Considerando o recorte, coletamos 13 publicações em janeiro e 15 em fevereiro, 

totalizando 28 publicações no período analisado. Assim, com esses números, elaboramos um 

quadro que traz as cinco categorias de postagens identificadas na página. Na categoria “Novas”, 

são classificadas as publicações que mostram novos quadrinhos. Em “Perguntas”, apresentamos 

o número de postagens nas quais o sujeito-enunciador faz perguntas aos leitores – como em 

“Qual assunto você gostaria de ver no próximo quadrinho?”, ou “Qual será o assunto do 

próximo quadrinho?”, que, neste caso, aparece acompanhada de parte não finalizada de uma 

tira a ser publicada. Em “Republicações”, contabilizamos os quadrinhos antigos que 

Quadrinhos Ácidos posta novamente para gerar movimento na página. “Animações” são as 

versões animadas da série de tiras publicadas pelo autor naquele período. E “Outros” são as 

postagens nas quais QA anuncia que estará em um evento, chama para sua loja virtual ou fala 

sobre o número de seguidores que a página vem alcançando, por exemplo (TABELA 1).  

 
                                                           
42 Gráfico cedido pelo autor da Fanpage Quadrinhos Ácidos, Pedro Leite. No dia 25 de janeiro de 2016.  
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Tabela 1 – Categorias de postagens 
Postagens Janeiro Fevereiro 

Novas 1 1 
Perguntas 1 2 

Republicações 7 7 
Animações 1 2 

Outros 3 3 
Total 13 15 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Sobre a participação de Quadrinhos Ácidos, verificamos que o sujeito-enunciador 

comenta em apenas cinco publicações em cada mês analisado. Há, portanto, oito postagens não 

comentadas em janeiro e dez não comentadas em fevereiro. Percebe-se, no período em questão, 

a predominância de posts em que o sujeito-enunciador não interage com os leitores. São 18 

postagens nas quais QA não se manifesta e dez em que comenta (GRÁFICO 2). Nas cinco 

postagens de janeiro de 2016, o sujeito-enunciador faz 11 comentários. Nas postagens dos dias 

4, 6 e 29 de janeiro, Leite tece apenas um comentário em cada; no dia 11 de janeiro, ele fez seis 

comentários na mesma postagem; e no dia 21 de janeiro; são dois comentários no mesmo post 

(TABELA 2). Em fevereiro de 2016, Quadrinhos Ácidos realiza nove comentários em cinco 

postagens. Nas publicações dos dias 2, 22 e 26 de fevereiro, apresenta um comentário em cada 

post. Na postagem do dia 3, comenta duas vezes; e na postagem do dia 4 do mesmo mês, faz 

quatro comentários (TABELA 3). 

Tabela 2 – Posts em que Quadrinhos Ácidos comenta em janeiro 

  Dia Número de comentários 
de Pedro Leite Total 

Janeiro 

4 1   
6 1   

11 6 11 
21 2   
29 1   

Fonte: Elaboração própria. 
 

Tabela 3 – Posts em que Quadrinhos Ácidos comenta em fevereiro 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 Dia Número de comentários Total 

Fevereiro 

2 1  
3 2  
4 4 9 
22 1  
26 1  
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Gráfico 2 – Relação posts comentados ou não por Quadrinhos Ácidos 

 
Fonte: Elaboração própria. 

   

 Quando questionado sobre o que o motiva a interagir com os leitores, Pedro Leite 

responde: 
 
Como os quadrinhos muitas vezes são de diferentes assuntos, então existem diferentes 
níveis de tipos de comentários. Assuntos como machismo, racismo, eu adoro ler e 
responder os comentários porque acho muito válido essa troca. Mas outros assuntos 
me desmotivam a comentar e ler, pois eu vejo que são sem solução, como o caso do 
Bolsonaro. Mas no geral uma coisa que me motiva bastante a comentar é o fato que 
essa troca de experiências com os leitores é muito boa e também ajuda a eles 
perceberem que o autor se importa com o que eles têm a dizer. Ah, uma outra coisa, 
as vezes se alguém escreve uma "bobagem" outros leitores vão lá e respondem para a 
pessoa, ou seja, muitas vezes eu não preciso comentar nada porque vários leitores já 
comentam o que eu ia dizer. Há muita conversa entre os leitores, e isso é muito legal. 
(LEITE, 2016).  

 
De acordo com Fragoso, Recuero e Amaral (2013), em uma rede social, quando um 

grupo de nós interage muito na mesma rede, eles formam o cluster. E a interação observada 

nesse cluster de rede pode ser analisada de acordo com a interação sobre o laço social, sendo 

que três tipos básicos de interação são analisados na Fanpage em questão. São eles: “Interação 

de construção”, “Interação de manutenção” e “Interação de desgaste”. As Interações de 

Construção, segundo Fragoso, Recuero e Amaral (2013), visam a criar laços ou conexões 

construir intimidade e aprofundar a relação, demonstrando o grau de intimidade e/ou 

reciprocidade social entre os atores, como também se estão conectados ou relacionam-se em 

outras redes sociais. Já as Interações de Manutenção pretendem simplesmente manter o laço 

social no nível em que se encontra, ou seja, não evidencia o grau de intimidade entre os sujeitos, 

apenas deixa claro que o interagente está acompanhando o que é postado e/ou comentado. As 

0

5

10

15

20

25

30

Janeiro Fevereiro Total

n° total de posts n° posts em que Pedro Comenta

n° posts em que Pedro não comenta



 

75 
 

Interações de Desgaste, por outro lado, especificam uma briga ou conflito entre os atores, sejam 

elas pessoais ou de ideias, o que, na concepção de Fragoso, Recuero e Amaral (2013), pode 

ocasionar o fim da conexão ou a redução de comentários entre os interagentes. Para as autoras,  
 

A análise de comentários e de sua frequência também pode indicar elementos 
importantes a respeito da dinâmica das redes estudadas. Se mapearmos esses 
comentários, por exemplo, poderemos observar uma maior “clusterização” da rede, 
ou seja, uma maior concentração dos comentários entre os mesmos nós (FRAGOSO; 
RECUERO; AMARAL, 2013, p. 137). 

 
Com base na observação do período analisado e buscando entender o tipo de 

comentários feitos tanto por Quadrinhos Ácidos como por seus leitores, estabelecemos cinco 

padrões de comentários: 1) aqueles que comentam com risos; 2) aqueles que tagueiam alguém; 

3) aqueles que comentam com imagens, links e/ ou emoticons; 4) aqueles que concordam com 

o autor e o elogiam e/ou reforçam o que ele diz; 5) aqueles que contestam ou criticam o 

tema/abordagem/desfecho ou alguma fala na tira. Dentro desses cinco padrões, os dois últimos 

geram maior movimento na Fanpage e, geralmente, são a eles que o sujeito-enunciador se 

manifesta, principalmente no que se refere a se defender de críticas. É importante ressaltar que 

os leitores podem combinar mais de um dos padrões de comentários em apenas um discurso 

para dizer algo, uma vez que tais parâmetros são complementares de variadas formas. Assim, a 

análise do discurso aqui proposta estabelece uma ligação entre os discursos dos leitores e do 

autor a fim de entender o tipo de interação estabelecida. A AD é aplicada para a apreensão da 

interação existente na página além do contexto no qual o discurso está inserido. Dessa forma, 

 
[...] a língua não é só um código entre outros, não há essa separação entre emissor e 
receptor, nem tampouco eles atuam numa sequência em que primeiro um fala e depois 
o outro decodifica etc. Eles estão realizando ao mesmo tempo processo de significação 
e não estão separados de forma estanque [...] não se trata de transmissão de informação 
apenas, pois, no funcionamento da linguagem, que põe em relação sujeitos e sentidos 
afetados pela língua e pela história, temos um complexo processo de constituição 
destes sujeitos e produção de sentidos e não meramente transmissão de informação 
(ORLANDI, 2012, p. 21). 

 
Mais especificamente, a Análise do Discurso, 

 
[...] visa a compreensão de como o objeto simbólico produz sentidos, como ele está 
investido de significância para e por sujeitos. Essa compreensão, por sua vez, implica 
em explicitar como o texto organiza os gestos de interpretação que relacionam sujeito 
e sentido (ORLANDI, 2012, p. 26). 
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Gráfico 3 – Teor dos comentários de Quadrinhos Ácidos 

 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Tomamos como base as ideias aqui apresentadas para a análise discursiva. Portanto, 

para compreendermos melhor os discursos presentes nas publicações que se configuram como 

nosso corpus de pesquisa, discutimos, a seguir, questões relativas aos sujeitos discursivos que 

fazem parte dessa rede.  

 

4.1 Os sujeitos discursivos no Facebook  

  

Consideramos, nesta dissertação, que o espaço disponibilizado pelo Facebook aos 

usuários possibilita a ampliação na complexidade discursiva (NOGUEIRA, 2015), uma vez que 

essa rede social proporciona maior visibilidade para a expressão e a interação entre sujeitos. 

Uma das características do ambiente digital, e também as redes sociais digitais, é que, nesses 

locais, as pessoas podem se expressar sem necessariamente pertencer a uma instituição 

(EMEDIATO, 2015). Tais aspectos evidenciam o caráter pessoal da rede, na qual indivíduos 

falam por si. Além disso, o autor também destaca a possibilidade de os sujeitos assumirem 

diferentes papéis em redes como o Facebook. Para ele, como a finalidade principal do usuário 

na RSD é a egomostração ou encenação de si, a pessoa disponibiliza, nesse espaço, traços 

identitários diversos, dependendo do contexto em que está inserido, demonstrando, assim, as 

múltiplas faces do sujeito, concepção esta que entendemos aqui estar associada a pessoas, 

emoresas ou instituições que possuem/são responsáveis por uma página no Facebook, por 

exemplo. Contextos estes divididos por Emediato (2015) como a construção da imagem de si 

(ethos), a busca e a oferta de afetos (pathos), bem como a problematização social e o 

engajamento no debate público (logos). 
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Tomamos, aqui, as interações/conversações na RSD Facebook, com fundamento 

nas ideias de Emediado (2015, p. 174), que entende que elas são organizadas na forma de um 

diálogo convencional, no qual um locutor (L1) dirige-se a um segundo locutor (L2). Entretanto, 

se pensarmos em comentários, o trílogo pode ser considerado uma forma essencial de interações 

em uma rede social digital (EMEDIATO, 2015, p. 174), pois sempre temos um locutor (L1) 

que se dirige a um segundo locutor (L2), mas sempre se atentando a um destinatário indireto 

(L3) de caráter coletivo que pode ser, por exemplo, um grupo de amigos na rede ou, ainda, os 

seguidores de uma página. Nessa perspectiva, entendemos que as interações se baseiam 

primeiramente na consciência de si, chamada de consciência identitária, e na percepção da 

existência e da diferença do outro (CHARAUDEAU, 2009). Assim, a consciência do outro e a 

própria consciência identitária existem na mesma proporção, sendo que a nossa consciência 

identitária se fortalece à medida que a consciência do outro fica mais forte, e vice-versa. “É o 

que se chama de princípio da alteridade. Esta relação ao outro se institui através de trocas que 

fazem com que cada um dos parceiros se reconheça semelhante e diferente do outro” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 1, grifos do autor). Movimento que pode ser percebido nos 

comentários e nas ações dos sujeitos nas redes sociais digitais, em específico na página no 

Facebook Quadrinhos Ácidos.  

O reconhecimento do outro como semelhante (CHARAUDEAU, 2009) é 

importante para que os sujeitos se relacionem, dado que, para os indivíduos se associarem e 

interagirem, eles precisam compartilhar, mesmo que parcialmente, as mesmas motivações, 

finalidades e intenções. O compartilhamento de certos interesses por indivíduos pode ser 

percebido na fanpage dos QA quando os usuários acionam a opção “Curtir” a página, curtem 

um comentário ou uma publicação, por exemplo. Essas ações podem demostrar que aqueles 

indivíduos gostaram/gostam ou, de algum modo, têm interesse por aquilo que curtiram. Além 

disso, o Facebook disponibiliza, junto ao botão “Curtir”, outras possibilidades e, 

consequentemente, outros modos de expressão. Nesse sentido, as opções “Amei”, “Hahaha” e 

“Uau” também podem significar o reconhecimento do outro como semelhante, já que o usuário 

expressa seu amor, que achou graça ou ficou impressionado de forma positiva, dependendo do 

contexto e das temáticas abordadas na publicação, com o que foi dito ali.  

Já o reconhecimento do outro como diferente, de acordo com Charaudeau (2009), 

ocorre quando cada sujeito desempenha papéis próprios. Em sua particularidade, cada um 

possui propósitos e intuitos diferentes do outro. As opções “Triste”, “Grr” e “Uau”, portanto, 

podem ser interpretadas como o reconhecimento do outro como diferente já que significam que 
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o usuário se sente triste, com raiva ou impressionado de uma forma negativa, o que deve ser 

interpretado de acordo com a temática/abordagem do post, com o que foi publicado. Além 

disso, pode-se dizer que, ao olhar para as possibilidades do botão “Curtir” acionadas por outros 

usuários, um sujeito pode identificar no outro semelhanças e diferenças com base no que ele 

mesmo acionou. Ou seja, se um indivíduo escolhe “Amei”, ele pode reconhecer naqueles que 

também acionaram esta opção ou a opção “Curtir”, por exemplo, como semelhantes e naqueles 

que escolheram a opção “Triste” e “Grr” como diferentes.  

Em relação à dinâmica dos comentários, o reconhecimento do outro como 

semelhante fica também claro quando os sujeitos são levados a comentar por que concordam 

com aquele discurso. Já a identificação como diferente se evidencia quando os comentários são 

feitos para mostrar uma posição díspar em relação à temática. Tais dinâmicas reforçam a ideia 

de que o reconhecimento do outro como semelhante ou como diferente varia de usuário para 

usuário. Pode-se dizer que “[...] cada um dos parceiros da troca está engajado num processo 

recíproco (mas não simétrico) de reconhecimento do outro e de diferenciação para com o outro, 

cada um se legitimando e legitimando o outro através de uma espécie de olhar avaliador” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 1). Entendemos, nesta dissertação, que tanto Quadrinhos Ácidos 

como os fãs da página existem a partir da consciência do outro. Ambos se constituem como 

sujeitos discursivos que dependem da língua e da história para produzir sentidos, e cujos 

discursos possuem variadas vozes enunciativas, já que se situam em relação aos discursos dos 

outros.  

Além disso, os sujeitos acionam, consciente ou inconscientemente, vários tipos de 

saberes, por meio da memória discursiva, a fim de acessarem seus papéis de sujeitos produtores 

de atos de linguagem. Com base nessas ideias, vemos, a seguir, considerações em relação ao 

sujeito Pedro Leite e sua identidade no Facebook construída com a consciência que ele tem de 

si, do outro e do mundo, além do lugar de fala conferido a ele como cartunista e moderador de 

uma página na rede social digital. 

 

4.2 O sujeito-enunciador Quadrinhos Ácidos e sua identidade no Facebook 

  

Publicitário, ilustrador, cartunista, porto-alegrense de trinta e três anos. Pedro Leite, 

como todo sujeito comunicante, possui uma identidade composta pelo que Charaudeau (2009) 

denomina identidade social e identidade discursiva. A identidade social, segundo o autor, tem 

a necessidade do reconhecimento do outro, pois é ela que concede ao sujeito seu “direito a 
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palavra” e dá a ele o que o autor chama de legitimidade. Nesse sentido, a legitimidade, na 

perspectiva de Charaudeau (2009), aponta a condição ou o atributo de quem é habilitado a agir 

do modo pelo qual age. Para ser legitimado, portanto, um sujeito deve ser reconhecido pelos 

outros sujeitos, conforme “[...] normas institucionais que regem cada domínio da prática social 

e que atribuem funções, lugares e papéis aos que são investidos através de tais normas” 

(CHARAUDEAU, 2009, p. 3).  

Assim, entendemos, nesta dissertação, que a identidade social de Pedro Leite, o 

cartunista no Facebook, permite a ele a construção de uma entidade discursiva, por isto 

denominamos Pedro, a título de análise, como (eu) sujeito-enunciador, já que ele se manifesta 

neste espaço a partir da identidade Quadrinhos Ácidos e não com seu perfil pessoal. Ademais, 

esta característica confere a ele um lugar de fala com um status e poder. Status, pois, é ele o 

sujeito produtor das tiras ali expostas e também o moderador da página denominada pelo 

Facebook como página de fãs. Isso demostra que o sujeito-enunciador possui um lugar de fala 

privilegiado em relação aos demais sujeitos comunicantes ali presentes, já que foi ele quem 

criou a página e, por isso, detém o poder sobre ela. Além disso, ao acionarem a opção curtir, os 

sujeitos reforçam o status hierárquico superior de QA, uma vez que imprimem a si o papel de 

seguidores da página e do trabalho ali divulgado, indicando que o sujeito-enunciador é 

observado por alguns. Mais do que dono da página, sujeito-enunciador se configura como polo 

emissor de mensagens que seus seguidores receberão. Isto é, há pessoas interessadas em saber 

o que ele vai dizer. No papel de moderador da fanpage, portanto, Quadrinhos Ácidos demonstra 

seu poder ao definir, por exemplo, as configurações de privacidade da página, autorizando ou 

não os demais sujeitos a publicar algo na linha do tempo de QA, ou, ainda, apagando ou não 

comentários e publicações. É importante destacar que, por ser o gestor da fanpage, o sujeito-

enunciador pode apagar qualquer comentário/publicação feito na página. No caso do leitor, ele 

pode excluir seu próprio comentário, mas não o de outra pessoa ou uma postagem de 

Quadrinhos Ácidos. O leitor não tem poder sobre a fala do outro, tal como acontece com QA, 

que pode deletar o comentário dos seus leitores. 

Apesar de individualmente os leitores não conseguirem interferir na fala dos outros, 

há algumas situações em que eles são capazes de denunciar certos conteúdos publicados no 

Facebook. A possibilidade que o Facebook confere aos usuários de “denunciar” uma 

publicação ou um comentário pode levar os administradores da rede social digital a deletar da 

interface aquilo que foi alvo de denúncias. Estas são monitoradas pelo Facebook segundo 

violações específicas divididas entre quatro setores especializados que avaliam as acusações de 
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acordo com: 1) segurança, como invasões de contas; 2) ódio e assédio, o que inclui o 

preconceito; 3) acesso; e 4) conteúdo abusivo, o que abrange nudez, por exemplo. Entretanto, 

as denúncias precisam acontecer de forma organizada, no sentido de que o usuário deve 

escolher entre as opções determinadas pela administração do Facebook, disponibilizadas 

quando aciona a ferramenta de denúncia informando o porquê de tal ação. Com as denúncias, 

as reclamações são enviadas a uma das equipes descritas acima para que o material seja 

analisado pelos gestores da rede que determinam as providências cabíveis43. Pode ser desde 

uma mensagem de alerta àquele que postou o conteúdo denunciado, até a exclusão da 

publicação/comentário da rede. Como há uma mediação feita por gestores do Facebook e a 

necessidade da denúncia e análise do material, consideramos que a possibilidade de denunciar 

não confere diretamente aos sujeitos seguidores de uma página o poder que é dado ao 

moderador da página. 

Mais do que isso, apreendemos as denúncias como uma forma de ressaltar o poder 

conferido ao sujeito no papel de moderador da página, de acordo com uma “legitimidade da 

palavra” (Charaudeau, 2009, p.1). É o que aconteceu, recentemente, na página quando, ao 

republicar pelo terceiro ano consecutivo a animação Globelezo, Quadrinhos Ácidos viu seu 

trabalho sendo alvo de constantes denúncias, segundo a premissa da rede de conteúdo abusivo 

por conter nudez e sexo explícito, o que levou os administradores do Facebook a removerem o 

trabalho da rede. Ciente de seu papel, o sujeito-enunciador se colocou em uma posição de 

testemunha (CHARAUDEAU, 2009) e usou sua página para dizer sobre uma experiência vivida 

ao fazer uma publicação (FIGURA 7), no dia 10 de janeiro de 2017, pouco depois de receber 

uma notificação dos administradores da rede social digital acerca da exclusão de seu trabalho 

da página. Assim, entendemos a ação de QA como “saber fazer” para legitimar a palavra. Nesse 

sentido, 

                                                           
43 No caso de invasão de conta, os responsáveis pelo setor de Acesso são imediatamente alertados a fim de avaliar 
a denúncia por meio de uma série de pequenos termos criados para os Padrões de Comunidade do Facebook. Além 
disso, um teste de verificação de identidade é enviado para comprovar que você é quem diz ser. Já quando a 
reclamação é feita em postagens referentes a você ou a um amigo, o Facebook oferece tanto a possibilidade da 
resolução do caso entre os próprios usuários como por medidas mais extremas, como o bloqueio da publicação 
e/ou o fim da amizade. Se uma denúncia for de caráter mais sério, como uma ofensa racista ou homofóbica, por 
exemplo, a equipe de Ódio e Assédio pode agir de forma um pouco rígida, seja enviando um alerta ao infrator ou 
ainda contatando as autoridades. O mesmo pode ser feito quando um usuário denuncia a mensagem de outro, seja 
por spam ou pela divulgação de imagens sexualmente explícitas, por exemplo. Dependendo do nível da acusação, 
o setor de Conteúdo Abusivo pode analisar o caso para definir se o infrator terá sua conta/publicação bloqueada 
ou ainda se responderá por isso perante a lei. Os comportamentos violentos e nocivos, como vandalismo e apologia 
ao uso de drogas, são direcionados à seção de Segurança, que verifica se um simples alerta é o suficiente ou se 
uma medida legal deve ser tomada. Além disso, pessoas que promovem a violência contra o próprio corpo ou que 
fazem apologia ao suicídio podem ser contatadas por especialistas que lidam com esse tipo de situações. Disponível 
em: <https://www.tecmundo.com.br/facebook/25339-voce-sabe-o-que-acontece-quando-voce-denuncia-alguem-
no-facebook-.htm>. Acesso em: 8 mar. 2017.  
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A identidade social (a rigor, psicossocial, pois está impregnada de traços psicológicos) 
é, pois algo ‘atribuído- reconhecido’, um ‘pré-construído’: em nome de um saber 
reconhecido institucionalmente, de um saber- fazer reconhecido pela performance do 
indivíduo (experto), de uma posição de poder reconhecida por filiação (ser bem 
nascido) ou por atribuição (ser eleito/ser condecorado), de uma posição de testemunha 
por ter vivido o acontecimento ou por ter-se engajado (o militante/o combatente). A 
identidade social é em parte determinada pela situação de comunicação: ela deve 
responder à questão que o sujeito falante tem em mente, quando toma a palavra: 
‘Estou aqui para dizer o quê, considerando o status e o papel que me é conferido por 
esta situação?’ (CHARAUDEAU, 2009, p. 4). 
 
 

Figura 7 – “Saber-fazer” para legitimar a palavra 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 6 fev. 2017. 
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Tal publicação também ressalta uma Identidade Discursiva (CHARAUDEAU, 

2009), que, na perspectiva do autor, tem a característica de ser estabelecida pelo sujeito falante 

para responder a indagação “‘Estou aqui para falar como?’” (CHARAUDEAU, 2009, p. 4). Ela 

é construída “[...] com base nos modos de tomada de palavra, na organização enunciativa do 

discurso e na manipulação dos imaginários sócio- discursivos. [...] a identidade discursiva é 

sempre algo ‘a construir- em construção’” (CHARAUDEAU, 2009, p. 5). É resultado das 

escolhas do sujeito, mas levando em conta, obviamente, os elementos constituintes da 

identidade social. 

Nessa postagem em que Quadrinhos Ácidos publiciza a censura do Facebook e faz 

sua leitura do ocorrido, ele utiliza a estratégia de credibilidade (estratégia discursiva 

apresentada no Capítulo 3), com base na ideia de atitude de engajamento (CHARAUDEAU, 

2009), que leva o sujeito a decidir, de forma mais ou menos consciente, por tomar uma posição 

conforme a escolha de argumentos ou palavras ou, ainda, por apresentar uma modalização 

avaliativa em seu discurso. Isso fica claro na fala: “Me assusta saber que existem pessoas que 

se sentiram ofendidas ou constrangidas com a simples imagem de um homem pelado”. Como 

também em: “Me assusta saber que é normal assistir uma mulher pelada na novela, mas é o fim 

do mundo ver um homem nu em desenho animado”. A atitude visa a construir a imagem do 

sujeito comunicante como “ser de convicção”, confundindo-se, assim, a verdade com a força 

de convicção daquele que fala, esperando influenciar o interlocutor (CHARAUDEAU, 2009).  

Considerando as ideias até aqui apresentadas e entendendo Quadrinhos Ácidos 

como sujeito-enunciador, constituído pela combinação entre sua identidade social e sua 

identidade discursiva, seguimos para a análise discursiva do corpus de pesquisa a fim de dizer 

sobre a página QA e os sujeitos e as interações ali presentes. Ademais, é importante ressaltar 

que, ao analisar as publicações, percebemos que as interações de manutenção – por se tratarem 

de comentários que não deixam claro o nível de intimidade/reciprocidade entre os interagentes 

além de não configurarem vínculo social entre eles – não respondem ao problema deste estudo. 

Nesse sentido e também devido ao volume de dados do corpus de pesquisa, no lugar de realizar 

uma análise discursiva mais detalhada, como fazemos nas interações de desgaste e de 

construção, apresentamos dentro de cada postagem se existe ali interações de manutenção e 

como e quando ela acontece, dando destaque, se necessário, a casos que nos chamam atenção. 

Diante disto, temos, agora, o levantamento, a descrição e a análise tanto dos assuntos tratados 

nas publicações selecionadas como corpus desta pesquisa, como dos comentários e discursos 

identificados no período analisado.  
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4.3 Publicações de janeiro 

  

Em janeiro de 2016, foram publicadas 13 postagens na página, sendo que 

Quadrinhos Ácidos comenta em apenas cinco deles. O post do dia 11, que apresenta a tira 

Brancos, possui o maior número de comentários do sujeito-enunciador. São seis comentários 

de QA em uma postagem com um total de 823 comentários. A tirinha publicada nesse dia 

aborda questões sobre a representação dos negros na mídia brasileira e racismo, tema citado 

pelo autor como tendo motivado sua participação.  

 
 

Tabela 4 – Relação de Posts em janeiro e comentários de Quadrinhos Ácidos 
 Janeiro   

Dia Título 
Comentários de 

QA 
N° total de 

comentários 
N° total de 

compartilhamentos 
4 Foi sem querer 1 comentários 8 46 
5 Lojinha Virtual Sem comentários 2 6 

6 
A Internet aproxima 

as pessoas 
1 comentários 90 505 

7 Dia do Leitor Sem comentários 43 137 

8 

Qual assunto você 
quer ver no próximo 

quadrinho?  

Sem comentários 59 0 

11 Brancos 6 comentários 823 1.821 
14 Eu não bebo Sem comentários 114 142 

15 
Traduções idiotas de 

filmes 
Sem comentários 383 1.154  

19 
Coisas para fazer na 
hora do Big Brother 

Sem comentários 867 18.801 

21 O Roubo da máscara 2 comentários 94 114 

22 Nada contra Sem comentários 209 2.962 
26 Roupas de um casal Sem comentários 67 41 

29 
Dia nacional do 

quadrinho 
1 comentários 34 229 

Fonte: Elaboração própria. 
 

 

Dentro das publicações em que Quadrinhos Ácidos não comenta, percebemos que 

algumas não apresentam temas polêmicos nem discussão nos comentários. Conforme acontece 

com a publicação do dia 5, que recebe o nome de Lojinha Virtual e traz o link para a loja on-

line, e com o post do dia 7, uma homenagem ao Dia do Leitor. Os dois comentários da postagem 
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Lojnha Virtual são de leitores dizendo que compartilharam a postagem. Já no Dia do Leitor, os 

comentários falam sobre a data e parabeniza QA e amigos, que são taggeados, pelo dia.  

A postagem do dia 8 também não recebe comentários do sujeito-enunciador, pois 

ela funciona como uma enquete. Nela, Quadrinhos Ácidos pergunta “Qual assunto você quer 

ver no próximo quadrinho?” e acrescenta um link para seu site oficial. A ação recebe 37 curtidas 

e 59 comentários, a maioria deles sugerindo temas e/ou abordagens para possíveis quadrinhos. 

O que indica certa disposição dos leitores em interagir e contribuir com o processo de criação 

dos quadrinhos, mesmo que em número menor em relação aos demais posts.  

Já a publicação do dia 14, intitulada Eu não bebo, foi feita utilizando um link que 

direciona o leitor para o site oficial de Quadrinhos Ácidos, onde a tira foi publicada 

originalmente. O post recebeu 590 curtidas, 142 compartilhamentos e 114 comentários no 

Facebook. As temáticas abordadas pelos leitores nesses comentários giram em torno da escolha 

ou não por beber e como esta decisão é recebida/ julgada pela sociedade. Nesse caso, o número 

de curtidas comentários e compartilhamentos é menor do que as publicações dos dias 15 e 18, 

por exemplo. A quantidade pode ser consequência do fato de o sujeito-enunciador ter 

disponibilizado um link que leva ao quadrinho e não o quadrinho completo. Também por se 

tratar de uma temática que gera apontamentos mais pessoais e não discussões polêmicas, como 

os trabalhos que abordam racismo ou questões de gênero. 

Já o post do dia 15 de janeiro, Traduções idiotas de filmes, conta com 4.198 

curtidas, 1.154 compartilhamentos e 383 comentários. O número de comentários, curtidas e 

compartilhamentos é relativamente alto se comparado às demais publicações do período. Além 

disso, pode-se dizer que, mesmo que a interação aqui seja maior em comparação a outros 

trabalhos, os comentários, em sua maioria, são de usuários que se manifestam demonstrando 

mais exemplos de traduções de títulos de filmes que nada tem a ver com o nome original, 

dizendo se gostaram ou não, além de risos ou de leitores taggeando outros. Ou seja, não se trata 

de uma temática com abordagem considerada polêmica.  

A publicação Coisas para fazer na hora do Big Brother, do dia 19 do mesmo mês, 

exibe 14.774 curtidas, 18.801 compartilhamentos e 867 comentários. Aqui, percebe-se uma 

interação por parte dos leitores muito grande se comparada com os demais posts, já que o reality 

show Big Brother Brasil é uma temática controversa no sentido em que divide opiniões no país. 

O que pode ser observado nos comentários que mostram um debate entre aqueles que gostam e 

os que não gostam do programa de TV, cada um deles apresentando argumentos que os fazem 

ter tal opinião.  
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A tira Nada Contra, publicada em 22 de janeiro de 2016, mostra 5 mil curtidas, 

2.962 compartilhamentos e 209 comentários. Nela, Quadrinhos Ácidos retrata, em oito cenas, 

pessoas em conversas tentando passar a ideia de que não tem preconceito, mas suas falas 

demonstram o contrário. No primeiro quadro, um homem diz a outro “Nada contra negros...” e 

completa “mas acho bizarro um negro namorando uma branca!”. No segundo, um homem diz 

a uma mulher “Nada contra gays...” e acrescenta “só acho que eles não deveriam se beijar em 

público!”. Tais abordagens se repetem nos demais quadros, em que os personagens demonstram 

discursos preconceituosos em relação a nordestinos, obesos, judeus, pobres e idosos, 

respectivamente, até chegar ao nono e último quadro que volta à temática do negro. Nesta 

imagem, uma mulher segura um celular nas mãos enquanto diz a um homem “Nada contra os 

negros...” e completa “Aliás... eu até tenho alguns amigos negros no Facebook”. No post, as 

diversas temáticas abordadas podem ser consideradas polêmicas. Dessa forma, os leitores 

debatem, em suas falas, questões como racismo, militância feminista, liberdade de expressão e 

opinião, além de fazerem ofensas e acusações relacionadas a essas temáticas ao sujeito-

enunciador, ao seu trabalho e também a outros leitores. Isso evidencia que QA nem sempre 

aparece em sua defesa ou discutindo/debatendo questões que ele afirma despertarem seu 

interesse em comentar. 

Por fim, o post do dia 26 de janeiro apresenta a tira Roupas de um casal com um 

hiperlink que leva o leitor ao site oficial de Quadrinhos Ácidos, onde o trabalho foi 

originalmente publicado. A postagem recebe 518 curtidas, 41 compartilhamentos e 67 

comentários, números próximos aos de várias publicações do período analisado.  Por se tratar 

de uma temática que não gera desdobramentos polêmicos, apenas discussões de caráter 

pessoais, boa parte dos leitores aparece taggeando outros ou comentando com risos/ emoticons 

e demonstrando que concordam com a temática/abordagem. 

Apesar Pedro Leite declarar em entrevista que comenta apenas em discussões que, 

no seu entender, são importantes, não temos como afirmar que essas publicações abordam 

temas menos relevantes do que aqueles em que Quadrinhos Ácidos tece comentários. A 

publicação Nada Contra apresenta um debate nos comentários com temática muito parecida 

com aquelas em que o sujeito-enunciador comenta. Nesse sentido, entendemos que aquilo que 

QA considera como importante não é necessariamente definido de modo correspondente ao que 

os leitores apontam como tal, já que estes interagem de forma considerável em vários momentos 

nos quais o autor não se manifesta. Isso pode indicar que os seguidores de Quadrinhos Ácidos 

consideram os assuntos abordados como importantes.  
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 Além disso, verificamos debates envolvendo temáticas semelhantes às de 

publicações nas quais o sujeito-enunciador comenta, bem como acusações e críticas tanto à sua 

pessoa como ao seu trabalho. Outro ponto observado é que QA nem sempre se manifesta em 

defesa da imagem de si (ethos), quando é criticado. O que observamos, por exemplo, na 

postagem Nada contra, em que Quadrinhos Ácidos recebe críticas que não são respondidas por 

leitores ou por ele. O mesmo acontece em Coisas para fazer na hora do Big Brother, em que 

QA é criticado, mas, em algumas críticas, nenhum leitor o defende e, mesmo assim, o sujeito-

enunciador não se manifesta. Isto pode significar que ele não acompanha todas as discussões 

na página como afirma ou que não segue um padrão de escolha para se manifestar, fazendo isso 

de modo espontâneo ao ser afetado pela crítica. Ademais, se o sujeito-enunciador afirma 

produzir quadrinhos sobre temáticas que o inquietam, não seriam elas importantes? Ou, ainda, 

por que se dar ao trabalho de produzir e divulgar um quadrinho com um assunto que ele não 

acredita ser relevante?  

Considerando as publicações selecionadas para análise, ou seja, aquelas nas quais 

Quadrinhos Ácidos comenta, observamos que a postagem Brancos (11 de janeiro) recebe seis 

comentários de QA; O Roubo da Máscara (21 de janeiro), duas respostas; e os dias 4, 6 e 29, 

um comentário cada um. Dos 11 comentários, dez são em resposta a críticas, seja direta ao 

sujeito-enunciador seu trabalho ou a quadros e situações específicas retratadas em suas tiras. 

Tais discursos são descritos na análise de cada publicação. Já um dos comentários feitos por 

QA, no dia 21 de janeiro, possui um contexto específico, uma vez que se trata de uma resposta 

à pergunta/questionamento da leitora sobre a continuação ou não de outra série de tiras 

desenvolvida por Quadrinhos Ácidos, as Tirinhas dos Zodíacos (TABELA 5).  

 
 
 

Tabela 5 – Teor dos comentários Quadrinhos Ácidos em janeiro  

 Dia 
N° 

comentários Teor comentário 

 4 1 Resposta à crítica 

 6 1 Resposta à crítica 
Janeiro 11 6 Resposta à crítica 

 21 1 
Resposta à 

questionamento 

  1 Resposta à crítica 
 29 1 Resposta à crítica 

Fonte: Elaboração própria. 
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Podemos dizer que a Tabela 5 evidencia a característica de Quadrinhos Ácidos em 

comentar em defesa de si. Porém não há como afirmar por que o sujeito-enunciador responde 

a algumas críticas e a outras não, já que os dez comentários de QA nessas publicações se 

mostram um número baixo se comparado aos comentários totais desses posts, 1.049. Assim, 

considerando os comentários tanto dos leitores como do sujeito-enunciador, partimos para a 

análise discursiva das publicações do mês de janeiro. 

 

4.3.1 Publicação Foi sem querer, 4 de janeiro 

  

Na tira do dia 4 de janeiro, intitulada Foi sem querer, o quadrinista retrata diferentes 

mulheres em uma série de situações de abuso feitas pelo mesmo homem. Em todas, o autor dos 

abusos diz que o que fez “foi sem querer”. O primeiro quadro traz o título, e os demais revelam 

os episódios em sete cenas. No segundo quadro, a cena exibe um homem encostado em uma 

mulher cuja expressão facial mostra desconforto, em um ônibus cheio, enquanto sorri e diz: 

“Ops! Encoxei você sem querer!”. A terceira imagem, por sua vez, apresenta o mesmo homem, 

no que parece ser um ponto de ônibus, sorrindo com sua mão nas nádegas da mulher, que 

aparenta desconforto e espanto, enquanto fala: “Ops! Passei a mão em você sem querer!”.  A 

quarta cena revela o homem, agora sentado em um banco ao lado de outra mulher, que segura 

um livro e está claramente desconfortável, enquanto o homem traz a mão em sua saia e enuncia: 

“Ops! Levantei saia sem querer!”. No quinto quadrinho, vemos uma mulher em roupas 

esportivas e com expressão assustada, e o homem anda atrás dela com o celular em sua mão e 

fala: “Ops! Filmei a sua bunda sem querer!”. No sexto quadro, ele aparece em frente a um 

computador sorrindo enquanto afirma: “Ops! Entrei em um grupo de encoxadores sem querer!”. 

Já a sétima imagem mostra o homem segurando uma mulher, que tem uma expressão de medo 

e raiva, em seus braços enquanto levanta sua blusa, sorri e diz: “Ops! Agarrei você a força sem 

querer!”. O oitavo quadro retrata a cena anterior, porém, de outro ângulo, onde vê-se um policial 

com uma expressão brava e o homem em questão com uma expressão de medo, enquanto a 

mulher sorri. O desfecho fica por conta do nono quadrinho, em que o abusador aparece na 

prisão, em frente a outro homem negro que diz: “Ops! Encoxei você sem querer!”, remetendo 

ao início da narrativa quando o homem em questão abusava de mulheres. O trabalho é uma 

crítica à sociedade machista em que vivemos, na qual mulheres passam constantemente por 

situações de vulnerabilidade, tidas por muitos como normais, levando, muitas vezes, os 
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abusadores a acreditar que não estão praticando abuso. Vemos isso ressaltado na frase “Foi sem 

querer” que o personagem repete no quadrinho. 
 

Figura 8 – Post 4 de janeiro 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 13 nov. 2016. 
 

Dessa forma, entendemos que o efeito visado por Quadrinhos Ácidos com a 

publicação é levar o leitor a fazer uma reflexão crítica sobre os abusos sofridos pelas mulheres 

diariamente e como esse tipo de situação é justificado como uma ação não intencional, o que 

muitas vezes é aceito pela sociedade. Além disso, entendemos com o último quadro, que o 

sujeito-enunciador pretende provocar o riso por meio da vingança, reforçando a ideia de que, 

na prisão, o abusador sofrerá do mesmo modo como as mulheres sofreram, uma vez que o 

retrata preso e na mesma situação de vulnerabilidade a que ele submeteu várias mulheres. Outro 

ponto observado e ressaltado pelos seguidores da página é a forma como QA retrata quase todos 

os personagens principais da tira, como pessoas brancas. O que leva os leitores a questionar, 

será que ao retratar o prisioneiro como negro, aparentemente mais forte e violento que o 

personagem branco, o sujeito-enunciador não está reforçando um estereótipo imposto pela 

sociedade?  
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Para os leitores, Quadrinhos Ácidos ignora que, ao representar o presidiário negro 

cometendo o assédio no presidiário branco, cria-se uma relação de poder que sugere que o 

homem branco na prisão é vulnerável ao homem negro. Tal vulnerabilidade poderia ser 

entendida como sinal de que o homem branco não pertence a esse lugar, logo, perde poder lá 

dentro. Já a população negra, que para muitos dos comentadores não está representada na 

tirinha, aparece representada justamente pelo homem negro que mostra seu poder dentro da 

prisão, como se esse fosse o espaço ao qual ele pertence. 

Na publicação, que recebe 419 curtidas, 48 compartilhamentos e oito comentários, 

o sujeito-enunciador aparece apenas uma vez, respondendo a um leitor que tece uma crítica. 

Portanto, podemos dizer que a publicação tem um número baixo de comentários, talvez porque 

QA a publica por meio de um link que direciona o leitor para o site de Quadrinhos Ácidos, no 

qual ele pode ter acesso à tira completa. Dessa maneira, o fato de ser um link e não a imagem 

de todo o quadrinho dificulta a visualização e a leitura do mesmo, o que pode influenciar o 

número de comentários, curtidas e compartilhamentos da publicação. Além disso, percebemos 

que mesmo que a tira tenha sido publicada no dia 4 de janeiro, seis dos oito comentários são 

feitos no mês de fevereiro. Isso mostra que a postagem é vista e se mantém ativa por algum 

tempo.  

Nessa perspectiva, e considerando todas as falas na publicação em questão, 

percebe-se apenas três dos cinco padrões de comentários que criamos para a análise. Entre eles, 

são encontrados: o padrão 3) aqueles que comentam com imagens e/ou emoticons; o padrão 4) 

aqueles que concordam com o autor e/ou o elogiam; e o padrão 5) aqueles que contestam e/ou 

não gostam do tema/abordagem/desfecho ou alguma fala no quadrinho. Pensando nessas 

categorias, é possível considerá-los por meio das interações abordadas por Fragoso, Recuero e 

Amaral (2013), o que demonstra que os comentários, mesmo que em pequeno número, 

enquadram-se em dois dos três padrões de interação definidos pelas autoras: interação de 

desgaste e interação de manutenção, conforme vemos a seguir.  

Em relação à interação de manutenção, a publicação Foi sem querer apresenta 

poucos exemplos, ainda assim, eles aparecem deixando clara a intenção dos comentadores em 

se mostrarem presentes sem visar à construção de um laço social com outros usuários. No caso 

específico da publicação de 4 de janeiro, a fala de um leitor classificada como interação de 

manutenção chama a atenção por evidenciar que um dos efeitos produzidos pela tira é a 

consideração da vingança como algo positivo/ normal. Isso pode ser percebido na fala: “Seria 

uma boa se todos os casos acabassem assim”. Outro ponto observado é que, em nível 
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interdiscursivo, o leitor diz que, mesmo concordando com o desfecho do quadrinho, acredita 

que a situação retratada não acontece. Ou seja, ele se coloca na interação, uma vez que expressa 

enunciativamente sua opinião, faz uma relação em sua fala ao discurso presente no quadrinho, 

mas lamenta que tal fato não ocorra na realidade. Em contrapartida, há no post a predominância 

de comentários classificados como interação de desgaste, discursos expostos no quadro a seguir.  

  

Quadro 1 – Desgaste referente ao post do dia 4 de janeiro 
Padrões de comentários Interação de desgaste 

Imagens/ Emoticons/ links 
Discordam/criticam 

Comentador 1 Eu achei legal a ideia da tirinha, mas reparei que 
tem umas tirinhas falando de racismo, inclusive esta que anexei. 
Criando essas etiquetas...que concordo também! Mas daí 
pergunto, por qual motivo o prisioneiro tem que ser um negro 
fortão? Este não seria mais um estereótipo criado pela sociedade? 
"Ah...estuprador/molestador vai para a cadeia e é estuprado por 
um negão grande".  

 
Curtir.  Responder. 11 de fevereiro às 17:01 

Taggeiam 
Concordam/ Elogiam 

QUADRINHOS ÁCIDOS Oi, Comentador 1. Se você olhar 
mais atentamente o quadrinho perceberá que existem 2 
prisioneiros na tirinha: 1 negro e 1 branco. 
Curtir.  Responder. 15 de fevereiro às 12:31 

Discordam/ Criticam Comentador2 Quem estupra?                                                             
Curtir.  Responder. 15 de fevereiro às 12:31 

Discordam/ Criticam Comentador 3 Porque o estereótipo é sempre ser preso e 
estuprado por um negro grande e forte?            
Curtir.  Responder. 15 de fevereiro às 17:01 

Fonte: Elaboração própria. 
  

No Quadro 1, vemos exemplos de leitores que comentam na publicação para fazer 

questionamentos e discordar do ponto de vista abordado pelo autor ou de algum quadro ou fala 

do quadrinho. Tendo como base a categorização de Fragoso, Recuero e Amaral (2013), 

entendemos a interação como de desgaste, mesmo que ela não caracterize uma briga 

especificamente, mas um conflito de ideias, uma vez que os leitores discordam da representação 

do prisioneiro apresentada por Quadrinhos Ácidos em seu trabalho. Pode-se perceber que os 



 

91 
 

indivíduos tentam, de certa maneira, provar seu ponto de vista. Nota-se, ainda, que, apesar da 

tira abordar a temática do abuso sexual contra mulheres, os sujeitos discursivos produzem 

sentido diferente daquele visado por QA. Em vez de discutirem a questão do abuso, os leitores 

produzem sentido e interpretam o ato de linguagem com base em seus contextos de vida e na 

própria interação com os quadrinhos. 

Dentro desse ponto de vista, pode-se dizer que os leitores carregam consigo vários 

tipos de saberes, que chamamos aqui de memória discursiva ou interdiscurso, aos quais acionam 

para interpretar a situação de comunicação. Pensando na relação autor-leitor e leitor-leitor, 

percebe-se que, assim como o artista chama atenção para a questão do racismo em alguns 

quadrinhos, os leitores também o alertam para o racismo que ele deixa transparecer mesmo sem 

querer, visto que buscava refletir sobre a questão da violência contra as mulheres. Portanto, o 

que os sujeitos pensam do sujeito-enunciador está relacionado ao modo como ele se posiciona 

nas tirinhas, nas publicações e nos comentários. 

O comentador 1, por exemplo, diz que, apesar de entender que o sujeito-enunciador 

aborda e critica o racismo em seu trabalho, ele questiona até que ponto Quadrinhos Ácidos não 

está sendo racista ao reforçar na tira Foi sem querer, o estereótipo de um presidiário forte e 

negro. Questões também levantadas pelo comentador 2 na fala: “quem estupra?”, ou pelo 

comentador 3: “porque o estereótipo é sempre ser preso e estuprado por um negro grande e 

forte?”. Assim, compreendemos esses dizeres como atitudes polêmicas (CHARAUDEAU, 

2009). Os comentadores em questão fazem as perguntas tentando se adiantar a prováveis 

objeções e, dessa forma, questionam, também, as ideias defendidas por QA na tira Foi sem 

querer.  

Além disso, percebemos que o comentador 1 se manifesta no dia 11 de fevereiro e 

utiliza a imagem do quadrinho Brancos, publicado por Quadrinhos Ácidos na página também 

no dia 11 de fevereiro. Vale ressaltar que, ao buscar pela tira na fanpage, o usuário explora a 

arquitetura do Facebook. Conforme explicamos no Capítulo 2 desta dissertação, além de 

armazenar todos os dados de interação (publicação, curtidas, compartilhamentos e comentários) 

dos usuários, a rede disponibiliza a eles o acesso a esses dados (RIEDER et al, 2016). É o que 

também mencionamos no Capítulo 3, ao falar sobre traços deixados pela fala, que, segundo 

Emediato (2015), são os caminhos que nos levam a tais dados, considerados pelo autor como 

um extraordinário instrumento de poder. Ou seja, os sujeitos podem procurar por traços de falas 

e usá-los a seu favor, como prova de uma ideia, conforme fez o comentador 1 com a tira 

Brancos.  
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Outro ponto a ser ressaltado na fala do comentador 1 é uma abordagem controversa, 

e até mesmo confusa. Ao mesmo tempo que ele diz concordar com o sujeito-enunciador, ele o 

critica, como vemos no trecho: “achei legal a ideia da tirinha, mas reparei que tem umas tirinhas 

falando de racismo, inclusive esta que anexei. Criando essas etiquetas...que concordo também! 

Mas daí pergunto, por qual motivo o prisioneiro tem que ser um negro fortão?”. Ou seja, ele 

está de acordo com o que ele chama de etiquetas criadas por QA mas, ao mesmo tempo, 

questiona até que ponto elas não reforçam estereótipos, deixando sua opinião em aberto e 

terminando sua fala com perguntas, de forma a não concluir suas ideias. 

Ao taggear o comentador 1 na sua resposta, Quadrinhos Ácidos o chama para a 

interação e, consequentemente, busca levá-lo a repensar seus argumentos. Já o uso da palavra 

“atentamente” sugere ao leitor que este deve olhar com mais atenção e interesse ao quadrinho 

em questão. O que deixa implícita a ideia de que o autor acredita que o leitor não dedicou a 

atenção necessária ao trabalho em questão. Ou seja, QA aplica uma atitude de distanciamento 

(CHARAUDEAU, 2009), por meio de um posicionamento frio, controlado e racionalista na 

tentativa de explicar ou demonstrar uma tese. Faz isso com os dizeres “olhar mais atentamente” 

e também quando demonstra com números “existem dois prisioneiros [...]: 1 negro e 1 branco”. 

Além disso, podemos dizer que o sujeito-enunciador expressa certa autoridade em sua fala, o 

que entendemos como uma estratégia de legitimação (CHARAUDEAU, 2009). Quadrinhos 

Ácidos não faz o esforço de se deslocar para entender a opinião do outro e menospreza o leitor 

ao dizer que ele precisa ver melhor, a fim de persuadir o interlocutor de que sua fala condiz 

com sua posição de autoridade na página, em um exercício do poder.  

Quando questionado pelo comentador 1 se, ao colocar um negro e forte como o 

presidiário que “encoxa” um homem que abusa mulheres, ele não está reforçando o estereótipo 

criado pela sociedade que negros estão na cadeia, QA responde apenas que existem dois 

presidiários na tira, um negro e outro branco. Ao se expor dessa maneira, o sujeito-enunciador 

parece ignorar que ele tenha seus próprios preconceitos, mesmo que pretenda ser um crítico 

social, como também está passível a reiterar, de forma consciente ou não, discursos aos quais 

ele critica.  

Pensando no interdiscurso presente na tira e principalmente no último quadrinho, 

como também no posicionamento do autor ao longo de seus trabalhos, a resposta de Quadrinhos 

Ácidos nos leva a pensar: será que ela é suficiente para a questão levantada pelos comentários? 

A resposta do sujeito-enunciador condiz com o contrato de comunicação estabelecidos entre 

autor-leitor no Facebook? Seria este contrato apenas uma relação para promover os quadrinhos 
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e fidelizar, assim, leitores e por isto o sujeito-enunciador opta por um tom mais polido em seus 

comentários? Nos parece que, para os leitores, quando QA coloca o branco e o negro na cela, 

sendo o negro o abusador do branco, ele cria outro problema que é a hierarquização e a 

organização dos prisioneiros nas penitenciárias. Alguns mais perigosos e, portanto, mais 

poderosos, logo, capazes de abusar do outro. Nesse caso, o prisioneiro mais forte é o negro, e o 

branco a vítima? Essas indagações nos levam à questão principal levantada por alguns leitores 

em seus comentários: ao retratar a cena dessa maneira, QA não reforça um estereótipo racista?   

Assim, entende-se que, ao mesmo tempo em que aparece em defesa de si (ethos), 

em uma estratégia discursiva de credibilidade (CHARAUDEAU, 2009), por não se aprofundar 

em sua explicação ou por não se esforçar para entender os argumentos do leitor, o sujeito-

enunciador não é capaz de persuadi-lo. Os sujeitos-usuários continuam demonstrando pensar 

que ele é racista. Os questionamentos seguintes, as perguntas dos comentadores 2 e 3, mostram 

que os argumentos do autor não são suficientes para lidar com a questão, possibilitando, assim, 

que os leitores criem determinada imagem de Quadrinhos Ácidos conforme essa interação. 

Situação esta que entendemos aqui como o que diz Charaudeau (2009),  

 
é como se fosse insuportável aceitar que outros valores, outras normas, outros hábitos 
diferentes dos meus sejam melhores, ou, simplesmente, existam. Quando este 
julgamento endurece e se generaliza, transforma-se num estereótipo, num clichê, num 
preconceito. O estereótipo tem principalmente uma função de proteção, construindo 
uma arma de defesa contra a ameaça de que o outro, pela sua diferença, representa 
para o eu (CHARAUDEAU, 2009, p. 2).  

  
Nessa perspectiva, o comentador 3, por exemplo, conclui que o sujeito-enunciador 

corrobora com o estereótipo de que o abusador “é sempre preso e estuprado por um negro 

grande e forte”. A resposta de Quadrinhos Ácidos não convence, pois ele não faz o esforço de 

entender a crítica do outro para, efetivamente, discutir com ele. QA apenas responde de modo 

autoritário, mostrando que ele não consegue aceitar os valores dos outros e não reflete, assim, 

sobre os seus próprios valores. Nesse sentido, percebemos que, apesar de a temática da tira ser 

a violência de gênero e o abuso sexual contra a mulher, os leitores de Quadrinhos Ácidos 

discutem em seus comentários a questão do racismo, o que demonstra que eles estão mais 

atentos com este assunto do que com o primeiro.  

Além disso, o baixo número de comentários em relação ao volume de curtidas da 

página revela que os leitores se engajaram pouco nos comentários. Outro ponto é a 

predominância de comentários caracterizados como interação de desgaste, já que a maior parte 

dos comentadores dessa publicação aparece para criticar e/ou discordar do discurso do sujeito-

enunciador na tira. Ademais, podemos dizer que Quadrinhos Ácidos aparece em defesa de si, 
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mas sem apresentar argumentos convincentes para explicar o porquê de não acreditar que há 

racismo em sua tira. Mais do que isso, o sujeito-enunciador não se mostra disposto a rever seus 

trabalhos e suas ideias. Usa de sua posição de autoridade como criador de QA, em uma 

estratégia de legitimação, para sugerir que o leitor olhe mais atentamente para o quadrinho, 

ignorando, dessa forma, a opinião dele e dando a entender que seu interlocutor não 

compreendeu sua obra.  

 

4.3.2 Publicação A internet aproxima as pessoas, 6 de janeiro 

  

A publicação do dia 6 de janeiro também traz nove quadros, nos quais Quadrinhos 

Ácidos retrata pessoas em diversas cenas cotidianas, em que os sujeitos estão conectados à 

internet por seus dispositivos. O primeiro quadro apresenta o título A internet aproxima as 

pessoas. O segundo quadrinho mostra uma mulher sorrindo em frente ao computador dizendo 

“Todos os dias eu faço novas amizades no Facebook! Tenho mais de 1.350 amigos!”. O texto 

é acompanhado de um balão com seta, o que indica uma fala do quadrinista, usado na tira para 

um comentário crítico, trazendo os dizeres: “Mas só conversa com 3”. Já a terceira imagem 

exibe três homens sentados em uma mesa, aparentemente de um bar, os três seguram seus 

Smartphones nas mãos e olham para eles fixamente, enquanto um deles diz: “Eu posso sempre 

conversar com os meus melhores amigos pelo WhatsApp”, cena a qual Leite adiciona a crítica: 

“estes são seus melhores amigos”. No quarto quadro, QA retrata um homem sorridente em 

frente ao computador enquanto diz: “Com o Skype eu posso conversar de graça até com pessoas 

que moram no Japão!”, situação que o autor comenta: “Mas não sabe nem os nomes dos 

próprios vizinhos”. A quinta imagem, por sua vez, apresenta uma mulher também sorrindo em 

frente a um computador enquanto diz: “Posso confirmar a minha presença nas festas que 

acontecerão na minha cidade!”, o que o autor critica :“Confirma mas nunca vai”. No sexto 

quadro, um homem aparece sorrindo, enquanto segura seu celular e diz: “Com este aplicativo 

eu posso encontrar gatinhas que estão perto de mim nesse momento”, a que Pedro comenta: 

“Mas só encontra as vizinhas porque nunca sai de casa”. A sétima imagem revela uma mulher, 

também sorrindo com o computador a sua frente e dizendo: “Prefiro conversar pelo Twitter, é 

mais dinâmico”, fato ao qual o quadrinista esboça uma crítica: “Mas não tem conversas mais 

profundas do que 140 caracteres”. Já o oitavo quadrinho é estampado por um homem sorridente, 

também com o computador a sua frente e falando: “As redes sociais me avisam quando algum 

amigo está de aniversário”, o que o autor comenta: “Ele dá um ‘parabéns virtual’ e não vai a 
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festa por preguiça”. O desfecho acontece no nono quadrinho, que não conta com o comentário 

do autor, no qual há um homem sorrindo em uma via pública com o celular na mão dizendo: 

“Acabei de compartilhar no Facebook uma linda campanha que incentiva as doações de 

alimentos para os cachorros de rua!”. Ao fundo da imagem, é possível ver um homem deitado 

no chão, com roupas rasgadas, aparentemente sujo e rodeado de lixo. Dessa forma, entendemos 

que a ausência do comentário crítico no quadro em específico foi pensada pelo autor a fim 

induzir o leitor a seguir a lógica dos demais quadros e fazer sua própria crítica à cena 

reproduzida. Sentido que entendemos como algo próximo a: “Mas não enxerga ou ajuda pessoas 

próximas a ele e que estão com problemas ou em situação de rua”. 

 

Figura 9 – Post 6 de janeiro 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 13 nov. 2016. 
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A tira tem o propósito de levar o leitor a refletir criticamente sobre a congruência 

entre o comportamento das pessoas, no ambiente digital e fora dele. Além disso, Quadrinhos 

Ácidos pretende instigar os sujeitos a pensarem se a internet aproxima ou não as pessoas fora 

das redes sociais digitais. Parece, portanto, que o sujeito-enunciador quer provocar o leitor a 

completar o último quadro com um pensamento crítico, da mesma forma como ele faz nos 

demais casos retratados no trabalho. Fato que nos leva a questionar que tipo de crítica o autor 

almeja induzir os leitores a fazerem a partir da última cena retratada? Questionamentos que 

também são feitos pelos leitores de diversas maneiras, dentre elas estão:  QA não está se 

baseando em premissas generalistas para tecer suas críticas? Será mesmo um problema 

confirmar presença em uma festa e não ir, por exemplo?  

Na publicação, que recebe 1.808 curtidas, 505 compartilhamentos e 90 

comentários, Quadrinho Ácidos faz apenas um comentário. As demais falas no post se adequam 

aos cinco padrões identificados na página, com discursos em suporte a QA e contrários a ele, 

comentários com imagens, como também risos, convites à interação com a ação de taggear e 

também conflitos e ofensas. Além disso, os debates levantados nos discursos dos leitores giram 

em torno de discussões sobre as campanhas compartilhadas na internet, o trabalho social e 

voluntário, além do auxílio a ONGs e pessoas que precisam. Nesse sentido, percebemos que os 

comentários também podem ser identificados de acordo com as três formas de interações 

apontadas por Fragoso, Recuero e Amaral (2013). 

Assim, verificamos a presença de comentários de Interação de Manutenção, como 

por exemplo, aqueles que usam emoticons, links ou imagem, e os que comentam com risos. Em 

tais falas, os usuários têm como objetivo apenas mostrar que estão presentes na rede e 

acompanham a publicação, sem buscar aprofundar laços ou construir intimidade (FRAGOSO; 

RECUERO; AMARAL, 2013). Dentro desse padrão de interação, observamos um leitor que 

usa um hiperlink em seu comentário, que apresenta um texto com a temática relacionada à 

tratada na tira, discutindo especificamente a alta exposição a qual nos submetemos em tempos 

de redes sociais digitais. Ao colocar o link acompanhando seus dizeres, podemos dizer que o 

sujeito se posiciona de forma favorável ao texto ao qual o link nos direciona, conforme sua fala: 

“Hoje mesmo li um texto fantástico”. Como ressaltamos no Capítulo 1, o uso do hiperlink é 

uma das características apontadas como possível nos Quadrinhos Digitais, uma vez que, quando 

inseridos no ambiente digital e em redes sociais digitais, é possível utilizar o recurso como 

forma de complementar uma fala para mostrar uma opinião que não necessariamente está 
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presente naquela plataforma. Além disso, identificamos no post falas que podem ser 

consideradas interações de desgaste (QUADRO 2). 
 

 

Quadro 2 – Desgaste referente ao post do dia 6 de janeiro 
Padrões de comentários Interação de desgaste 

Discordam/ criticam Comentador 1 Tudo o que criticamos, é justamente aquilo o 
que nós fazemos ou pensamos...vemos a vida através de nós 
mesmos... 
Curtir.  Responder. 06 de janeiro às 13:30 

Discordam/ criticam Comentador 2 Não sabia que não pode ajudar cachorro de rua 
porque existem moradores de rua. Qual a lei que regulamenta 
isso? 
Curtir.  Responder. 06 de janeiro às 12:51 

Taggeiam 
Concordam/ Elogiam 

Imagens/ Emoticons/ links 
 

QUADRINHOS ÀCIDOS Oi, Comentador 2 Tudo bem? Em 
nenhum momento eu digo que não se pode fazer as duas coisas. 
Apenas ironizo que muitas vezes o pessoal se mobiliza a fazer 
campanhas para ajudar animais (o que é ótimo), mas essas 
mesmas pessoas são assim apenas nas redes sociais, ignorando 
outros problemas que estão mais próximo a elas (como por 
exemplo o morador de rua ali). Obrigado pela tua opinião. 
Abraço - 
Curtir.  Responder. 06 de janeiro às 13:17 

Discordam/ criticam Comentador 2 Oi Pedro, tudo bem? Achei que ficou um pouco 
estranho, não seria legal também colocar um cachorro de rua 
ali atrás, ao invés do morador? Aí o sentido do quadrinho seria 
perfeito, compartilhar campanhas enquanto o cachorrinho tá ali 
pra ser ajudado. Só uma sugestão. Abraços. 
Curtir.  Responder. 06 de janeiro às 13:27 

Discordam/ criticam Comentador 3 Faltou o quadrinho com os usuários que 
criticam o uso do facebook curtindo críticas nos quadrinhos 
ácidos para parecer que não se enquadram no que foi criticado. 
Curtir.  Responder. 06 de janeiro às 12:54 

Taggeiam 
Imagens/ Emoticons/ links 

 

Comentador 4 Comentador 1 Esta gatinha está com uma 
amiga minha Zona Norte de SP precisando de um lar, quer 
ajudar ou vai continuar se achando superior assistindo 
comentários de Facebook.? Se não for de SP não tem problema, 
tenho parceiros no Brasil inteiro com cães e gatos disponíveis, 
vamos ajudar 

 
Curtir.  Responder. 06 de janeiro às 22:47 
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Discordam/ criticam Comentador 5 E a pessoa que postou isso usou uma rede 
social, administra uma página e fica ligado 24h por dia nas 
atualizações, alguns até pagam pra página aparecer nas 
propagandas 
Curtir.  Responder. 15 de janeiro às 18:37  

Discordam/ criticam Comentador 6 Eu fico P...da vida tbm com essa gente q 
compartilha atrocidades ou abandonos de animais e fica 
compartilhando e pedindo alguém p ir no endereço ajudar ñ 
fazem porra nenhuma e nem junta um grupo por si mesmo p 
tentar fazer algo. Uma vez encontrei um cão atropelado q um 
cara que ficava perto num moto taxi me disse que tinha tirado 
foto e colocado no facebook...pqp o cão estava ali a 3 dias q ele 
me disse...na hora eu liguei pra Suipa, uma ong q tem aqui no 
RJ, e esperei eles virem resgatar o cão e ainda fiz uma doação. 
Custava um fdp fzr isso? Outra vez foi um gato atropelado, 
acho q estava dias numa avenida sem mover as patas de 
tras...fiz a mesma coisa, liguei p Suipa, q é o q eu poderia no 
mínimo fzr. O mal das pessoas é ficarem muito de mimimi e ñ 
agem !!! Outra coisa são aqueles seres q compartilham pessoas 
doentes ou com doenças raras e escrevem assim: Quantos like 
essa foto merece? Quem compartilhar, escreva amém!1...Coisa 
mais rídículaaa pq ñ procuram saber o a pessoa precisa e faz 
um post legal pra ajudar. Enfim...é muita coisa errada q a gente 
ve no facebook de gente sem noção. 
Curtir.  Responder. 21 de janeiro às 11:10 

Discordam/ criticam Comentador 7 O último quadrinho não ficou legal. Seria o 
mesmo que eu criticar o engenheiro pq ele não cura doenças. 
Existem engenheiros, médicos, enfermeiros, pedreiros, cada 
um com sua função. Graças a Deus! Se todo mundo fizesse a 
mesma coisa, o mundo seria desequilibrado. É claro que não 
podemos ficar só no campo virtual, mas ali atrás deveria ter um 
cachorro abandonado. Ou o rapaz devia estar curtindo uma 
campanha para humanos. 
Curtir.  Responder. 07 de fevereiro às 12:20 

Fonte: Elaboração própria. 
 

No Quadro 2, as falas dos comentadores 1, 2, 4, 6 e 7 são exemplos de discursos de 

leitores que aparecem na publicação fazendo críticas à imagem retratada no último quadrinho. 

Já os dizeres dos comentadores 3 e 5 representam aqueles leitores que aparecem no post 

criticando o ato de o sujeito-enunciador usar o Facebook para fazer uma crítica àqueles que 

ficam sempre na internet. Assim, de forma geral, esses comentários podem ser considerados 

interação de desgaste (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013), uma vez que caracterizam 

conflito e/ou briga, seja no sentido literal do termo ou no que se refere ao campo das ideias.  

O comentador 1, por exemplo, mostra acreditar que o que Quadrinhos Ácidos 

critica na tira são reflexos de suas próprias ações, o que fica claro em: “Tudo o que criticamos, 
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é justamente aquilo o que nós fazemos ou pensamos”. Tal fala, portanto, ressalta a atitude 

polêmica (CHARAUDEAU, 2009) do comentador 1, que usa esses argumentos para julgar o 

sujeito Pedro Leite, em uma tentativa de “destruir o adversário”. Além disso, ao dizer que 

“vivemos a vida através de nós mesmos”, o leitor não considera que, tal como afirmam os 

analistas do discurso, nossas falas são transpassadas por uma série de interdiscursos que 

acionamos, consciente ou inconscientemente, com base na memória discursiva para nos 

constituir como sujeitos discursivos. Ou seja, QA, o comentador 1 e os demais comentadores 

constroem sua identidade na interação com o outro, o que acontece no espaço discursivo criado 

entre eles, e dependem da língua e da história para construir seus discursos e se estabelecerem 

como sujeitos discursivos por meio da fala e da produção de sentido. 

 O comentador 2, por sua vez, ao questionar o discurso de Quadrinhos Ácidos 

dizendo: “Não sabia que não pode ajudar cachorro de rua porque existem moradores de rua”, 

mostra ironicamente que vai contra a abordagem de QA, conforme o seu questionamento: “Qual 

a lei que regulamenta isso?”. A pergunta pode ser entendida como retórica e irônica, já que fica 

claro que o leitor em questão não espera que ela seja respondida e busca apenas estimular a 

reflexão de seu interlocutor sobre a questão. Nota-se, portanto, que apesar da ironia, a fala evita 

ofensas e críticas diretas ao sujeito-enunciador mesmo fazendo uma crítica à tira. Talvez esse 

seja o motivo da resposta de QA vir em um tom amigável, o que pode ser comprovado ao final 

de sua fala: “Obrigado pela tua opinião. Abraço -”. Tom que é mantido pelo comentador 2 em 

sua tréplica. Com outro questionamento, ele abandona a abordagem irônica e sugere uma 

alteração na tira que resolveria o “problema” identificado por ele. Além disso, ele finaliza sua 

fala também de forma amigável: “Só uma sugestão. Abraços”. 

Sobre a resposta de Quadrinhos Ácidos, fica clara a necessidade do sujeito-

enunciador de persuadir o leitor. Para isso, QA utiliza uma atitude discursiva de engajamento 

(CHARAUDEAU, 2009), escolhendo argumentos e palavras a fim de excluir as possibilidades 

de discussão. Percebe-se a tentativa de o sujeito-enunciador de defender a imagem de si (ethos), 

buscando, assim, a estratégia de credibilidade. Isso fica visível em sua fala: “Em nenhum 

momento eu digo que não se pode fazer as duas coisas. Apenas ironizo que muitas vezes o 

pessoal se mobiliza a fazer campanhas para ajudar animais (o que é ótimo), mas essas mesmas 

pessoas são assim apenas nas redes sociais, ignorando outros problemas que estão mais próximo 

a elas”. Entretanto, o comentador 2 chega a responder a fala de Quadrinhos Ácidos dando, como 

dito anteriormente, sugestões para alterar o trabalho. Novamente, percebemos no discurso de 

QA que, mesmo agradecendo a opinião do comentador 2, ele apenas nega as acusações ao 
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afirmar que não diz tal coisa e não demonstra esforço algum em entender a opinião de um leitor, 

muito menos em rever suas abordagens. Mais uma vez, o sujeito-enunciadora busca persuadir 

o leitor de que sua fala condiz com a posição de autoridade conquistada por ele ao criar a página 

no Facebook. Em outras palavras, ele usa de seu direito à palavra, mesmo que de forma 

inconsciente, para reforçar sua posição de legitimidade como sujeito falante, o que entendemos 

também como uma estratégia discursiva de legitimação (CHARAUDEAU, 2009).  

Ao taggear o comentador 1, o comentador 4, por sua vez, além de o “convidar” 

para a interação, demostra visivelmente em sua fala um conflito de ideias. Ele expressa 

claramente, em seus argumentos, um posicionamento crítico em relação a fala do primeiro, o 

que pode ser exemplificado em: “quer ajudar ou vai continuar se achando superior assistindo 

comentários de Facebook?”. Essa atitude discursiva pode ser entendida como polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009), pois sua fala suscita um questionamento aos valores do comentador 

1 quando ele pergunta se este vai continuar se sentindo superior ou vai ajudar, numa tentativa 

de “destruir o adversário” e seus argumentos. O uso da imagem do gato, por sua vez, pode ser 

entendido aqui como uma atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 2009), já que tem como 

objetivo “fazer sentir” certas emoções ao descrever dramas da vida, nesse caso, seria o gato da 

foto que precisa de adoção. 

Outro ponto notado é a tentativa dos comentadores 3, 5 e 7 em “fazer crer” a fim 

de levar o interlocutor a uma posição de “dever crer”. Ou seja, trata-se de uma tentativa dos 

sujeitos falantes em garantir que aquele com quem eles falam compartilhem suas opiniões ou, 

pelo menos, sintam-se comovidos por elas. Para isso, eles adotam atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009) ao questionarem certos valores defendidos por Quadrinhos Ácidos e 

outros leitores. Por exemplo, o comentador 3 diz: “Faltou o quadrinho com os usuários que 

criticam o uso do Facebook curtindo críticas em QA para parecer que não se enquadram no que 

foi criticado”. Entendemos aqui uma tentativa de “destruir o adversário” por meio do 

questionamento de suas ideias/valores, o que é feito em tom de ironia.  

Essa tentativa é também evidente na fala do comentador 5: “E a pessoa que postou 

isso usou uma rede social, administra uma página e fica ligado 24h por dia nas atualizações, 

alguns até pagam pra página aparecer nas propagandas”. Consideramos esse comentário como 

um apontamento do seguidor ao fato de que o próprio sujeito-enunciador, mesmo fazendo 

críticas às pessoas que usam a internet, está predisposto a assumir postura similar àquelas que 

ele retrata. O mesmo pode ser dito pelo comentador 7: “O último quadrinho não ficou legal. 

Seria o mesmo que eu criticar o engenheiro pq ele não cura doenças”. E completa: “É claro que 
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não podemos ficar só no campo virtual, mas ali atrás deveria ter um cachorro abandonado. Ou 

o rapaz devia estar curtindo uma campanha para humanos”. A fala mostra a tentativa do sujeito 

de deslegitimar o discurso de QA no quadrinho criticado e também os possíveis 

questionamentos à sua própria fala.  

O comentador 6, por sua vez, adota uma atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 

2009), ao fazer o relato do que entendemos como um “drama da vida”. Isso fica claro em sua 

fala: “Uma vez encontrei um cão atropelado q um cara que ficava perto num moto taxi me disse 

que tinha tirado foto e colocado no facebook...pqp o cão estava ali a 3 dias q ele me disse”, na 

qual ele sugere o seu objetivo de “fazer sentir” certas emoções. Para isso, ele se apoia em valores 

afetivos socialmente compartilhados, como a ideia que muitos têm de que, atualmente, as 

pessoas preferem reclamar de tudo ao invés de agir, fato que ele satiriza como sendo “mimimi”.  

Outro tipo de interação identificado na publicação é a interação de construção, 

exemplificada a seguir com alguns comentários. 
 

Quadro 3 – Construção referente ao post do dia 6 de janeiro 
Padrões de 

comentários 
Interação de construção 

Taggeiam 
Concordam/ Elogiam 

Comentador 8 Comentador 9  Aplicando essa img a minha vida, 
encontre o erro? ahahahaahah 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 12:27 

Risos 
Concordam/ Elogiam 

Comentador 9 Tua vida é um erro. Hauahauaauauha <3 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 13:04 

Risos 
Concordam/ Elogiam 

Comentador 8  ahahaahahahahah um grande e lindo erro! 
ahahahah <3 otario ¬¬ kkkk 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 13:04 

Fonte: Elaboração própria. 
  

O Quadro 3 traz comentários que exemplificam a fala dos leitores que associam as 

imagens da tira 7a situações vivenciadas por eles. Além disso, entendemos os mesmos como 

interação de construção (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013), pois são falas que 

demonstram laços de intimidade entre os interagentes, deixando claro que os usuários possuem 

conhecimento um do outro. O grau de intimidade a que as autoras se referem pode ser 

percebido, por exemplo, no diálogo em que o comentador 8 diz: “Aplicando esta imagem a 

minha vida, encontre o erro”, e o comentador 9 responde: “Tua vida é um erro”. Também é 

possível destacar, aqui, a característica dialógica da troca discursiva, em que um locutor (L1) 

dirige-se a um segundo locutor (L2) que, por sua vez, responde ao primeiro (L1). O diálogo 

evidencia como as conversas em redes sociais digitais, como dito anteriormente neste trabalho, 

podem se assemelhar àquela face a face. 



 

102 
 

 Esse exemplo, portanto, reforça a interação de construção apontada pelas autoras, 

uma vez que demostra que há outras relações entre os sujeitos, envolvidas em outros espaços 

discursivos que não as redes sociais digitais. As relações de intimidade observadas, além da 

reciprocidade nas relações sociais, fazem com que esses comentadores produzam sentido 

segundo os discursos de outros, externos talvez ao Facebook e à página em questão e com os 

quais ambos têm contato. Por se tratarem de sujeitos discursivos com memórias discursivas 

plurais e diversas, os leitores se colocam na interação de diferentes formas, apresentando, no 

ato de comunicação, discursos que surgem da apreensão de vários outros discursos com os quais 

tiveram contato.  

No post, notamos que os comentários, em sua maioria, são de interação de desgaste, 

caracterizam conflito de ideias. Alguns leitores defendem tanto Quadrinhos Ácidos como seu 

ponto de vista; ao passo que outros contestam suas ideias e o sujeito-enunciador. Sobre a 

interação de QA na publicação, entendemos que ele, mais uma vez, manifesta-se em defesa de 

seu trabalho, mas parece ignorar a opinião do leitor nesse processo. Isso fica evidente quando, 

no lugar de estruturar sua argumentação de forma a justificar sua abordagem e explicar o porquê 

de escolher se expressar de uma forma e não de outra, o sujeito-enunciador prefere se prender 

a justificativas pouco argumentativas, como “em nenhum momento eu digo isso”, mostrando 

assim uma certa polidez em seu discurso no lugar de polemizar sua fala, o que pode ser 

entendido aqui como uma estratégia de captação.  

 

4.3.3 Publicação Brancos, 11 de janeiro  

  

O post do dia 11 de janeiro traz uma série de personagens e personalidades em suas 

representações na mídia, que são em sua maioria brancos. No primeiro quadro, aparece o título 

da tira Brancos, ao passo que, nos oito seguintes, o autor retrata Jesus Cristo, um anjo, um 

apresentador de telejornal, uma modelo em uma capa de revista, o Superman, uma modelo que 

veste biquíni em uma propaganda de cerveja e o Papai Noel carregando um saco de presentes. 

O desfecho fica por conta do nono e último quadro no qual aparecem dois personagens negros, 

mãe e filho, um ao lado do outro. A criança com uma expressão assustada ao lado da mãe – 

que, com uma fisionomia triste, repousa a mão no ombro do filho dando a ideia de consolo – 

questiona “Mamãe, nós estamos em extinção?”. Entendemos que a tira é uma crítica à falta de 

representatividade negra na mídia, bem como ressalta a importância de “sentir-se representado” 

no desenvolvimento das crianças como sujeitos no mundo.  



 

103 
 

Quadrinhos Ácidos se esquece de mencionar, entretanto, como afirmam muitos 

leitores, que na mídia brasileira, além da pouca representatividade negra, nas raras vezes em 

que personagens negros aparecem, eles são subjugados a papéis menores e/ou sem muito 

destaque, como bandidos, empregadas domésticas, etc. Tal fato, na opinião dos leitores, poderia 

ser abordado pelo sujeito-enunciador, como uma tentativa da mídia em reforçar o estereótipo 

do lugar do negro na sociedade brasileira, que segue marginalizado, corroborando com a ideia 

concebida no período escravocrata de inferioridade do negro perante o branco. Além disso, o 

fato de QA ter escolhido apresentar apenas as personalidades brancas ao longo de sete quadros 

da tira, deixando para trazer personagens negros apenas no último quadro - o que, ressaltamos, 

ele faz enquanto critica justamente a falta de representatividade negra na mídia – evidencia que 

mesmo Quadrinhos Ácidos está sujeito a escolhas que têm como consequência a falta de 

representatividade negra em seu trabalho. A abordagem de, dessa maneira, abre espaço para 

que os leitores novamente o acusem de racista e/ou questionem seu lugar de fala.  
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Figura 10 – Post 11 de janeiro 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 13 nov. 2016. 
  

Entendemos que o efeito visado por Quadrinhos Ácidos neste trabalho é despertar 

o leitor para fazer uma reflexão crítica acerca da representatividade negra na mídia e como isso 

afeta a construção de si do sujeito negro. No post, é possível identificar exemplos de discursos 

que se enquadram nos cinco padrões de comentários definidos nesta dissertação. Além disso, 

encontramos amostras das três categorias de interação definidas por Fragoso Recuero e Amaral 

(2013). Com base na metodologia aqui proposta, selecionamos alguns comentários para a 

análise.  

A publicação recebe 7.500 curtidas, 1.821 compartilhamentos e 823 comentários, 

dos quais apenas seis são de QA, sendo que dois dos comentários so sujeito-enunciador são 

prints de mensagens críticas e ofensas recebidas pelo autor no privado. Nas outras quatro vezes 
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em que Quadrinhos Ácidos se manifesta, ele o faz em resposta a críticas, sejam elas feitas de 

forma direta a sua pessoa, à a tira em questão ou ao seu trabalho. Em relação aos comentários 

feitos pelos leitores nesse post, podemos dizer que se dividem em discussões sobre racismo, 

preconceito, representatividade negra na mídia, aqui bastante voltada para o universo dos 

quadrinhos, além da discussão sobre o negro no Brasil.  

Identificamos a recorrência de comentários que podem ser classificados como 

interação de manutenção (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013), tais como imagens de 

personalidades e super-heróis negros, por exemplo, que interdiscursivamente dizem que a 

representatividade negra na mídia existe. Além disso, percebemos, nesse tipo de interação, o 

uso de imagens que se configuram como piadas de discurso racistas. Como exemplo, temos a 

imagem que traz um homem negro trajando uma farda, aparentemente um general, e a frase: 

“Nego Generaliza”. Verificamos, também, falas de usuários que se configuram como uma 

tomada de posição, sejam elas contrárias ou favoráveis ao posicionamento exposto no trabalho 

de Leite, mas que não visam aprofundar o grau do laço social. São discursos nos quais os 

sujeitos apenas querem manter a rede social colocando-se presentes na publicação. Nesse 

sentido, há, ainda, falas que podem ser entendidas como interações de desgaste, apresentadas 

no Quadro 4. Assim, esses exemplos são separados por cores, de maneira a evidenciar a troca 

comunicativa entre os sujeitos, e não necessariamente de forma cronológica.  

   

Quadro 4 – Desgaste referente ao post do dia 11 de janeiro 
Padrões de 

comentários 
Interação de desgaste 

Concordam/ Elogiam Comentador 1 Acho que muita gente não entendeu a mensagem do 
quadrinho. A mídia está cheia de pessoas brancas, a proporção de 
pessoas negras em filmes, séries, capas de revista e afins é muito 
inferior à de pessoas brancas. E a representatividade na mídia é mais 
importante do que pensam. Imaginem a autoestima de uma criança 
negra que só vê pessoas brancas na mídia. Agora imaginem essa 
criança assistindo Star Wars e vendo o Finn lá. Representatividade 
importa sim. 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 11:10 

Concordam/ Elogiam Comentador 2 Branco falando de racismo é o mesmo que alemão 
falando sobre o holocausto. Se não vive e sofre diariamente com o 
racismo e a discriminação, fique calado mesmo.  
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 11:39 

Taggeiam 
Concordam/ Elogiam 

QUADRINHOS ÀCIDOS Comentador 2, existe uma coisa que se 
chama empatia. E outra coisa, nem todos os alemães são nazistas 
como você pensa. Mesmo assim, obrigado pela sua opinião. 
 Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 12:34 
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Taggeiam 
Discordam/ criticam 

 
 
 
 

 

Comentador 2 Quadrinhos Ácidos, me referi aquelas pessoas que 
qualquer assunto que remeta a preconceito ou racismo contra os 
negros, citam "vitimismo" e "complexo de inferioridade". Mas um 
branco que nunca sofreu preconceito por conta de sua cor, querer 
opinar sobre racismo, ainda mais de forma leviana, prefiro que 
fiquem calados. Não generalizei, apenas fiz uma analogia. 
Curtir.  Responder. 15 de janeiro às 18:37  

Discordam/ criticam Comentador 3 Olha não vou negar que isso é verdade que os 
destaques dos personagens brancos é maior do que os negros, mais 
tudo isso é porque os jornais, sites, pag. do face e vários canais de 
mídias fazem questão de lembrar disso! Porque na verdade temos 
hoje em dia vários personagens negros que atuam e são destaque! 
Existe vários negros que são tops como o Lanterna Verde, Falcão, 
Nick Fury (Não tem super poderes, mais manda em todos os super-
heróis, ou seja é o líder), Michael Jackson, Terry Crews, Will Smith, 
Joaquim Barbosa, Glória Maria e pra terminar o Finn de Star Wars 
que é um dos personagens principais de um dos maiores filmes de 
2015, isso porquê existe muitos outros personagens que nem citeu 
aqui. Ou seja, se as pessoas não se preocupassem em ficar 
enfatizando isso, nem notaríamos nada de que só brancos são 
destaques, o que não é tão verdade! E só se faz verdade por que as 
mídias fazem questão de pontualizar isso e lembrar a sociedade de 
que existem mais brancos do que negros em posições 
importantes(de destaque), o que muda se for pra Africa ou pra 
países onde existe mais negros porque lá os lugares importantes, 
como presidente, lideres e etc. são ocupados por negros, e lógico 
porque lá existe mais negros. Espero que entendam o quero dizer, e 
gostaria de dizer que a minha pretensão foi fazer uma crítica 
construtiva embora entendo e compreendo o que essa tirinha quer 
dizer. 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 11:32 

Concordam/ Elogiam Comentador 4 Ninguém aqui tá falando de superioridade, porque 
negro nunca foi protagonista de nada nesse mundo. Sempre na 
sombra, na senzala, à margem de todo progresso. Você percebe o 
quanto o racismo existe no mundo quando se questionam o fato de 
a nova Hermione ser negra (sendo que no livro nunca sequer citou 
a cor dela, então por que não negra?) Você percebe que a 
desigualdade social no pais é grande quando na minha turma de 
medicina de 88 alunos há 3 negros, mesmo quando o IBGE aponta 
quase 50% dos brasileiros como negros ou pardos. Enfim né, tem 
que abrir mais os horizontes, perceber que o mundo é muuuuuito 
mais do que essa igualdade tosca que você tenta criar pra justificar 
seus argumentos ruins.  
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 12:19 

Discordam/ criticam Comentador  5 Mesmo sendo um admirador da arte dos 
Quadrinhos Ácidos, achei meio boba essa tirinha. 1 _ Ninguém sabe 
como era a aparência humana de Jesus. 2 _ Anjos são seres 
espirituais, de luz. Portanto não têm sexo ou raça. 3 _ um político, 
empresário ou jornalista pode ser um grande exemplo, não importa 
a cor da sua pele. 4 _ há mulheres negras lindas e competentes no 
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mercado da moda, da arte e do cinema. 5 _ O Superman é um herói 
branco, mas temos também o Hanckok, o Pantera Negra, Falcão, 
Patriota de Ferro, Tempestade, Blade e muitos outros que são 
negros. 6 _ vemos brancas nos comerciais de cerveja, mas a 
Globeleza sempre foi uma linda mulata. 7_ Papai Noel não existe. 
e por fim, nossa nação é formada por uma miscigenação incrível, 
inclusive com a importante e grande contribuição afrodescendente. 
8 _ Significado da palavra Extinção: "Extermínio; desaparecimento 
completo de uma espécie de ser vivo." A população de 
Afrodescendentes no Brasil é imensa 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 15:00 

Taggeiam 
Concordam/ Elogiam 

QUADRINHOS ÁCIDOS Oi, Comentador 5. Tudo bem? 
Obrigado pela sua mensagem. Mas acredito que você interpretou o 
quadrinho de maneira errada. As vezes a gente pode ter dificuldade 
de conseguir enxergar as coisas por estarmos acostumados a 
enxergar sempre do mesmo jeito. O quadrinho em questão não é 
nada sobre o que você falou. Não é sobre se o Jesus é branco ou 
negro, ou se os anjos são luz ou não. Nem se papai noel existe ou se 
existe ou não super-herois negros. Tente imaginar que você é da cor 
verde. Sua família e amigos são verdes. Mas todos que você vê na 
"grande mídia" são azuis. O seu Deus, o seu apresentador de TV, a 
sua modelo de revista, o seu super-heróis favorito, o seu papai-
noel... Quase todos são azuis. Some tudo isso com a ingenuidade e 
pureza de uma criança e assim entenderá a moral do quadrinho. Um 
abração e obrigado pela mensagem.  
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 16:54 

Concorda/ elogia 
Discordam/ criticam 

Comentador 5 Tudo bem sim, meu caro. Ficou mais claro agora a 
visão que você quis passar com o desenho. Concordo que a mídia 
na maioria das vezes tende a mostrar mais caucasianos. Mas nos 
últimos tempos houve uma grande evolução nessa parte, conforme 
os exemplos dos heróis que eu dei. E eles são muito bem aceitos por 
todos os fãs de todas as etnias. Temos de entender que o importante 
são os nossos princípios e valores bons, e não a cor da nossa pele. 
Somos todos humanos iguais. Parabéns pelos trabalhos. Abração e 
sucesso. 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 17:16 

Concorda/ elogia QUADRINHOS ÁCIDOS Eu particularmente acredito que a cor 
da pele é o que menos importa. O que importa é a essência. O 
conceito acontece justamente quando isso é notado. Quando isto 
acontece, perceba (nos comentários). Sempre acontece ações 
separatistas. Talvez , apenas talvez, o interessante seja a união! 
Pense nisso e seja feliz! 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 17:26 

Concordam/ elogiam 
Imagens/ Emoticons/ 

links 

QUADRINHOS ÁCIDOS Depois de postar esse quadrinho eu 
recebi essa mensagem em anexo do leitor Externo 1. Tentei 
responder para ele, mas fui bloqueado por ele logo em seguida. O 
que vocês acham? 
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Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 16:14 

Discordam/ criticam Comentador 6 nick fury, lanterna verde, super choque, falcão, 
pantera negra, blade, cyborgue, afro samurai, luke cage, 
tempestade, Raio negro, vixen, O aço, acho que anda desinformado, 
não sei o sentido desse quadrinho se é realmente o que o cara ta 
falando, sobre se passar por vitima, mas tem muito super-herói 
negro sim, esse quadrinho seu ai é muito racista, e racismo é crime! 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 23:39 

Discordam/ criticam Comentador 7 O problema de muita gente é que enxergam 
preconceito em tudo, minha gente é uma opinião, não há ofensa nem 
difamação de nenhum negro, interpretem antes de julgar, desse jeito 
vcs vão achar preconceito em tudo, pelo amor de deus. 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 19:06 

Discordam/ criticam Comentador 8"Tente imaginar que você é da cor verde. Sua família 
e amigos são verdes. Mas todos que você vê na "grande mídia" são 
azuis. O seu Deus, o seu apresentador de TV, a sua modelo de 
revista, o seu super-heróis favorito, o seu papai-noel" ai é tudo 
escolha da pessoa, vc quer ser cristão? bom jesus é representado 
como um homem branco e vc sabe disso e mesmo assim virou 
cristão, assim como seu apresentador, modelo e heroi em todos 
existem negros e a mídia mostra isso, religiões africanas, 
apresentadores negros, modelos negras, e heróis negros e inclusive 
o melhor heroi da marvel é negro (pantera negra>>all) então isso ja 
começa a passar pra um lado mais vitimista.  
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 19:12 

Concordam/elogiam 
 

PEDRO LEITE  Parei de ler quando você escreveu "o melhor herói 
da marvel é negro". Fui. 
Curtir.  Responder. 12 de janeiro às 12:24 

Discordam/criticam 
Imagens/ Emoticons/ 

links 

Comentador 9 Foco no presidiário. Nada a declarar! 
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Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 19:32 

Taggeiam 
Concordam/ Elogiam 

QUADRINHOS ÁCIDOS Existem dois presidiários nesse 
quadrinho: um negro e um branco. Por isso, não entendi o seu 
comentário, Comentador 13. 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 19:32 

Concordam/elogiam 
Imagens/ Emoticons/ 

links 

Comentador 10 

 
 

Curtir.  Responder. 13 de janeiro às 10:14 
Fonte: Elaboração própria. 

  

No Quadro 4, vemos exemplos de comentários que consideramos interações de 

desgaste, uma vez que demonstram brigas e/ou conflitos de ideias ou pessoais, podendo 

ocasionar ou não o fim da conexão. Dentro desse padrão de interação, observamos debates 

sobre diversas questões referentes ao racismo, ao preconceito e à representatividade negra na 

mídia. Os discursos são exemplicados, aqui, com as falas dos comentadores 1, 2, 3, 4 e 5, além 

dos comentadores 7 e 10.  
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O comentador 1 adota uma atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 2009), já 

que descreve fatos e dramas da vida, como na fala: “A mídia está cheia de pessoas brancas, a 

proporção de pessoas negras em filmes [...] e afins é muito inferior”. Quando diz que 

“Representatividade importa sim”, o comentador 1 também tenta fazer o interlocutor sentir 

certas emoções, o que mais uma vez evidencia sua atitude de dramatização. Já quando propõe 

a um interlocutor um imaginário – “Imaginem a autoestima de uma criança negra se apoiando 

em valores socialmente compartilhados, que só vê pessoas brancas na mídia. Agora imaginem 

essa criança assistindo Star Wars e vendo o Finn lá” –, o comentador 1 adota uma atitude de 

sedução (CHARAUDEAU, 2009). Assim, o locutor em questão combina duas atitudes 

discursivas, a polêmica e a de sedução, a fim de tentar persuadir o interlocutor por meio da 

razão e da emoção. O comentador 1 usa seu discurso para concordar com a abordagem de 

Quadrinhos Ácidos de que a representatividade negra na mídia é importante. De certo modo, 

defende o sujeito-enunciador de críticas ao dizer que muitos leitores não entenderam que esta 

é a mensagem do quadrinho. 

Já o comentador 2 – que declara ser um homem negro, ao dizer: “Branco falando 

de racismo é o mesmo que alemão falando sobre o holocausto. Se não vive e sofre diariamente 

com o racismo e a discriminação, fique calado mesmo” – questiona a legitimidade da fala do 

sujeito branco sobre o problema da descriminação racial. Ao deslegitimar o interlocutor, ele 

assume uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009), em uma tentativa de “destruir o 

adversário”. Entendemos o posicionamento desse sujeito discursivo como um argumento fraco, 

já que, ao invés de construir fundamentos críticos para defender sua ideia, ele tenta deslegitimar 

o sujeito falante quanto ao seu lugar de fala, dando a entender que, no caso, somente a fala de 

um homem negro é credível. A ação, portanto, abre precedentes para questionamentos e críticas 

à sua fala, como a resposta de Quadrinhos Ácidos que entende a fala do leitor como uma crítica 

à sua pessoa. 

Ao marcar o comentador 2 em seu comentário, Quadrinhos Ácidos o convida à 

interação, abrindo espaço para a controvérsia, pois QA questiona os argumentos do leitor. Na 

primeira frase, o quadrinista afirma: “existe uma coisa que se chama empatia” e, em seguida, 

ele muda de assunto. Isto é, o sujeito-enunciador faz uma afirmação recorrendo a um conceito 

sem explicá-lo ao seu interlocutor. Com essa afirmação segura, ele tenta passar a imagem de 

um “ser de convicção”. No entanto, a falta de uma explicação sobre como a empatia se relaciona 

com a fala do comentador 2 enfraquece seu argumento. Ele se torna um argumento de 

autoridade e não há uma construção lógica de pensamento que apresente as premissas e chegue 
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em conclusões que possibilitem ao leitor acompanhar o seu raciocínio. É possível dizer que o 

objetivo de QA com o discurso é influenciar o interlocutor, levando-o a confundir verdade e 

força de convicção de sua fala. Além disso, percebemos, na fala de Quadrinhos Ácidos, uma 

necessidade de reforçar sua legitimidade como sujeito falante, numa estratégia discursiva de 

legitimação (CHARAUDEAU, 2009). Assim, o sujeito-enunciador se coloca em um discurso 

no qual aponta o que, para ele, parece ser “verdades” conclusivas, sem apresentar o seu 

raciocínio. QA não se mostra aberto ao debate com o leitor, apenas tenta persuadi-lo de que sua 

fala condiz com a posição de autoridade que o status de criador de Quadrinhos Ácidos lhe 

confere. Isso pode ser percebido na maneira como ele termina sua fala, como quem diz: minha 

opinião é esta e eu vou continuar com essa concepção: “Mesmo assim obrigado pela sua 

opinião”. Tal posicionamento demonstra a característica do sujeito-enunciador de se manifestar 

de uma forma polida, em uma estratégia de captação, talvez pela relação comercial do contrato 

de comunicação onde QA busca promover seu trabalho e “fidelizar” leitores, evitando assim se 

envolver mais diretamente em polêmicas. 

Entretanto, a tréplica do comentador 2 ao comentário de Quadrinho Ácidos deixa 

claro que a fala de QA não apresentou argumentos convincentes. A resposta pode ser 

considerada uma atitude de engajamento (CHARAUDEAU, 2009), uma vez que o comentador 

2 demonstra uma tomada de posição em sua escolha de palavras e argumentos. Isso fica visível 

em: “Mas um branco que nunca sofreu preconceito por conta de sua cor, querer opinar sobre 

racismo, ainda mais de forma leviana, prefiro que fiquem calados”. A fala também evidencia 

que, mais uma vez, o comentador 2 tenta “destruir o adversário” questionando o lugar de fala 

do sujeito branco em relação ao racismo. Outro ponto a ser ressaltado é a forma como o 

comentador 2 atribui sentido à fala de Quadrinhos Ácidos. Ele percebe a tentativa do sujeito-

enunciador de deslegitimar sua fala e constrói seu discurso com o objetivo de defender a 

imagem de si, como em: “Não generalizei, apenas fiz uma analogia”, ação que reforça sua 

atitude de engajamento. Apesar da afirmativa categórica, ela novamente é fraca e fundamentada 

no sujeito falante, ou seja, o comentador 2 afirma que fez uma coisa e não outra, mas não analisa 

o que realmente escreveu. 

O comentador 3 também adota, em seu discurso, uma atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009), uma vez que tenta eliminar possíveis objeções que outros sujeitos 

poderiam apresentar, questionando, assim, as ideias defendidas por Quadrinhos Ácidos e/ou 

outros leitores. Isso fica claro quando ele afirma que existe representatividade negra na mídia 

em geral, como na fala: “Existe vários negros que são tops como o Lanterna Verde, Falcão [...]” 
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ou quando ele fala de países africanos e de suas lideranças negras. Ao trazer à tona personagens 

negros, ele tentar convencer que existe representatividade negra na mídia, o comentador 3 

demonstra uma opinião de certa forma contrária à de QA. O que ele justifica com o trecho: 

“Porque na verdade temos hoje em dia vários personagens negros que atuam e são destaque!”. 

Entretanto, o comentador em questão não discorda completamente de que brancos têm 

destaque, pois diz: “não é tão verdade”. Isso é, nem sempre os personagens brancos recebem 

destaque, o que ele comprova com os exemplos mencionados anteriormente. Porém, ele opta 

por não discutir se a representatividade de negros e brancos é proporcional e coloca o problema 

em quem percebe essas representatividades como sendo desproporcionais - já que para ele são 

estas pessoas que levam outras a perceberem a desproporção. O problema, para ele, não é se 

existe desproporção ou não, mas que as pessoas percebam a desproporção. O que observamos 

no discurso: “se as pessoas não se preocupassem em ficar enfatizando isso, nem notaríamos 

nada de que só brancos são destaques”. O objetivo do comentador 3, portanto, é persuadir o 

interlocutor, levando-o a refletir, recorrendo à razão, para aceitar seu discurso como verdade.  

Entendemos que as alegações do comentador 3 não foram suficientes para esgotar 

a discussão. Outros sujeitos-usuários, como o comentador 4, por exemplo, apresentam 

argumentos questionando-o e se posicionando de forma contrária a ele. Fato que pode ser 

percebido ao longo de todo o discurso do comentador 4, que escolhe palavras e constrói seus 

dizeres de forma a “destruir um adversário”, refutando argumentos e chegando até a fazer 

ofensas, em uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009). Como notável em:“tem que abrir 

mais os horizontes, perceber que o mundo é muuuuuito mais do que essa igualdade tosca que 

você tenta criar pra justificar seus argumentos ruins”. Além disso, percebemos que o 

comentador 4 apresenta traços tanto da atitude de engajamento como da atitude de dramatização 

(CHARAUDEAU, 2009). De engajamento quando ele deixa claro em seus argumentos uma 

tomada de posição. O que vemos em: “Ninguém aqui tá falando de superioridade, porque negro 

nunca foi protagonista de nada nesse mundo”, como também na construção da imagem de si 

como ser de convicção, por exemplo, quando ele traz dados do IBGE aos quais ele atribui 

sentido. Seja na escolha dos dados mais adequados para a situação de comunicação, como os 

sustentando por meio da tomada de palavras, que aciona, assim, a memória discursiva, o 

comentador 4 busca comprovar seus argumentos a fim de influenciar o interlocutor pela força 

de convicção em sua fala, o que reforça sua atitude de engajamento.  

A atitude de dramatização acontece no momento em que ele cita fatos referentes 

aos “dramas da vida”, como quando se apoia em valores socialmente compartilhados, como a 
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ideia de que há mais brancos que negros nas universidades, para dizer “na minha turma de 

medicina de 88 alunos há 3 negros”. Dessa forma, entendemos a fala do comentador 4 também 

como uma tentativa de persuadir ao interlocutor. Para isso, ele usa estratégias como “fazer 

sentir” para “fazer crer”, levando o interlocutor a um universo de evidências. Como quando ele 

diz: “Você percebe o quanto o racismo existe no mundo quando se questionam o fato de a nova 

Hermione ser negra (sendo que no livro nunca sequer citou a cor dela, então por que não 

negra?)”; ao citar fatos da sua turma de medicina ou, ainda, falar: “o IBGE aponta quase 50% 

dos brasileiros como negros ou pardos”. São argumentos traçados para que seu interlocutor se 

coloque na posição de “dever crer” que sua fala diz a “verdade”.  

O comentador 5, por sua vez, aparece pela primeira vez em uma atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009), quando, em uma tentativa de “destruir o adversário”, critica o 

trabalho do sujeito-enunciador. Por exemplo: “achei meio boba essa tirinha”, expressão que 

também é avaliativa. Além disso, ele apresenta uma série de argumentos que contestam os sete 

quadrinhos em que Quadrinhos Ácidos apresenta as personalidades brancas. Em sua fala: “1_ 

Ninguém sabe como era a aparência humana de Jesus. 2 _ Anjos são seres espirituais, de luz. 

Portanto não têm sexo ou raça. 3 _ um político, empresário ou jornalista pode ser um grande 

exemplo, não importa a cor da sua pele. 4 _ há mulheres negras lindas e competentes no 

mercado da moda, da arte e do cinema [...]”. Ainda assim, o comentador 5 tece um elogio a QA 

ao dizer que admira seu trabalho, ou seja, ao mesmo tempo em que faz críticas à abordagem/ 

opinião do sujeito-enunciador, parece que o leitor tenta suavizá-las se declarando como um 

admirador da série de tiras.  

A resposta de Quadrinhos Ácidos, entretanto, desconsidera toda a argumentação ao 

dizer: “acredito que você interpretou o quadrinho de maneira errada”, fala que entendemos 

como estratégia discursiva de legitimação (CHARAUDEAU, 2009). Ou seja, mais uma 

tentativa do sujeito-enunciador de reforçar seu lugar de fala e sua posição de autoridade como 

criador de Quadrinhos Ácidos. A fala de QA demonstra, também, uma estratégia de 

credibilidade (CHARAUDEAU, 2009) no momento em que ele aparece em defesa de imagem 

de si (ethos), já que comenta em resposta a uma crítica. Além disso, percebemos, no discurso 

do sujeito-enunciador, uma atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 2009), quando ele 

propõe uma série de imaginários como em: “Tente imaginar que você é da cor verde. Sua 

família e amigos são verdes. Mas todos que você vê na ‘grande mídia’ são azuis [...] o seu 

super-heróis favorito, o seu papai-noel... Quase todos são azuis”. Ao afirmar que o leitor 

entendeu seu quadrinho errado, Quadrinhos Ácidos não apenas está tentando impor ao 



 

114 
 

interlocutor uma interpretação da sua obra, já que podemos entender que se ele interpretou de 

“maneira errada”, existe, portanto, na concepção do autor, uma forma correta para interpretar a 

obra. Esse modo certo é chamado por ele de “moral do quadrinho”, conforme a fala: “Some 

tudo isso com a ingenuidade e pureza de uma criança e assim entenderá a moral do quadrinho”.  

Ainda percebemos, no comentário de QA, que, ao dizer “As vezes a gente pode ter 

dificuldade de conseguir enxergar as coisas por estarmos acostumados a enxergar sempre do 

mesmo jeito”, o sujeito-enunciador parece ignorar o fato de que ele, como sujeito discursivo, 

também está suscetível a reproduzir discursos aos quais ele critica, mas tem dificuldades em 

perceber que o faz. Fato que pode ser comprovado no próprio quadrinho Brancos, em que 

Quadrinhos Ácidos faz uma crítica à representatividade negra na mídia, mas aparenta não notar 

que sua própria crítica é desproporcional ao representar brancos em sete quadros, enquanto os 

negros estão restritos ao último quadrinho. Ou seja, ele reproduz, em seu trabalho, o mesmo 

problema que o motivou a construir a tira, o que pode ou não ser uma escolha intencional. 

Por sua vez, o comentador 5 volta a interagir dizendo: “Ficou mais claro agora a 

visão que você quis passar [...] Concordo que a mídia na maioria das vezes tende a mostrar mais 

caucasianos”. Isso demonstra que os argumentos de QA, de alguma forma, fizeram o leitor 

repensar seus valores. Entretanto, entendemos que ao completar afirmando: “Mas nos últimos 

tempos houve uma grande evolução nessa parte [...]”, o comentador 5 demonstra que, mesmo 

entendendo o raciocínio do quadrinista, não concorda totalmente com ele. Dessa maneira, ao 

apoiar-se em valores afetivos socialmente compartilhados – como na fala “Temos de entender 

que o importante são os nossos princípios e valores bons, e não a cor da nossa pele. Somos 

todos humanos iguais” –, o comentador 5 apresenta uma atitude de dramatização 

(CHARAUDEAU, 2009) para dizer uma opinião pessoal. Além disso, na fala do comentador 5 

há um discurso pacificador, se pensarmos que ele parabeniza Quadrinhos Ácidos pelo trabalho 

e o deseja sucesso. 

O sujeito-enunciador aparece, novamente, respondendo a fala do comentador 5, 

agora em uma atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 2009), pois se apoia em discursos de 

senso comum, por exemplo: “acredito que a cor da pele é o que menos importa. O que importa 

é a essência”, para destacar o que ele acredita. A fala de QA, entretanto, parece-nos confusa já 

que não entendemos o que ele quer dizer com: “O conceito acontece justamente quando isso é 

notado. Quando isto acontece, perceba (nos comentários). Sempre acontece ações separatistas”. 

Tal conceito não é citado por Quadrinhos Ácidos anteriormente, muito menos o explica nesse 

comentário, o que talvez seja o motivo de o comentador 5 não voltar a participar.  
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Além disso, sobre a interação entre o comentador 5 e QA, podemos dizer que eles 

passam da truculência para o respeito com a opinião do outro ao longo desses comentários. Essa 

mudança é explicitada com a última fala do comentador 5 e também ao final de uma das falas 

do sujeito-enunciador: “Talvez, apenas talvez, o interessante seja a união! Pense nisso e seja 

feliz!”. Mesmo não concordando plenamente, eles terminam aceitando a posição um do outro, 

e isso se dá por meio de elogios e mensagens afetivas que eles trocam no final das mensagens. 

Parece-nos, portanto, que a atitude defensiva de Quadrinhos Ácidos se enfraquece à medida 

que recebe elogios do comentador 5, demonstrando, assim, uma certa vaidade e também 

polidez. 

Em outro comentário, agora em resposta a uma mensagem enviada no modo 

“privado”, QA demonstra uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009), ao anexar à sua fala 

um print da fala do leitor. A ação é repetida pelo sujeito-enunciador mais uma vez na mesma 

postagem, com discursos semelhantes ao desse comentário, tanto por parte de Quadrinhos 

Ácidos como nas críticas do usuário que mandou a mensagem. Portanto, entendemos o 

posicionamento de QA como uma tentativa de “destruir o adversário” questionando os 

argumentos do sujeito-usuário ou a sua pessoa. Ou seja, além de expor a mensagem carregada 

de ofensas, o quadrinista taggeou o usuário, que chamamos aqui de Externo 1, para dizer: 

“Depois de postar esse quadrinho eu recebi essa mensagem em anexo do leitor Externo 1. Tentei 

responder para ele, mas fui bloqueado por ele logo em seguida. O que vocês acham?”. 

Percebemos na fala do artista a tentativa de defender a imagem de si (ethos), o que entendemos 

como uma estratégia de credibilidade (CHARAUDEAU, 2009), já que o sujeito-enunciador se 

manifesta em resposta às críticas feitas pelo Externo 1. Também entendemos a ação de 

Quadrinhos Ácidos como uma estratégia de legitimação (CHARAUDEAU, 2009), uma vez 

que, ao expor o Externo 1, QA busca reforçar sua posição de autoridade como moderador da 

página, a fim de, possivelmente, reprimir futuras mensagens semelhantes. O que mostra 

também uma estratégia de captação, já que ele evita suscitar/fomentar a discussão, 

evidenciando, mais uma vez, a relação comercial estabelecida na página, onde QA busca 

“fidelizar” leitores.  

Já o comentador 6 aparece, assim como o comentador 8, representando a fala 

daqueles leitores que se posicionam na publicação a fim de discutir a representatividade negra 

no universo das HQs.Em uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009), o comentador 6 

escolhe argumentos a fim de questionar certos valores/ideias defendidos por QA no quadrinho 

em questão. Um exemplo é a lista feita por ele na qual coloca uma série de personagens negros 
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do universo das HQs para dizer que existe sim representatividade negra no meio, por exemplo: 

“nick fury, lanterna verde, super choque, falcão, pantera negra, blade, cyborgue [...]”. Vemos 

também em seu discurso uma tentativa de deslegitimar a fala dosujeito-enunciador, como em: 

“não sei o sentido desse quadrinho se é realmente o que o cara ta falando, sobre se passar por 

vítima, mas tem muito super-herói negro sim”, em referência à mensagem que Quadrinhos 

Ácidos recebeu no privado, mostrada anteriormente. Há, ainda, um exemplo no discurso do 

comentador 6 de uma tentativa de “destruir o adversário”. Isso é perceptível quando ele afirma 

que o quadrinho de QA é racista e desinformado na fala: “acho que anda desinformado [...] esse 

quadrinho seu aí é muito racista, e racismo é crime!”. 

O comentador 7, por sua vez, apresenta uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 

2009) ao questionar os valores defendidos por vários leitores em seus comentários. Isso fica 

visível quando ele afirma que: “O problema de muita gente é que enxergam preconceito em 

tudo”. Ou seja, para o comentador 7, os leitores é que estão vendo preconceito em tudo. Tal 

fala mostra contradições em seu discurso, já que vem acompanhada dos dizeres: “minha gente 

é uma opinião não há ofensa nem difamação de nenhum negro”. O que nos leva a questionar: o 

que ele toma como opinião? O preconceito ou a tira? Se for uma opinião, por que, então, ele a 

toma como verdade? Ao fazer essa afirmação, o comentador 7 sugere que opinião não pode ser 

construída com base em preconceitos? Ou o preconceito não se expressa como opinião? Ao 

construir sua fala, portanto, o comentador 7 ignora que, para fazermos interpretações, 

precisamos de argumentação e não de afirmativas categóricas. Além disso, ele parece esquecer 

que QA pode ter expressado uma opinião considerada preconceituosa pela sociedade. O que 

claramente acontece na tira Brancos, em que alguns leitores percebem indícios de preconceito 

no modo como Quadrinhos Ácidos representa os negros e expressaram opinião a respeito 

dizendo que encontraram elementos preconceituosos no quadrinho.  

A fala do comentador 7, então, expressa sua opinião e julgamentos, mas não 

apresenta argumentos para explicar os motivos de ele afirmar que não há preconceito. Além 

disso, ao dizer “Interpretem antes de julgar”, o sujeito parece dar uma ordem e se coloca numa 

posição superior à dos outros comentaristas. Ou seja, ele não comenta para estabelecer diálogo 

e discussão, mas para dizer verdades e “profetizar”, como se apenas sua interpretação fosse 

válida e correta. A ação reforça a tentativa do comentador 7 em “destruir o adversário” com o 

questionamento de suas ideias.  

Em uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009), o comentador 8 analisa o 

comentário em que o sujeito-enunciador diz: “Tente imaginar que você é da cor verde. Sua 
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família e amigos são verdes. Mas todos que você vê na ‘grande mídia’ são azuis”, em resposta 

ao comentador 5. Assim, o comentador 8 desenvolve seus argumentos fundamentando-se nos 

dizeres de QA, de forma a questioná-los, como vemos em: “ai é tudo escolha da pessoa, vc quer 

ser cristão? bom jesus é representado como um homem branco e vc sabe disso e mesmo assim 

virou cristão”. Ou seja, ele tenta fazer uma crítica social, mas constrói argumentos baseados no 

pressuposto de que as pessoas estão conscientes de suas escolhas e desconsiderando os 

problemas sociais envolvidos em escolher ou ser minoria, além de esquecer os problemas 

sociais por trás da falta de representatividade negra na mídia. Dessa maneira, ao dizer: “em 

todos existem negros e a mídia mostra isso, [...] inclusive o melhor heroi da marvel é negro 

(pantera negra) então isso ja começa a passar pra um lado mais vitimista”, o comentador busca 

comprovar sua argumentação por meio de exemplos, além de deixar evidente uma tentativa de 

“destruir o adversário” ao dizer que, com seus argumentos, Quadrinhos Ácidos está vitimizando 

a situação do negro.  

Em resposta a esse comentário, Pedro Leite usa seu perfil pessoal, no que 

percebemos ser uma atitude de engajamento (CHARAUDEAU, 2009), para dizer “Parei de ler 

quando você escreveu "o melhor herói da Marvel é negro". Fui”. De engajamento, pois, sua fala 

apresenta uma tomada de posição, opinativa, a de que ele não acredita que o melhor herói da 

Marvel seja negro. Além disso, percebe-se, em seu discurso, uma atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009), uma vez que o autor se apresenta de forma avaliativa ao discurso do 

leitor, demonstra traços de julgamento/questionamento em relação à fala deste. Mostra sua 

tentativa em “destruir o adversário”, já que, ao dizer que parou de ler quando o sujeito disse 

isso, o autor demonstra um menosprezo pela opinião do leitor, passando a ideia de que ela não 

lhe importa.  

Já o discurso do comentador 9 é colocado nesta dissertação para 

exemplificar/representar a fala daqueles leitores que comentam no post criticando/ 

questionando tanto Quadrinhos Ácidos como seu trabalho. Dessa forma, a fim de refutar o 

posicionamento de QA na tira, o comentador 9 se manifesta em uma atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009), trazendo, em seu comentário, a tira Foi sem querer, publicada no dia 

4 de janeiro, juntamente com a frase “Foco no presidiário. Nada a declarar!”. É importante 

destacar que, ao buscar tal tira, o usuário se aproveita da arquitetura do Facebook – que, de 

acordo com Rieder et al (2016), além de armazenar todos os dados de interação (publicação, 

curtidas, compartilhamentos e comentários) dos usuários, deixa o acesso a eles disponível. Fato 

este também mencionado no Capítulo 3, em que Emediato (2015) chama esses dados de traços 
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deixados pela fala, que, segundo o autor, são um extraordinário instrumento de poder, já que os 

atores podem, como fez o comentador 9, buscar por os traços e usá-los como prova de uma 

ideia/argumento.  

Nesse comentário, portanto, percebemos que, com a fala “Nada a declarar!”, o 

comentador 9 se abstém de usar, em seu discurso, palavras que julguem o sujeito-enunciador 

recorrendo ao silêncio fundador, ou seja, “[...] o silêncio pensado como um respiração da 

significação, lugar de recuo necessário para que o silêncio possa significar, para que o sentido 

faça sentido [...] como eminência de sentido” (ORLANDI, 2012, p. 83). Dessa forma, 

percebemos uma tentativa do leitor em “destruir o adversário”, já que a imagem é usada como 

uma forma de comprovar/reforçar uma ideia. Assim, atribuímos à fala do comentador 9, 

considerando o que está no interdiscurso da combinação da imagem com as palavras escolhidas, 

o sentido de que o leitor acredita que ele se posiciona de modo racista em seus trabalhos. 

Quadrinhos Ácidos, por sua vez, aparece respondendo a uma crítica, ou seja, em 

defesa de si (ethos), o que entendemos como uma estratégia de credibilidade. Além disso, 

percebemos que seu discurso é muito similar ao usado na publicação do dia 4 de janeiro na fala: 

“Existem dois presidiários nesse quadrinho: um negro e um branco. Por isso, não entendi o seu 

comentário”. Assim, QA demonstra, mais uma vez, um tom de autoridade, em uma estratégia 

de legitimação (CHARAUDEAU, 2009). Ele não faz o esforço de se deslocar para entender a 

opinião do leitor e o menospreza ao dizendo que não entendeu o que ele disse. Dessa forma, o 

sujeito-enunciador recusa-se a refletir sobre os problemas sociais por trás da última cena 

retratada em Foi sem querer, além de ignorar novamente o fato de que ele, como sujeito 

discursivo, é passível de reproduzir discursos preconceituosos, consciente ou 

inconscientemente. Desta forma, podemos dizer que Quadrinhos Ácidos busca persuadir o 

interlocutor de que sua fala condiz com posição de autoridade de criador da tira, em um 

exercício do poder. Além disso, a resposta de QA nos faz questionar: Não estaria Quadrinhos 

Ácidos tentando ignorar o interdiscurso de forma a fugir da crítica? Será que a atitude é 

suficiente para responder o apontamento do leitor? Isto posto, consideramos que, ainda que 

apareça em defesa de si, o sujeito-enunciador abre margem a outros questionamentos e 

acusações de racismo ao se abster de uma argumentação mais profunda e crítica sobre o caso.  

Na imagem postada pelo comentador 10, vemos uma apropriação de um discurso 

que o sujeito toma como seu para demonstrar uma ideia/opinião. A imagem é um quadrinho de 

outro autor e faz uma crítica à sociedade que, muitas vezes, fecha os olhos para o racismo e 

para todas as situações de preconceito e vulnerabilidade às quais o negro é submetido 
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diariamente no país. Assim, Não vamos falar sobre isso mostra, em quatro quadros, tais 

conjunturas. No primeiro, o negro é violentado em situação aparente de escravidão, e o agressor 

segura um chicote e diz “Toma negro safado!”. A segunda imagem mostra um negro sendo 

agredido por um militar, que diz “Preto vagabundo”. A terceira imagem retrata um negro sendo 

abordado por um policial que fala: “Encosta criolinho”. O quarto e último quadro traz o 

desfecho, no qual um negro aparece segurando uma placa com os dizeres: “Racismo é crime”; 

em sua frente, está um personagem branco visivelmente desconfortável, dizendo: “Vocês se 

vitimizam demais, vamos esquecer esse negócio de racismo. Isso não existe mais”. Percebe-se, 

aqui, que o comentador 10 adota uma atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 2009). Ele 

lança mão dos dramas da vida, apoiando-se em valores afetivos socialmente compartilhados. 

Nesse caso, levanta argumentos sobre a situação dos negros no país e, mais especificamente, 

acerca do racismo, a fim de “fazer sentir” e provocar certas emoções no interlocutor. Também 

entendemos que o interlocutor produz sentido com base em sua memória discursiva, além de 

valores socialmente compartilhados. Verificamos na publicação comentários que podem ser 

inseridos na interação de construção, conforme vemos a seguir. 

 

Quadro 5 – Construção referente ao post do dia 21 de janeiro 
Padrões de comentários Interação de construção 

Taggeiam 
 

Comentador 11  Comentador 12, olha o que você sempre diz!!! 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 11:06 

Taggeiam 
Risos 

Imagens/ Emoticons/ links 

 Comentador 12 Isso msm Comentador 11 kk  

Taggeiam 
Concordam/ Elogiam 

Imagens/ Emoticons/ links 

Comentador 13 Arrasou, Comentador 5! Muito fácil falar sobre 
o que é ou não racismo, quando não sente na pele. E ainda tem 
gente muito "esperta" que acha que sabe mais do que as pessoas 
que vivem isso diariamente      
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 13:11 

Taggeiam 
Concordam/ Elogiam 

Imagens/ Emoticons/ links 

Comentador 5 Obrigada Comentador 13! Estou aprendendo! 
Nunca é tarde! Pelo menos n crio uma filha sem empatia! 
Curtir.  Responder. 11 de janeiro às 13:12 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Os comentários acima podem ser considerados como interação de construção 

(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013), já que visam a construir/aprofundar laços sociais 

e demonstram certo grau de intimidade entre os interlocutores. São aqueles em que se cria uma 

conexão entre os sujeitos, construindo uma intimidade e aprofundando relações. A relação é 

facilmente percebida na interação entre os comentadores 11 e 12, que, ao se taggearem, além 

de “convidarem” um ao outro para um diálogo, também demostram existir entre eles uma 
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ligação externa à página em questão. Isso é confirmado na fala do comentador 11: “olha o que 

você sempre diz!!!”, mostrando, assim, que ambos se conhecem e que existe uma reciprocidade 

em tal relação social.  

Além disso, a interação de construção tem como objetivo construir laços que não 

existem, caso que, possivelmente, acontece entre o comentador 5 e o comentador 13. Mesmo 

que exista certo grau de intimidade entre eles, não podemos afirmar haver ali relações em 

sistemas externos à página do Facebook. Ou seja, o comentador 5 e o comentador 13, 

diferentemente dos comentadores 11 e 12, são atores entre os quais não há evidências de uma 

conexão direta, mas que, graças ao espaço proporcionado pela rede social digital, conseguem 

interagir e terem acesso ao que outro diz. Essa característica é abordada no Capítulo 3 como 

atributo potencializado pela comunicação mediada pelo computador.   

Nesse sentido, entendemos que, no post, os sujeitos discursivos conseguem 

interagir e ter acesso ao que outro diz utilizando suas memórias discursivas e discursos outros 

presentes na situação de comunicação, a fim de contribuir para a ampliação do debate e da 

discussão a respeito da representatividade negra na mídia. Outro ponto que podemos ressaltar 

sobre essa publicação é a predominância da interação de desgaste, já que a maior parte dos 

comentários apresenta briga/ e ou conflito de ideias.  

Além disso, percebemos nos comentários de Quadrinhos Ácidos no post Brancos 

grande recorrência das estratégias de legitimação e credibilidade. O sujeito-discursivo se mostra 

disposto a reforçar sua posição de autoridade, conferida a ele pelo status de criador das tiras, 

além de defender a imagem de si. Entretanto, QA não revela indícios de que vai avaliar a 

maneira como se posiciona em seu trabalho, ignorando diversas vezes a possibilidade de que 

ele tenha reproduzido algum discurso preconceituoso em suas tiras. Quadrinhos Ácidos também 

não apresenta argumentos convincentes para contestar as críticas feitas pelos leitores e tenta 

desmerecer os julgamentos contrários dizendo não os entende ou afirmando que o leitor 

compreendeu a tira de maneira errada, atitude esta que explicita a maneira polida em que o 

artista tende a se manifestar a fim de manter a relação mercadológica/ comercial com seus 

leitores já que na relação autor-leitor, ou contrato de comunicação, QA tem como uma das 

características “fidelizar” o leitor. Ademais, também constatamos, em suas falas, uma mudança 

de postura no momento em que recebe elogios, o que demonstra uma certa vaidade do sujeito-

enunciador.   
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4.3.4 Publicação O roubo da máscara, 21 de janeiro  

  

O post do dia 21 de janeiro é a animação O roubo da máscara, de outra série de 

tiras, também desenvolvida por Pedro Leite, a Tirinhas do Zodíaco, uma paródia do desenho 

animado Os Cavaleiros do Zodíaco44. Na animação em questão, o sujeito-enunciador faz uma 

referência ao cavaleiro de bronze Shum, que é regido pela constelação de Andrômeda, nomeada 

com inspiração na princesa da Etiópia, Andrômeda, que, na mitologia grega, era filha de 

Cassiopeia. No mito, a princesa foi acorrentada a uma rocha para ser devorada pelo monstro 

marinho Cetus sendo, porém, salva por Perseu que a tornou sua esposa. Shum de Andrômeda45, 

portanto, tem como regente uma mulher, a princesa Andrômeda, o que faz com que, em algumas 

representações do personagem, sua armadura relembre traços considerados femininos, por 

exemplo, a marcação de seios e a cor rosa. Assim, a animação começa com uma mulher, que 

veste uma armadura, no que parece ser um quarto bagunçado, com uma expressão de raiva 

dizendo: “Droga, eu não consigo achar”. E completa: “Uma amazona nunca deve sair sem sua 

máscara”. Em seguida, a mulher se questiona: “Onde será que eu deixei?”. Nesse momento, a 

imagem muda para Shum, que veste a máscara “perdida” da amazona enquanto se admira no 

espelho.  

Na animação, Quadrinhos Ácidos faz claramente uma piada com o fato de Shum 

possuir uma regente mulher e, por isso, ter em sua armadura traços considerados por muitos 

como femininos, visando, dessa forma, causar o riso. Entretanto, o sujeito-enunciador parece 

ignorar que, ao fazer isso, mesmo que se trate de uma paródia, ele reforça o reconhecimento de 

apenas dois gêneros, vinculando uma cor a um gênero e reforçando o machismo, além de 

                                                           
44 Criada em 26 de novembro de 1985, Saint Seiya ou Os Cavaleiros do Zodíaco é uma série japonesa de mangá, 
escrita e ilustrada por Masami Kurumada. Publicada originalmente na revista Weekly Shōnen Jump, de 1986 a 
1990 e adaptada para anime pela Toei Animation de 1986 a 1989, a série narra a história de guerreiros místicos da 
deusa grega Athena, os chamados "Cavaleiros" (ou "Saints", no original), que lutam vestindo "Armaduras" (ou 
"Cloths") sagradas baseadas nas 88 constelações modernas. O enredo se concentra em um órfão chamado Seiya, 
forçado a ir ao Santuário na Grécia para obter a Armadura de Bronze de Pégaso, uma das vestes usadas pelos 
guerreiros da deusa grega. Os Cavaleiros, divididos na hierarquia Cavaleiros de Ouro, Cavaleiros de Prata, 
Cavaleiros de Aço e Cavaleiros de Bronze de acordo com seu poder de luta e armadura, têm como missão defender 
a reencarnação de Athena em sua batalha contra outros deuses do Olimpo, ou de outras mitologias, que planejam 
dominar a Terra.  Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Os_Cavaleiros_do_Zodíaco>. Acesso em: 3 mar. 
2017.  
45 Com a armadura conhecida por possuir correntes, Shum as utiliza tanto para atacar como para se defender. 
Misericordioso, humilde e gentil, o cavaleiro de bronze prefere resolver conflitos sem derramar sangue e se 
envolve em combate somente quando julga realmente necessário ou quando perde sua quase infinita paciência. 
Shun é a reencarnação de Hades, o Imperador do Inferno, e esteve ligado ao Deus dos Mortos desde sua infância 
por meio de um pingente prateado em forma de um pentagrama com a inscrição “Yours Ever” (“Sempre Seu”), 
que ele acreditava ter recebido de sua falecida mãe, mas descobre ter sido salvo pelo sangue de Athena em seu 
sacrifício. Disponível em: <https://pt.wikipedia.org/wiki/Lista_de_personagens_de_Saint_Seiya>.  Acesso em: 3 
mar. 2017.  
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desconsiderar toda a discussão de gênero pela qual a sociedade passa atualmente. O que nos 

leva a questionar: Será que retratar Shum vestindo tal máscara é mesmo engraçado? Shum, 

então, não poderia usar essa máscara porque é homem? Quem definiu isso?  
 

Figura 11 – Post 21 de janeiro 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 13 nov. 2016. 
   

Na publicação do dia 21 de janeiro, que recebe 450 curtidas, 114 

compartilhamentos e 94 comentários, apenas dois são de Quadrinhos Ácidos, sendo um em 

resposta a um questionamento de um fã, e outro em resposta a uma crítica. Além disso, é 

possível perceber no post comentários que podem ser classificados dentro dos cinco padrões 

definidos nesta dissertação, sendo que há predominância daqueles em que “taggeiam alguém”. 

O que pode ser entendido como um “convite” à interação ou apenas uma forma de mostrar a 

um amigo e/ou conexão a animação em questão. Outro ponto que podemos ressaltar é a 

existência de comentários que se enquadram dentro dos três tipos básicos de interação 
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determinados por Fragoso, Recuero e Amaral (2013). Essas falas são analisadas a seguir, 

conforme a ação da interação sobre o laço social.  

No post em específico, os interagentes precisam de um conhecimento prévio tanto 

em relação a Os Cavaleiros dos Zodíacos como sobre o primeiro trabalho desenvolvido pelo 

sujeito-enunciador, as Tirinha dos Zodíaco, acionando, assim, consciente ou 

inconscientemente, a memória discursiva que carregam para atribuir sentido. Memória que é 

transpassada por uma polifonia de vozes, tais como a história original em Mangá, estilo de 

quadrinho Japonês, a versão animada para TV, os quatro filmes produzidos sobre a saga entre 

1987 a 1989, como também a abordagem em Tirinhas dos Zodíacos. O conhecimento dessas 

variadas vozes permite aos leitores o acesso a discursos vários, aos quais o sujeito discursivo 

recorre para fazer uma escolha de posicionamento, mesmo que até certo ponto de forma 

inconsciente, para construir os diferentes discursos presentes nos comentários.  

Dessa maneira, identificamos na publicação comentários, por exemplo, emoticons 

e onomatopeias que representam risos, tal como “hahaha”, além de elogios à abordagem de 

Quadrinhos Ácidos como “Show”, além de alguns indícios de que os leitores não estão de 

acordo com a piada, como na fala “Nossa, que sacanagem!”. Tais comentários mostram, 

portanto, a existência na publicação da interação de manutenção (FRAGOSO; RECUERO; 

AMARAL, 2013). Tratam-se de falas/interações que visam a manter o laço social no patamar 

que está, sem aprofundar o relacionamento ou aumentar o grau de intimidade. São comentários 

que não convidam à interação, muito menos mostram o grau de relação entre os envolvidos. 

Além disso, percebemos, no post, falas que podem ser entendidas como interação de desgaste.  
 

 
Quadro 6 – Desgaste referente ao post do dia 21 de janeiro 

Padrões de comentários Interação de desgaste 
Discordam/ criticam Comentador 1 Não gosto dessa zoeira com o shun não. 

Sacanearam tanto o Afrodite e no gold of soul ele se mostrou um 
dos mais picas dos golds.  
Curtir.  Responder. 21 de janeiro às 11:04 

Concordam/ Elogiam Comentador 2 O Shun é a nossa diva, amigo. “A seita” que dói 
menos. 
Curtir.  Responder. 21 de janeiro às 11:32 

Concordam/ Elogiam 
Imagens/ Emoticons/ 

links 

QUADRINHOS ÁCIDOS A questão não é se o cavaleiro é forte 
ou não. A questão engraçada é a constelação dele é uma mulher, 
e até a sua armadura é feminina (tem seios e é rosa). Então uma 
máscara de amazona ficaria perfeita ali, não? :)  
Curtir.  Responder. 21 de janeiro às 11:51 



 

124 
 

Taggeiam 
Imagens/ Emoticons/ links 

Comentador 3 Quadrinhos Ácidos Sobre a armadura ter seios e 
ser rosa, a culpa é da Toei. No mangá as armaduras não têm cor, 
e a do Shun não tem seios 

 
Curtir.  Responder. 21 de janeiro às 12:09 

Fonte: Elaboração própria. 
  

Os comentários do Quadro 6 representam as falas dos leitores que se manifestam 

discutindo questões referentes a Os Cavaleiros dos Zodíaco. São exemplos de interação de 

desgaste (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013), ou seja, interações que especificam briga 

ou conflito entre os atores, sejam pessoais ou de ideias. Assim, os comentadores 1 e 3 aparecem, 

aqui, para exemplificar discursos de leitores que comentam criticando o posicionamento de 

Quadrinhos Ácidos e em defesa do personagem criticado. O comentador 1 demonstra uma 

atitude de engajamento (CHAURAUDEAU, 2009), ao optar por uma tomada de posição, que 

está evidente na sua escolha de palavras e argumentos, o que é possível perceber em: “Não 

gosto dessa zoeira com o shun não”. Em seu discurso, leitor também demonstra um amplo 

conhecimento sobre Cavaleiros dos Zodíacos, o que pode ser percebido interdiscursivamente 

quando cita outro cavaleiro da saga que se mostra forte, mesmo que muitos o tenham criticado, 

em um episódio específico, o que vemos em: “Sacanearam tanto o Afrodite e no gold of soul 

ele se mostrou um dos mais picas dos golds”, deixando implícito que Shum também pode 

surpreender por sua força, argumento este que reforça sua tomada de posição.  

Porém, tanto o comentador 2 como Quadrinhos Ácidos se mostram contrários À 

opinião do comentador 4. A fala do comentador 2 explicita o discurso de outros leitores também 

ativos, nesse post, que aparecem concordando com a piada do sujeito-enunciador em relação a 

Shum de Andrômeda e/ ou reforçando-a. Dessa forma, ao dizer: “O Shun é a nossa diva, amigo. 

A seita que dói menos”, o comentador 2 adota uma atitude polêmica (CHAURAUDEAU, 2009) 

por questionar a ideia defendida por ele, em uma tentativa de “destruir o adversário”. Ademais, 

também verificamos na fala desse leitor que, ao chamar Shum de “diva”, reproduz a piada feita 

pelo sujeito-enunciador na animação e reforça o preconceito de gênero expresso na mesma. O 

que também pode ser dito sobre a resposta de Quadrinhos Ácidos que, novamente, associa um 
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gênero a uma cor e reitera o discurso machista, baseado em um preconceito de gênero, usado 

na animação O roubo da máscara. Ao dizer “A questão não é se o cavaleiro é forte ou não. A 

questão engraçada é a constelação dele é uma mulher, e até a sua armadura é feminina (tem 

seios e é rosa). Então uma máscara de amazona ficaria perfeita ali, não? :)”, Quadrinhos Ácidos 

se manifesta em defesa da sua imagem (ethos), já que responde a críticas, em uma estratégia de 

credibilidade. Mais uma vez, QA parece ignorar a possibilidade de que, em seu trabalho, ele 

reproduza discursos embasados em opiniões pessoais e preconceitos, desconsiderando, da 

mesma forma, as críticas feitas por seus leitores.  

Já a fala do comentador 3 exemplifica o discurso daqueles que se manifestam de 

modo a criticar os argumentos de Quadrinhos Ácidos. O seguidor aciona sua memória 

discursiva para falar sobre a versão de Cavaleiros dos Zodíacos no Mangá. Portanto, ao dizer: 

“No mangá as armaduras não têm cor, e a do Shun não tem seios”, o sujeito adota uma atitude 

de distanciamento (CHAURAUDEAU, 2009), uma vez que se coloca de forma controlada, 

como um especialista, apresentando fatos e demonstrando o seu posicionamento por meio da 

imagem de Shum e sua armadura no Mangá, responsabilizando a Toei, empresa que produziu 

a versão animada para a TV, pelo fato de Shum ser representado com seios e armaduras rosa. 

Além disso, observamos, no post, comentários que entendemos como interação de construção, 

conforme o Quadro 7. 
 

Quadro 7 – Construção referente ao post do dia 21 de janeiro 
Padrões de comentários Interação de construção 

  Taggueiam 
Concordam/ elogiam 

Comentador 4 Quadrinhos Ácidos, não existe a possibilidade 
das Tirinhas do Zodíaco voltarem? Curti muito a versão impressa! 
Parabéns pelo trabalho! 
Curtir.  Responder. 21 de janeiro às 11:52 

Taggeiam 
Imagens/ Emoticons/ links 

QUADRINHOS ÁCIDOS Não Comentador 4. A série já acabou 
faz uns 4 anos. Agora só tem o 
livro: http://www.pedroleite.com.br/#!lojinha/cp2w :) 
Curtir.  Responder. 21 de janeiro às 13:11 

Taggueiam 
Risos 

Comentador 4 Quadrinhos Ácidos que pena, tinha muito mais 
zoeira que poderia ser feita hehehe  
Curtir.  Responder. 21 de janeiro às 13:12 

Taggueiam Comentador 5  Externo 1 e Externo 2 nem assisti, mas qdo vi o 
tema lembrei de vc!rs  
Curtir.  Responder. 09 de fevereiro às 06:54 

 Fonte: Elaboração própria.  
  

Nos comentários acima, podemos identificar o que Fragoso, Recuero e Amaral 

(2013) entendem como interação de construção. São comentários que visam a construir e/ou 
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fortalecer laços e estabelecer intimidade, além de aprofundar relações. No caso em específico, 

o laço social é traçado graças à relação fã e artista, quando o primeiro curte a página do segundo. 

Assim, ao taggear Quadrinhos Ácidos em seu comentário, o comentador 4 não está apenas 

chamando QA para a interação, mas também querendo fortalecer o laço social. Por isso, ao 

responder o comentário, também marcando o comentador 4, o sujeito-enunciador demonstra 

que o objetivo do leitor é alcançado, já que as ações caracterizam um diálogo entre os sujeitos. 

A resposta do comentador 4 a QA demonstra a construção de um laço social e de um certo grau 

intimidade, que pode ser comprovado com a sua fala descontraída: “Quadrinhos Ácidos que 

pena, tinha muito mais zoeira que poderia ser feita hehehe”.  O sujeito-enunciador também 

disponibiliza ao leitor um link para sua loja virtual, possibilidade apontada no Capítulo 1 desta 

dissertação como inerente ao Quadrinho Digital, a fim de mostrá-lo onde encontrar e comprar 

o livro do seu outro trabalho.  

Já a fala do comentador 5 possui um laço multiplexo, ou seja, fica claro que existem 

relações entre os atores em outros sistemas e/ou redes sociais, digitais ou não, ressaltando, 

assim, que há intimidade e reciprocidade nas relações sociais entre os interagentes. Isso pode 

ser notado em: “nem assisti, mas qdo vi o tema lembrei de vc! rs”. Ou seja, ao se lembrar do 

seu interlocutor, o comentador 5 comprova que eles não somente se conhecem, como, em algum 

outro momento e local, debateram a temática presente em O roubo da máscara. Fala esta que 

o Externo 1 responde com emoticons que representam risos, deixando claro que ele atribuiu 

sentido à fala de seu locutor e interpretou o ato de comunicação como algo engraçado. 

Entendemos, portanto, que o efeito produzido pelos leitores condiz com o visado 

pelo autor, uma vez que muitos sujeitos-usuários se manifestaram com risos ou demonstrando 

achar a animação engraçada. Identificamos um maior número de comentários daqueles que 

taggeiam alguém. Portanto, podemos dizer que há, nesse post, a predominância da interação de 

construção (CHAURAUDEAU, 2009). Em outras palavras, prevalecem os comentários que 

têm como objetivo manter, reforçar ou aprofundar tanto o grau de intimidade como os laços 

sociais entre os sujeitos. Além disso, chamamos a atenção para o fato de haver pouco conflito 

na publicação, o que faz com que a discussão não se desenvolva ali. Os comentadores, neste 

post em sua maioria homens, demonstram que o público de Quadrinhos Ácidos, assim como 

ele, pode não está tão atento aos problemas com gênero na sociedade como estão com os 

problemas de cor, por exemplo. Por fim, podemos dizer que QA, mais uma vez, ignora a 

possibilidade de haver preconceito em seu trabalho. Manifestando-se em defesa de si com 
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argumentos baseados em opiniões pessoais de forma a rejeitar as críticas, não exprimindo 

indícios de que pretende rever suas opiniões sobre os problemas sociais atuais. 

 

 

4.3.5 Publicação Dia nacional do quadrinho, 29 de janeiro 

  

A publicação de 29 de janeiro é uma homenagem ao Dia do Quadrinho Nacional, 

em que o autor reúne, em uma montagem, vários personagens de histórias em quadrinhos 

desenvolvidas por artistas brasileiros. Por exemplo, os Piratas do Tietê da quadrinista Laerte, 

Valente de Vitor Cafaggi, Menino Maluquinho do quadrinista Ziraldo, além do próprio 

Quadrinhos Ácidos. No post, é possível perceber que, apesar de ter sido publicado no dia 29, a 

data fixada no folder é 30 de janeiro. A postagem em questão vem acompanhada de um texto 

escrito pelo sujeito-enunciador: “Hoje (30/01) é o Dia do Quadrinho Nacional! Parabéns a todos 

os cartunistas que fazem esta profissão ser a mais divertida do mundo! :) Vocês conseguem 

identificar todos os personagens desta imagem?”. Conta, também, com um hiperlink para que 

os leitores tenham acesso ao nome dos personagens e aos autores homenageados no trabalho.  
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Figura 12 – Post 29 de janeiro 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 15 nov. 2016. 

 

A publicação recebe 1,3 mil curtidas, 229 compartilhamentos e 34 comentários, 

sendo que apenas um destes é de Quadrinhos Ácidos. Os demais comentários da postagem estão 

divididos entre respostas à pergunta feita por QA na descrição da arte, ou seja, nomes de 

personagens que os leitores conseguiram identificar na montagem, emoticons, elogios e 

parabenizações tanto à homenagem como ao dia dos quadrinhos, amigos taggeando outros, 

além de nomes de personagens que os fãs acreditam estar faltando na imagem.  

Ao fazer o questionamento em seu texto, o sujeito-enunciador tem a intenção de 

incitar a participação e a resposta do leitor ao post e, de certa forma, alcança o objetivo, quando 

o efeito produzido, pelos leitores é fazer várias considerações relacionadas à pergunta de 

Quadrinhos Ácidos. Entretanto, se pensarmos em número de curtidas da página e número de 

comentários, percebemos pouca efetividade no efeito visado por QA já que 1,3 mil curtidas é 

um número relativamente pequeno se comparado aos mais de 500 mil fãs que curtem a página, 
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o que pode ser resultado da ausência de assuntos/comentários polêmicos na publicação. 

Também podemos dizer que a fala do sujeito-enunciador que acompanha a imagem é uma 

interação de construção (CHARAUDEAU, 2009). Ela visa a reforçar os laços sociais com os 

leitores, construir ou aprofundar o grau de intimidade com os mesmos, uma vez que “convida” 

os leitores para a interação ao questionar: “Vocês conseguem identificar todos os personagens 

desta imagem?”.  

Dos cinco padrões de comentários definidos nesta dissertação, apenas quatro são 

encontrados na publicação, são eles: 2) aqueles que tagueiam alguém; 3) aqueles que comentam 

com imagens e/ou emoticons; 4) aqueles que concordam com o autor e/ou o elogiam; e 5) 

aqueles que contestam e/ou não gostam do tema/abordagem/desfecho ou de alguma fala no 

quadrinho. Ou seja, não há comentários com risos. São identificados dois dos três tipos básicos 

de interação propostos por Fragoso, Recuero e Amaral (2013). A interação de manutenção, por 

exemplo, é percebida em falas de leitores que se manifestam apenas com emoticons e naqueles 

comentários nos quais os leitores adicionam com nomes de personagens: “Dinho <3”. Além 

disso, elas também são identificadas em falas que tecem elogios à homenagem feita ao autor ou 

dizem algo como “#compartilhei”. Esses são discursos que pretendem apenas manter o laço 

social no nível em que está, mostrando que estão cientes da publicação. Ademais, nenhuma das 

falas convida outros leitores para a interação, muito menos mostram o tipo de relação que os 

envolvidos possuem, o que ressalta a característica de manutenção. Também observamos, no 

post, comentários que consideramos como interação de construção (QUADRO 8). 
 

Quadro 8 – Construção referentes ao Post do dia 29 de janeiro 
Padrões de comentários Interação de construção 

Taggueiam Comentador 1 Olha Externo 1!!! 
Curtir.  Responder. 29 de janeiro às 11:39 

Imagens/ Emoticons/ links  Comentador 2 Quem é aquela menina com urso? Me 
lembra We Bare Bears 
Curtir.  Responder. 29 de janeiro às 11:52 

Concorda/Elogia Comentador 3 O nome do quadrinho é 'Bear' da Bianca 
Pinheiro 
Curtir.  Responder. 29 de janeiro às 18:40  

Concorda/Elogia Comentador 2 Não tem página? 
Curtir.  Responder. 29 de janeiro às 12:02 

Concorda/Elogia Comentador 3  Página eu acho que não, mas se jogar o 
nome dela e da HQ no google dá pra achar o site/tumblr. 
Curtir.  Responder. 29 de janeiro às 18:59 

Taggueiam Comentador 4  Externo 2 
Curtir.  Responder. 07 de fevereiro às 11:21 

Discordam/ criticam Comentador 5 Podiam colocar o Valente 
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Curtir.  Responder. 29 de janeiro às 11:36 
Taggueiam QUADRINHOS ÀCIDOS Comentador 5 o Valente está 

alí. :) 
Curtir.  Responder. 29 de janeiro às 11:47 

Fonte: Elaboração própria. 
 

No Quadro 8, colocamos exemplos de falas de leitores que se manifestam, seja 

questionando sobre algum personagem que não reconheceram, como no caso do comentador 2, 

seja fazendo sugestões a Quadrinhos Ácidos, como na fala do comentador 4. Diferentemente 

da interação de manutenção, os comentários desse quadro podem ser tomados como aqueles 

que visam a construir ou reforçar o laço social, ou seja, podem ser considerados como interação 

de construção (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013). O comentador 1 e o comentador 4, 

por exemplo, ao taggearem outros leitores, demonstram que os estão convidando à interação 

para fortalecer ou aprofundar o grau de intimidade. Já o diálogo estabelecido entre os 

comentadores 2 e 3 exemplifica o fortalecimento de um laço, visto que demonstram certo grau 

de intimidade na interação. Além disso, há um reforço dos laços e das relações sociais entre 

eles, pois, sempre que o comentador 2 acrescenta um questionamento, o comentador 3 faz outro 

respondendo à pergunta. A interação entre o comentador 5 e Quadrinhos Ácidos, por sua vez, 

mostra a construção de um laço onde não há. 

Assim, observamos, na publicação, um equilíbrio entre interação de manutenção e 

de construção. Muitos dos comentários são em resposta ao questionamento do sujeito-

enunciador, dizendo quais personagens eles identificam, além daqueles que apontam outros 

personagens que eles acreditam estarem faltando na homenagem. Outro ponto percebido é a 

ausência de críticas ao autor e ao seu trabalho, o que talvez se justifique pelo fato de que o 

trabalho publicado é uma homenagem e não aborda nenhuma questão polêmica. Além disso, 

todos os comentários feitos na publicação apresentam um discurso mais amigável, reforçando 

um fator percebido na publicação Brancos, do dia 11 de janeiro, de que QA tende a manter o 

tom gentil quando é elogiado ou não recebe críticas.  

 

4.4 Publicações de fevereiro 

 

No mês de fevereiro, são publicadas 15 postagens na página Quadrinhos Ácidos, 

em apenas cinco, o sujeito-enunciador faz algum comentário (TABELA 6). Entre os posts 

comentados por QA, percebemos a predominância de assuntos ligados ao carnaval, nos dias 2, 

3 e 4, que discutem diretamente a objetificação da mulher negra, o racismo, além do papel e 
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das consequências do carnaval no país e na vida dos brasileiros. É possível observar, também,  

que alguns leitores acusam Quadrinhos Ácidos de ser machista, hipócrita e racista em seus 

trabalhos, o que incita o sujeito-enunciador a responder em sua defesa. São nessas postagens 

que se encontra o maior número de comentários de QA feitos em fevereiro, um no dia 2, dois 

no dia 3 e quatro no dia 4, com um total de sete, sendo que seis delas são respostas a críticas. 

Tais falas são descritas no decorrer da análise das postagens. 

 

Tabela 6 – Relação de posts em fevereiro e comentários de Quadrinhos Ácidos 
 Fevereiro   

Dia Título 
Comentários de 

QA 
N° total 

comentários 
  
Compartilhamentos 

1 
O mundo segundo as 

propagandas 
Sem comentários 151 895 

2 
Qual será o assunto do 

próximo quadrinho? 
1 comentários 48 3 

3 Globeleza 1 comentários 229 506 
4 Viva o carnaval 5 comentários 482 3.612 
5 Globelezo Sem comentários 19.000 131. 505 

11 
Coisas que aprendi com filmes 

americanos 
Sem comentários 127 892 

14 Anúncio 420 mil seguidores Sem comentários 29 0 

15 
Passo a passo de como nunca 
perder as postagens da página 

Sem comentários 2 2 

16 Hipocrisia online Sem comentários 192 5.469 
17 Ter gato em casa é... Sem comentários 443 0 
19 Animais Sem comentários 9 28 

22 
Coisas que aprendi com 

quadrinhos de super-heróis 
1 comentários 164 406 

23 
Qual assunto você gostaria de 

ver no próximo quadrinho? 
Sem comentários 71 0 

25 
Seja um assinante do Clube do 

Pedro Leite 
Sem comentários 9 1 

26 O Lado ruim de ser alto 1 comentários 4.326 7.763 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Entre as publicações nas quais o autor se abstém de comentários, temos O mundo 

segundo as propagandas, postada no dia 1º desse mês, que recebe 3 mil curtidas, 895 

compartilhamentos e 94 comentários. Nos comentários, há debates relacionados às propagandas 

exibidas no país e à falta de representatividade nas mesmas, mostrando que a maior parte dos 

leitores que ali se manifesta concorda com o ponto de vista adotado pelo sujeito-enunciador. Já 

a animação Globelezo (sobre a qual discutimos mais detalhadamente adiante), publicada no dia 

5 de fevereiro de 2016, recebe 85 mil curtidas, 131.505 compartilhamentos e 19 mil 
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comentários, que se dividem entre discussões sobre racismo, feminismo, objetificação da 

mulher negra, machismo, entre outros.  

A postagem do dia 11 de fevereiro, Coisas que aprendi com filmes americanos, 

conta com 4.1 mil curtidas, 892 compartilhamentos e 127 comentários. A tira é uma crítica à 

abordagem e ao discurso nacionalistas e, muitas vezes, egocêntricos que predominam filmes 

dos EUA. Nos comentários, os leitores debatem o imperialismo e o patriotismo norte-

americano, além de questões ligadas ao universo dos HQs e filmes originários dos Estados 

Unidos. No dia 14 de fevereiro, o sujeito-enunciador posta uma imagem anunciando que a 

página havia atingido a marca de 420 mil seguidores. A ação recebe 269 curtidas, nenhum 

compartilhamento e 29 comentários, todos eles parabenizando Quadrinhos Ácidos e pela 

conquista. O post do dia 15 de fevereiro é uma espécie de tutorial no qual QA ensina Passo a 

passo de como nunca perder as postagens da página. A imagem alcança 76 curtidas, 2 

compartilhamentos e 2 comentários, sendo que um deles elogia a página e outro diz que seguiu 

os passos para receber as atualizações de Quadrinhos Ácidos. 

Hipocrisia online é publicado no dia 16 de fevereiro de 2016 e obtém 7.700 

curtidas, 5.469 compartilhamentos e 192 comentários. A tira é uma crítica a pessoas que postam 

coisas nas redes sociais, por exemplo, frases contra o preconceito, mas no dia a dia chamam o 

jogador do time adversário de “macaco”, o que, para Quadrinhos Ácidos, é uma atitude 

hipócrita. Dessa maneira, os comentários no post se dividem entre discussões sobre homofobia, 

sexismo, hipocrisia, política no Brasil, drogas, saúde, além daqueles que concordam ou 

discordam com a visão do autor. Sobre esse trabalho, também podemos dizer que a abordagem 

é semelhante ao que acontece com a tira A internet aproxima as pessoas, publicação do dia 6 

de janeiro de 2016 que conta com um comentário de QA Dessa maneira, podemos dizer que o 

fato de Quadrinhos Ácidos não comentar no post do dia 16 de fevereiro, mas comentar no dia 

4 de janeiro, reforça que a escolha do autor em se manifestar não depende exclusivamente do 

tipo de assunto abordado. 

O post do dia 17, Ter gato em casa é..., é um trabalho de outra série de tiras 

desenvolvida pelo sujeito-enunciador, Onde meu gato senta. Com 2.800 curtidas, nenhum 

compartilhamento e 443 comentários, a tira mostra diversas situações cotidianas vividas por 

gatos e seus donos. Na publicação, os diálogos entre os leitores são basicamente discussões 

sobre seus gatos e situações vivenciadas com eles, além da tentativa dos fãs de expressarem o 

amor pelo animal. Já a publicação de 19 de fevereiro de 2016 traz a animação Animais e conta 

com 131 curtidas, 28 compartilhamentos e 9 comentários. A tira é uma crítica à maneira como 
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tratamos os animais, apresentando os animais em papéis invertidos com o homem. Ou seja, eles 

nos observam em zoológico e fazem testes em laboratório usando humanos, etc. Nos 

comentários, os leitores aparecem concordando com a abordagem e/ou elogiando o trabalho.  

No dia 23 do mesmo mês, por sua vez, QA posta a pergunta “Qual assunto você 

gostaria de ver no próximo quadrinho?”. A postagem recebe 37 curtidas, nenhum 

compartilhamento e 71 comentários, todos eles com sugestões de temas para um futuro 

trabalho. Já em 26 de fevereiro, Quadrinhos Ácidos publica imagem de um quadrinho todo 

riscado com uma faixa que traz os dizeres “Seja um assinante do Clube do Pedro Leite”, 

imagem que vem acompanhada do link do apoia-se. Ao clicar no link, o leitor pode se tornar 

um assinante e receber as tiras produzidas por QA antes dos demais fãs. Tal ação recebe 141 

curtidas, 1 compartilhamento e 9 comentários, todos eles dizendo que o quadrinho em questão 

aborda O lado ruim de ser alto, trabalho publicado pelo autor no dia seguinte a essa imagem.  

Outro ponto observado nesse mês é a publicação de quatro trabalhos com temáticas 

relacionadas ao carnaval, na semana em que o evento foi realizado no ano de 2016. Os posts 

acontecem nos dias 2, 3, 4 e 5, sendo que o último, com a animação Globelezo, é publicada 

anteriormente em um comentário do sujeito-enunciador na postagem do dia quatro. Desse 

modo, apesar de apresentar até agora mais de 19 mil comentários, o post do dia 5 não contém 

nenhuma resposta de Quadrinhos Ácidos. Mesmo assim, uma publicação com esse volume de 

manifestações não pode ser ignorada, uma vez que se constitui como um fenômeno inédito o 

número de comentários alcançados por essa postagem na página do Quadrinhos Ácidos. A não 

interação de QA nesse post nos parece mais relevante do que a não interação nas demais 

publicações que possuem menos comentários. Não apenas pela quantidade de participação, mas 

por proporcionar ao autor uma chance maior de responder aos comentários devido ao volume 

de interação e discursos contidos ali. 

Seguindo essa lógica, o fato de Quadrinhos Ácidos não interagir com os leitores 

nessa publicação mostra que sua resposta está vinculada a fatores qualitativos e não apenas 

quantitativos. Porém não é possível focar somente nesse post, uma vez que o comentário do 

sujeito-enunciador é um fator importante para a pesquisa. Entretanto, a publicação se mostra 

relevante, pois nos permite identificar informações sobre como os leitores a recebem. Ademais, 

ela pode nos dizer algo sobre a página, já que explicita o alto número de interações entre os 

leitores e a pouca atuação de QA. Além disso, também nos ajuda a entender o que faz usuários 

e artistas comentar, como explicitamos ao longo da análise. 
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É possível perceber, entre os comentários dos leitores nas postagens com temáticas 

relacionadas ao carnaval, tanto discussões a favor como contra o racismo, o feminismo, o 

machismo, a misoginia, a objetificação da mulher na mídia brasileira, nos quadrinhos, no RPG, 

entre outros. Identificamos, também, várias críticas ao trabalho do autor e acusações de racismo, 

por exemplo. Observamos que as interações e diálogos no post Globelezo muito se assemelham 

a questões levantadas nos posts anteriores que, direta ou indiretamente, possuem a mesma 

temática. Assim como nas demais publicações analisadas neste trabalho, constatamos que 

diversos leitores se manifestam em defesa de Quadrinhos Ácidos e seu trabalho. A esse respeito 

Pedro argumenta:  

 
[...] se tinha comentários ruins, eram comentários bobos do tipo "Globeleza não é 
machismo, afinal, foi opção da atriz dançar e mostrar o corpo" ou "Na verdade a 
Globeleza não mostra nu total, tem tapa sexo, então essa animação tá errada ao mostrar 
o cara pelado"... Ou seja, foram comentários rasos e bobos que não valia a pena 
responder. Nesses casos os próprios leitores "corretos" respondem esse tipo de 
comentário, ou seja, há uma troca de conversas entre eles mesmos. Por isso as vezes 
eu não respondo nada porque outro leitor já respondeu o que eu pensava. Como era 
uma republicação de um vídeo de 1 ano antes, eu não devo ter tido paciência para 
responder de novo (LEITE, 2016). 

  
Entretanto, contrariando o que o autor diz, percebemos, entre as interações dos posts 

aqui citados, discussões mais profundas sobre as temáticas levantadas pelos próprios leitores 

em suas falas. Dos nove comentários feitos por Quadrinhos Ácidos no mês de fevereiro de 

2016, seis são em resposta às críticas e os outros três apresentam contextos particulares. No 

post Globeleza, do dia 3 de fevereiro de 2016, o sujeito-enunciador comenta postando o link 

para a animação Globelezo, postagem antiga que ele republica no dia 5 de fevereiro de 2016. 

Na postagem Viva o Carnaval!, de 4 de fevereiro, ele marca uma leitora para respondê-la 

diretamente, dizendo que sua resposta anterior não era para ela, pois mesmo tendo opiniões 

diferentes das suas, foi “educada” em suas colocações. Por último, nos comentários da 

publicação O lado ruim de ser alto, do dia 26 de fevereiro, ele anuncia “Em breve: o lado ruim 

de ser baixo” (TABELA 7). 

 

Tabela 7 – Teor dos comentários de Quadrinhos Ácidos em fevereiro 

  Dia 
N° 

comentários Teor comentário 
  2 1 Resposta a crítica 
  3 1 Link Globelezo 

Fevereiro   1 Resposta a crítica 
   4 3 Resposta a crítica 
   1 Marca leitora 
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  22 1 Resposta a crítica 

  26 1 
Anuncio "em 

breve" 
     Fonte: Elaboração própria. 

 

Desse modo, acreditamos que a tabela acima demonstra a tendência do sujeito-

enunciador em se manifestar, em quatro das sete vezes que comenta neste período, em defesa 

do seu trabalho e de acusações feitas contra ele. Apesar de Pedro Leite afirmar em entrevista 

que escolhe comentar quando os comentários abordam temáticas de seu interesse, observamos, 

em alguns posts não comentados pelo sujeito-enunciador, o debate de questões que ele diz 

despertarem seu desejo em participar. Além disso, entre os discursos das publicações em que o 

artista não se manifesta, há acusações feitas contra sua pessoa e seu trabalho, o que mostra que 

se defender também não pode ser considerado um motivo exclusivo que o leva a comentar. 

Nesse sentido, seguimos para a análise discursiva dos posts de fevereiro de 2016 selecionados 

como corpus desta pesquisa, ou seja, aqueles em que Quadrinhos Ácidos comenta e também a 

publicação do dia 5 de fevereiro, considerada um acontecimento singular à página. 

 

4.4.1 Publicação Qual será o assunto do próximo quadrinho?, 2 de fevereiro  

  

No post em questão, Quadrinhos Ácidos faz um questionamento: “Qual será o 

assunto do próximo quadrinho?”. A essa pergunta, ele adiciona a imagem inacabada de uma 

tira, na qual vemos mulheres seminuas e algumas partes coloridas de vermelho. É possível 

perceber a intenção do sujueito-enunciador em instigar tanto a curiosidade como a interação do 

leitor, pois, entendemos que uma pergunta deve ser respondida. Ou seja, o efeito visado por QA 

com a publicação é gerar movimento na página e aguçar a curiosidade dos fãs em relação à 

próxima tira a ser publicada. Dessa forma, ele busca atrair os leitores a se manifestarem por 

meio de um questionamento colocado na descrição da publicação. 
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Figura 13 – Post 2 de fevereiro 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 15 nov. 2016.  
   

A publicação é um claro convite de Quadrinhos Ácidos para que os leitores se 

manifestem respondendo ao questionamento feito por ele. A postagem recebe 234 curtidas, 3 

compartilhamentos e 48 comentários, nos quais a maioria dos leitores tentam responder qual é 

o assunto da tirinha. Entretanto, alguns leitores fazem críticas ao tema que eles pensam que o 

quadrinho aborda. Em resposta a um dos comentários, QA faz seu único comentário no post. 

Também notamos que não há recorrência de falas com risos, e poucos são aqueles que taggeiam 

outros fãs. É possível perceber, dessa forma, que o post intensifica, mesmo que 

inconscientemente, uma série de discussões entre os leitores que abordam temáticas como 

racismo, objetificação da mulher, machismo e feminismo, debates que se estendem pelo 
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restante das publicações da semana. Prova disso é a crescente manifestação dos leitores nos 

quadrinhos que desencadeia discussões com tais temáticas, que passam de 8 comentários no dia 

4 de janeiro de 2016 para 229 em 11 de janeiro, ficando um período sem comentários. Em 2 de 

fevereiro de 2016, as pessoas voltam a comentar na postagem, são 48 comentários nessa data, 

229 no dia 3 de fevereiro de 2016, 482 no dia 4 e 19 mil no dia 5 de fevereiro de 2016. Os 

comentários dessa publicação podem ser classificados pelos tipos de interações definidos por 

Fragoso, Recuero e Amaral (2013), conforme apresentamos a seguir. 

Como interação de manutenção, identificamos as falas de leitores que comentam 

em resposta ao questionamento do sujeito-enunciador. Ou seja, aqueles que se manifestam a 

fim de mostrar que viram a publicação, que estão presentes ali, mas não convidam outros à 

interação ou demonstram alguma intimidade. Portanto, percebemos que a maior parte dos 

sujeitos-usuários se manifesta dizendo o que pensam que o quadrinho aborda.  Além disso, 

identificamos na publicação falas de que podem ser classificadas como interações de desgaste. 

Exemplos que apresentamos no quadro abaixo, separados de acordo com a dinâmica da 

interação entre os sujeitos, e não obrigatoriamente em ordem temporal. 
 

 
Quadro 9 – Desgaste referente ao post do dia 2 de fevereiro 

Padrões de 
comentários 

Interação de desgaste 

Discordam/ criticam Comentador 1 Não entendo...sério, de verdade...se fossem só loiras 
sacudindo as bundas aí a luta seria contra o racismo... ja imagino 
até os hashtags #negrotambémsamba #foraracismonosamba e 
afins...como tem mais diversidade nisso e essas mulheres em sua 
maioria LUCRAM COM ESSA EXPOSIÇÃO, ELAS GANHAM 
DINHEIRO COM ESSA "OPRESSÃO" não entendo certos 
mimimis. Quanto ao aleitamento materno, não tem pq ficar de cu 
doce, não tem nada a ver. 
Curtir.  Responder. 02 de fevereiro às 16:37 

Discordam/ criticam Comentador 2  Whatever. Discussão desnecessária e expondo seu 
racismo e imaturidade. Povo chato! 
Curtir.  Responder. 02 de fevereiro às 17:32 

Taggueiam Comentador 1 Comentador 2 eu sou racista? 
Curtir.  Responder. 02 de fevereiro às 17:51 

Discordam/ criticam Comentador 1 Vamos la. Minha avó é negra assim como grande 
parte da minha família. Quando criança, minha mãe foi abandonada 
pela "mãe de sangue" e adotada pela minha avó que com muita garra 
e sua profissão de artesã nos criou e sempre nos deu muita, mas 
muita educação. Somos uma família assim, diferente do que a 
sociedade julga normal (O que para mim não me interessa esse 
julgamento). Minha mãe ano passado assumiu sua 
homossexualidade. Como filho e bem-criado claro que para mim 
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normal, minha mãe acima de tudo o respeito e isso nunca vai mudar 
independentemente de ser minha mãe. E sempre, sempre tive 
orgulho de minha avó ou qualquer pessoa que se aproxime de mim 
diferentemente da etnia, opção sexual ou condição social. Assim 
como minha bisavó que era branca e casou com meu avô Benedito 
Castelar um negro e deram origem a essa família linda que temos 
que claro, uma pessoa intolerante de verdade e acima de tudo 
IGNORANTE ousa se precipitar em criticar. Você me chamar de 
imaturo eu deixo passar, mas racista? Você não sabe nada da minha 
vida e julga sem pensar nas consequências...uma hora alguém não 
vai levar na boa as merdas que você fala, então menos! 
Curtir.  Responder. 02 de fevereiro às 17:59 

Imagens/ Emoticons/ 
links 

Comentador 1 O super racista ataca! 

 
Curtir.  Responder. 02 de fevereiro às 17:57 

Taggeiam 
Concordam/elogiam 

 Comentador 2 Comentador 1 Sim, estude e viaje mais, exponha 
suas ideias de maneira menos agressiva. Muitos racistas estão em 
familias constituidos por negros, infelizmente. 
Curtir.  Responder. 03 de fevereiro às 00:12 

Concordam/ Elogiam 
Taggeiam 

QUADRINHOS ÁCIDOS Comentador 1 Espero que tu entenda o 
outro lado disso tudo que você falou ao ler o quadrinho completo 
que postarei amanhã. Abraço. 
Curtir.  Responder. 02 de fevereiro às 18:18 

Taggeiam 
Concordam/ elogiam 

 

Comentador 1 Quadrinhos Ácidos gosto do seu trabalho amigo, 
desculpe o desentendimento no seu espaço. Outro abraço! 
Curtir.  Responder. 21 de janeiro às 14:24 

Fonte: Elaboração própria. 

  

As falas expostas no Quadro 9 são exemplos dos discursos presentes na publicação 

em que os leitores debatem o racismo. Eles podem ser considerados interação de desgaste 

(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013), uma vez que são caracterizados por uma briga ou 

conflito entre os sujeitos discursivos, sejam de ideias ou ainda ofensas pessoais. Isso é visível, 

por exemplo, na interação entre os comentadores 1 e 2, em que o comentador 1, um homem 

branco, atribui sentido à imagem postada por Quadrinhos Ácidos e constrói seu discurso 

baseado naquilo que acredita ser retratado no próximo quadrinho a ser publicado. Tal fala 
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demonstra uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009), já que tenta antecipar, em seu 

discurso, objeções que outros interagentes poderiam levantar. Tal atitude fica clara na fala: “se 

fossem só loiras sacudindo as bundas aí a luta seria contra o racismo”, em que o comentador 1 

demonstra uma visão claramente contrária à discussão da objetificação da mulher negra, 

alegando que se o samba usasse mulheres brancas ao invés de negras, seria considerado 

racismo. Isso também fica claro nos discursos: “ja imagino até os 

hashtags #negrotambémsamba #foraracismonosamba e afins...” e “como tem mais diversidade 

nisso e essas mulheres em sua maioria LUCRAM COM ESSA EXPOSIÇÃO, ELAS 

GANHAM DINHEIRO COM ESSA ‘OPRESSÃO’ não entendo certos mimimis”. Em seu 

discurso, o comentador 1 mostra que não acredita na ideia da objetificação da mulher negra, o 

que fica claro quando ele coloca a palavra opressão entre aspas, uma vez que elas recebem 

dinheiro para o que ele chama de “sacudir a bunda”. Ou seja, o sujeito falante questiona os 

valores que ele acredita que serão defendidos pelo sujeito-enunciador na tira, como também 

nos comentários que podem ser feitos quando ele diz “imaginar” alguns hashtags que serão 

usados. 

O comentador 2, por sua vez, questiona as ideias do comentador 1, além de trazer 

ofensas pessoais. A ação demonstra a tentativa do interagente de “destruir o adversário”, ou até 

mesmo o sujeito comentador 1, o que consideramos como uma atitude polêmica. Fato visível 

no discurso: “Discussão desnecessária e expondo seu racismo e imaturidade. Povo chato!”. A 

essa fala, o comentador 1 atribui o sentido de que ele estava sendo acusado de ser racista e, por 

isso, comenta mais algumas vezes em resposta em defesa de si. Na primeira vez, ele taggeia o 

comentador 2 e questiona “eu sou racista?”, o que demonstra uma atitude de neutralidade 

(CHARAUDEAU, 2009), já que seu discurso não traz nenhum vestígio de julgamento ou 

avaliação pessoal, trata-se apenas de uma pergunta.  

Após esse posicionamento, entretanto, o comentador 1 aparece outra vez, agora em 

defesa de si (ethos), numa atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009), já que questiona os 

valores e a pessoa do comentador 2. Percebemos, quando ele diz “Você me chamar de imaturo 

eu deixo passar, mas racista? Você não sabe nada da minha vida e julga sem pensar nas 

consequências...uma hora alguém não vai levar na boa as merdas que você fala, então menos!”, 

uma tentativa de “destruir o adversário”. Ele também adota uma atitude de dramatização, 

(CHARAUDEAU, 2009), quando descreve e relata fatos e dramas de sua vida e família, em um 

discurso cheio de analogias e comparações. Por exemplo, em: “Minha avó é negra assim como 

grande parte da minha família. Quando criança, minha mãe foi abandonada pela "mãe de 
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sangue" e adotada pela minha avó [...]. Somos uma família assim, diferente do que a sociedade 

julga normal”. Ou ainda em: “E sempre, sempre tive orgulho de minha avó [...] Assim como 

minha bisavó que era branca e casou com meu avô Benedito Castelar um negro e deram origem 

a essa família linda que temos que claro, uma pessoa intolerante de verdade e acima de tudo 

IGNORANTE ousa se precipitar em criticar”. Tais falas apoiam-se claramente em valores 

afetivos e socialmente compartilhados e demonstram a tentativa do sujeito em “fazer sentir” 

certas emoções por meio da história de sua família para “fazer crer”, na tentativa de persuadir 

o leitor de que ele não é racista.  

Entretanto, ao usar o argumento de que faz parte de uma família com membros 

negros, o comentador 1 ignora que isso não o isenta de ter atitudes racistas ou de reproduzir 

discursos preconceituosos. Após esse posicionamento, o leitor posta uma série de fotos, em 

uma tentativa de convencer o interlocutor de que ele não é racista. Isso é expresso em imagens 

nas quais ele aparece em uma série de situações acompanhado/abraçado de pessoas negras. 

Assim, interpretamos tal ação como uma tentativa de convencer o interlocutor de que o simples 

fato de ele conviver/ abraçar pessoas negras prova que ele não é racista. O discurso fica evidente 

na fala que acompanha esta foto, que traz um tom irônico: “O super racista ataca!”.   

O comentador 2 aparece, mais uma vez, numa atitude de engajamento 

(CHARAUDEAU, 2009), deixando transparecer em seu discurso que ele ainda acredita que o 

comentador 1 é racista. Além disso, ele se manifesta em uma atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009) ao questionar os valores defendidos por seu interlocutor, ou seja, a 

ideia de que, por ele vir de uma família composta por negros, ele não é racista. O que vemos 

em sua fala: “Muitos racistas estão em familias constituidos por negros, infelizmente”, que 

demonstra também a marca avaliativa de seu discurso. Tal atitude visa, portanto, a acabar com 

discussões futuras. O objetivo que geralmente acompanha também a interação de desgaste, 

podendo gerar o fim da conexão ou uma redução dos comentários entre os sujeitos, o que 

acontece no caso aqui exposto. 

Quadrinhos Ácidos, por sua vez, faz um comentário que entendemos como uma 

estratégia de credibilidade, uma busca por defender a imagem de si (ethos). Para isso, ele 

taggeia o comentador 1, convidando-o a interação.Ele também demonstra uma atitude de 

distanciamento (CHARAUDEAU, 2009), já que adota, em seu discurso, um comportamento e 

de especialista, explicando e comentando o fato sem expor um posicionamento. Isso é visível 

em sua fala: “Espero que tu entenda o outro lado disso tudo que você falou ao ler o quadrinho 

completo que postarei amanhã. Abraço”, que o sujeito-enunciador utiliza com o objetivo de 
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persuadir o leitor. Além disso, podemos dizer que QA ignora a opinião do leitor, em seu 

discurso, e busca reforçar sua autoridade como criador da tira, em uma estratégia de legitimação 

(CHARAUDEAU, 2009).  Além disso, dá a entender que o comentador 1 não compreendeu do 

que se trata o quadrinho ou a sua abordagem, o que fica claro em: “Espero que tu entenda”. 

Quadrinhos Ácidos parece não perceber as potencialidades de significação de seu trabalho e 

que os sentidos não são fixos ou fechados, já que, tomando essa fala e os comentários em outras 

publicações, ele aparentemente acredita existir uma “maneira correta” e “maneiras erradas” de 

interpretar seus quadrinhos. Além disso, é possível perceber na fala do sujeito-enunciador uma 

certa polidez, já que ele evita confronto ou polêmicas, e convida o leitor a voltar à página para 

acessar o quadrinho completo no dia seguinte, o que ressalta novamente uma tentativa de 

“fidelizar” o leitor, em uma estratégia de captação. 

O comentador 1 aparece, novamente, também taggeando a página, numa tentativa 

de engajamento (CHARAUDEAU, 2009). Demonstra, em seu discurso, uma tomada de 

posição, o que vemos em: “gosto do seu trabalho amigo, desculpe o desentendimento no seu 

espaço. Outro abraço!”. É possível perceber, portanto, a mudança no discurso do sujeito em 

questão, que começa sua participação com uma atitude polêmica, fazendo críticas e 

questionando valores, e termina numa atitude de engajamento com uma mudança aparente de 

discurso, tecendo elogios ao trabalho do artista, mostrando que a polidez de QA teve resultados. 

Além disso, percebemos, no post, falas que podem ser consideradas interação de construção, 

conforme vemos a seguir. 
 

Quadro 10 – Construção referentes ao post do dia 2 de fevereiro 
Padrões de 

comentários 
Interação de construção 

Discordam/ Criticam    Comentador 3 "racismo no samba"? QQQQ?  
Curtir.  Responder. 02 de fevereiro às 20:19 

Discordam/ Criticam   Comentador 1 sim, ouvi isso de uma amiga, principalmente 
quando uma branca é nomeada rainha de bateria. 
Curtir.  Responder. 02 de fevereiro às 20:19 

 Fonte: Elaboração própria.  
 

No Quadro 10, encontramos amostras de discursos de leitores que se manifestam, 

no post, para dizer sobre racismo no samba e no carnaval. Além disso, percebemos que existe 

entre os interagentes uma interação de construção (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013); 

caracterizada, por exemplo, pela busca por construir laços onde ainda não há. Construção esta 

percebida na troca discursiva entre os comentadores 1 e 3, cujos discursos não deixam claro se 

existe algum grau de intimidade entre eles ou se estabelecem uma relação de reciprocidade 
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nessa rede ou em outras redes sociais, mas sim explicita que a interação acontece. Ou seja, não 

é explicitado o conhecimento que um possui do outro, o que nos leva a crer que eles buscam 

estabelecer laços sociais com o diálogo. Isso pode ser percebido quando o comentador 3 faz 

uma pergunta citando algo que o comentador 1 disse em seu primeiro comentário na publicação, 

e este aparece respondendo a questão.  

De modo geral, nos comentários da postagem Qual será o assunto do próximo 

quadrinho?, alguns leitores respondem à pergunta do autor tentando adivinhar do que se trata 

a próxima HQ. Há, também, aqueles que aparecem em tom de brincadeira ou ironia, e outros 

que conversam entre si acusando uns aos outros ou o autor de racista. Entende-se que 

Quadrinhos Ácidos alcança o efeito visado, uma vez que grande parte dos leitores que comenta 

na publicação o faz em resposta à pergunta de QA, ou seja, produz o sentido desejado por ele. 

Pode-se dizer que há a predominância de comentários referentes à interação de manutenção, já 

que a maioria dos leitores se manifesta em resposta à pergunta do sujeito-enunciador na 

publicação e não busca aprofundar os laços sociais, apenas mantê-los. Além disso, percebemos, 

ainda, que Quadrinhos Ácidos se posiciona, mais uma vez, em defesa de si, demostrando um 

esforço em fortalecer sua posição de legitimidade como criador das tiras e moderador da página, 

não considerando, assim, que os sentidos não são fixos e que, portanto, há diversas 

possibilidades de significação de seus quadrinhos.  

 

4.4.2 Publicação Globeleza, 3 de fevereiro 

  

Dos nove quadrinhos da publicação do dia 3 de fevereiro de 2016, o primeiro traz 

o título. Os sete quadros seguintes mostram representações da Globeleza, personalidade da TV 

Globo, que sempre aparece na véspera do carnaval simbolizada por uma mulher negra e 

seminua que samba em frente às câmeras “vestindo” apenas pinturas corporais e alguns 

acessórios. A tira retrata as Globelezas ao longo dos anos, começando em 1990, passando por 

1995, 2000, 2005, 2010, 2015 e terminando em 2016. O desfecho da narrativa sequencial ocorre 

no último quadrinho, no qual duas mulheres negras aparecem sentadas em frente a uma TV, 

com as expressões faciais demonstrando que não estão satisfeitas com o que assistem, e uma 

delas diz: “Até eu estou começando a achar que nós somos só objetos sexuais...”.  

O trabalho é uma clara crítica a essa personalidade da TV brasileira e sua 

recorrência ao longo dos anos. A fala da mulher negra no último quadro questiona, de forma 

irônica, a presença da Globeleza por tantos anos na televisão brasileira representando a mulher 
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de modo objetificado. Entretanto, mesmo se propondo a fazer uma crítica à representação da 

mulher negra na mídia, Quadrinhos Ácidos é apontado como chato ou como alguém que não 

sabe do que fala, já que para muitos leitores a Globeleza aceita ser objetificada em troca de 

dinheiro. Ou seja, os leitores tentam despolitizar as discussões sobre machismo e racismo 

levantadas pelo sujeito-enunciador com o quadrinho. Ao individualizar a “escolha” e negar a 

pouca representatividade nega na mídia retira-se o caráter social e institucionalizado da 

opressão, e é com base nisto que muitos leitores sustentam seus discursos para criticar a 

abordagem do quadrinho. 
 

Figura 14 – Post 3 de fevereiro 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 15 nov. 2016.  
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A publicação em questão recebe 3.900 curtidas, 506 compartilhamentos e 229 

comentários, sendo que apenas dois são de Quadrinhos Ácidos. As demais falas, em sua 

maioria, discutem representatividade negra na mídia, debatendo se os negros são ou não 

privilegiados e/ou prejudicados pela história. Nesta postagem, poucos são os comentários com 

risos e daqueles que taggeiam alguém, quando acontecem são provocados por algum outro 

comentário e não necessariamente pela tira. Há, também, colocações sobre o feminismo e a 

objetificação da mulher negra na mídia, além de argumentos contrários e favoráveis tanto às 

tiras como à discussão que ela levanta. Sobre o post, o efeito visado por QA parece ser chamar 

a atenção para a representatividade da mulher negra na mídia. Com base nesses comentários, 

apresentamos a seguir exemplos selecionados por meio da metodologia proposta neste trabalho 

para construir a análise do post em questão, segundo os três tipos de interação sugeridos por 

Fragoso, Recuero e Amaral (2013).   

Na interação de manutenção, percebemos comentários em que os leitores postam 

imagens variadas e elogios ao autor e seu trabalho. Ou seja, são interações que visam apenas 

manter o laço social no nível em que está. Além disso, um dos comentários feitos pelo sujeito-

enunciador também pode ser inserido nesse tipo de interação. Na fala, QA adiciona um link 

para a animação Globelezo e questiona: “E se o carnaval fosse ao contrário?”. A ação de 

Quadrinhos Ácidos tem como objetivo gerar movimento no post, mantendo o laço no patamar 

em que está. Assim, como ressaltamos no Capítulo 1, o uso do hiperlink é uma das 

características apontadas como possíveis nos Quadrinhos Digitais, que, inseridos no ambiente 

digital e em redes sociais digitais, permitem o uso do recurso como forma de complementar 

uma fala. Também podem expressar uma opinião que não necessariamente está presente 

naquela plataforma e levar o leitor a outro local na rede. Portanto, ao direcionar o leitor ao site 

de QA, o sujeito-enunciador não expõe nenhum grau de intimidade entre os interagentes, ou 

seja, apenas deseja manter suas redes sociais. 

Outro comentário que chama a atenção dentro desse padrão de interação é a fala de 

uma leitora: “A Mulata Globeleza: Um 

Manifesto http://agoraequesaoelas.blogfolha.uol.com.br/.../a-mulat.../ Por Stephanie Ribeiro e 

Djamila Ribeiro*”. Nesse caso, ao usar um hiperlink relacionado à temática tratada na tira em 

seu comentário, a seguidora mostra concordar com o texto ao qual nos direciona. Além disso, 

é preciso considerar que, com o link, há o texto escrito pela comentadora, e que trazem 

informação à fala. Ou seja, ao apresentar a voz do outro, ele está contribuindo para a discussão. 

Tal contribuição não é igual a dos leitores que escrevem no próprio comentário, pois depende 
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de um click para ser acessada, enquanto as outras são lidas na própria página. Mas, se 

considerarmos a profundidade dos apontamentos, talvez o link colabore mais do que muitos 

outros comentários. O caso, porém, não nos parece um simples desejo de se mostrar presente, 

pois, ao disponibilizar o link, a comentadora apresenta uma discussão em profundidade sobre o 

assunto. Mesmo assim, não há evidências no comentário de que a leitora busca estabelecer laços 

de intimidade com outros interagentes, muito menos que ela se envolva em interações de 

desgaste. Sendo assim, entendemos a fala como uma interação de manutenção, já que a 

comentadora se coloca ali trazendo a voz de outro locutor para a cena, mantendo seus laços 

sociais no patamar em que se encontram. Portanto, podemos dizer que as interações de 

manutenção podem trazer discursos outros, bem como apresentar opiniões do comentador 

desde que mantenha os laços sociais como estão. Ademais, encontramos na postagem falas que 

podem ser consideradas como interação de desgaste. Comentários que apresentamos abaixo, 

separados por cor de forma a evidenciar o caráter conversacional das interações. 
 

Quadro 11 – Desgaste referente ao post do dia 3 de fevereiro 
Padrões de comentários Interação de desgaste 

Discordam/ criticam Comentadora 1 Se fosse só brancas dançando, as negras 
iriam criticar por não ter negra dançando, aí seria racismo 
Curtir.  Responder. 03 de fevereiro às 15:38 

Taggeiam 
Concordam/elogiam 

Quadrinhos Ácidos Oi, Comentadora 1, O quadrinho 
não é sobre isso. A mulher negra aparece pouquíssimas 
vezes na TV (Globo), e quando aparece é nua exalando 
sexualidade. O exemplo desse caso mostra como a mídia 
atual as vezes parece retratar a mulher negra como na 
época da escravidão: enquanto a mulher branca serve 
para casar, a mulher negra (escrava) serve para foder. O 
quadrinho é sobre isto. 
Curtir.  Responder. 06 de janeiro às 22:47 

Discordam/ criticam Comentadora 1   Se expõem quem quer, no caso a negra 
quis se expor e está muito feliz com isso, assim como se 
fosse uma branca, então se alguém está interpretado isso 
(globeleza) como racismo, lembre se que foi a negra q 
aceitou estar lá . 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 00:13 

Discordam/ criticam Comentador 2 As negras aparecem pouquissimas vezes 
na Globo, e quando aparecem é a Globeleza? A 
Globeleza só aparece uma vez por ano. Glória Maria, 
Maju, Tais Araújo e Cris Vianna mandam lembranças. 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 09:34 

Discordam/ criticam  Comentadora 3 Se tem globeleza, é porque uma mulher 
aceitou fazer esse trabalho! Seria bem mais influenciador 
se todas as mulheres se reunissem e recusassem aceitar 
fazer esse tipo de proposta! Pq se tem comercial de 
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mulher Expondo o corpo, é porque aceitou e com isso 
todo o resto "paga o pato"! 
Curtir.  Responder. 18 de fevereiro às 12:12 

Concordam/Elogiam 
Imagens/ Emoticons/ links 

Comentadora 4 Daí se a mulher coloca um biquíni 
pequeno demais, uma saia curta demais, uma blusa com 
a barriga a mostra, ela é puta! Parabéns!   
Curtir.  Responder. 03 de fevereiro às 11:12 

Discordam/criticam Comentador 5 Não. Puta é aquela mulher nestas exatas 
condições que vem em sua direção a você e o seu 
namorado se insinuando para ele. E advinha quem vai 
chamá-la de puta??? Hipocrisia. A gente vê por aqui. 
Curtir.  Responder. 03 de fevereiro às 15:20 

Taggeiam 
Concordam/elogiam 

Comentadora 4 Comentador 5 Daí é falta de vergonha 
na cara e falta de respeito. Chamo de puta sim. Se tá se 
insinuando pro meu boy é por que não tem um pingo de 
respeito. Agora só pelo fato de por uma roupa curta e 
chamar de tal forma, aí é ignorância. 
Curtir.  Responder. 03 de fevereiro às 15:35 

Concordam/ Elogiam Comentadora 6 Gente pra começar puta é uma ofensa 
para humilhar as mulheres q se vestem como querem, 
agem como querem, q são independentes. Parem de 
chamar a mulher q usa saia curta de puta, pq ela não é! E 
outra a menina pode usar a roupa q for, pelo fato dela ser 
MULHER, isso já torna ela puta, na visão machista! A 
globeleza não é puta migos e migas, ela infelizmente está 
reforçando a visão sexual que temos das mulheres negras, 
sabe aquela frase "mulher pra comer e pra casar?", pois 
bem a branca é pra casar, a negra é pra comer, isso vem 
desde a escravidão...recomendo dar uma estudada em 
história sabe? Vai ajudar a entender o que eu estou 
falando...ah e mulheres vamos se apoiar mais e brigar 
menos? Quando as mulheres se unem é algo mt melhor, 
parem de brigar por homem, a outra mulher na rua n tem 
culpa se "seu" boy olha pra ela, o único culpado é ele, por 
n ter respeito com vc e com a outra garota. ;) fika dika 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 15:44 

Discordam/criticam Comentador 7 Isso aí, tente proibir a globeleza mesmo, 
afinal mulheres não precisam ter liberdade pra fazerem o 
que quiserem, só podem fazer o que as feministas falam 
que podem(eu fico triste por vivermos nesses tempos 
sombrios onde as "feministas" querem tirar a liberdade 
das mulheres, o movimento racial está lutando por 
segregação racial, o movimento glbt tá sendo a favor de 
julgar as pessoas pela sua sexualidade, eu nunca achei 
que falaria isso, mas o movimento gordo é o menos pior 
pq eles só estão ali comendo) 
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 15:54 

Concordam/elogiam Comentadora 8 Caramba cara, é mesmo? Falou o 
homem, branco. Você não sabe o que é ser mulher nem 
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mesmo negro nessa sociedade. E pelo visto também não 
sabe o que é feminismo. O feminismo luta pelos direitos 
iguais (apesar do nome que remete ao sexo feminino ele 
não é a favor apenas para as mulheres, mas também para 
os homens). Quando que as feministas obrigaram alguma 
mulher a ser qualquer coisa? Só tentamos esclarecer a 
elas que elas devem se amar e ser o que quiserem, 
ignorando o que a mídia ou qualquer outra coisa diz que 
ela deve ser.  
E o então posto faz referencia a objetificação da mulher 
negra. Não é sobre o samba, ou sobre a globeleza em si. 
É sobre como todos os anos eles expressam a mesma 
ideia de "mulata", objeto sexual dos senhores de engenho. 
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 20:48 

Discordam/criticam 
Imagens/ Emoticons/ links 

Comentador 7 

 
Curtir.  Responder. 11 de fevereiro às 03:32 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Esses comentários são exemplos do que Fragoso, Recuero e Amaral (2013) 

entendem como interação de desgaste, por se tratarem de falas que caracterizam briga ou 

conflito. A fala da comentadora 1 (uma mulher) é uma crítica ao discurso de Quadrinhos Ácidos 

no quadrinho, o que caracteriza um conflito de ideias que pode ser entendido como uma atitude 

polêmica (CHARAUDEAU, 2009). Isso porque o sujeito falante questiona certos valores 

defendidos pelo sujeito-enunciador, antecipando em seu discurso possíveis objeções ao dizer: 

“se fossem só brancas dançando [...] aí seria racismo”. Trata-se de uma tentativa de “destruir o 

adversário” questionando suas ideias. Além disso, podemos dizer que a leitora minimiza o 

problema da representação da mulher negra ao sugerir que se as dançarinas fossem brancas, 

isso seria considerado racismo. Ou seja, ela parece não concordar que a objetificação da mulher 

negra seja um problema social. 

QA, por sua vez, responde ao comentário na tentativa de defender a imagem de si, 

numa estratégia de credibilidade (CHARAUDEAU, 2009). Ao dizer que “O quadrinho não é 

sobre isso”, o sujeito-enunciador não apenas sugere que o leitor não interpretou seu trabalho 

corretamente, como também tenta reforçar uma posição de autoridade que o status de criador 

de Quadrinhos Ácidos lhe confere, em uma estratégia de legitimação (CHARAUDEAU, 2009). 

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1279721392043309&set=p.1279721392043309&type=3
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Ademais, QA tenta impor uma significação à leitora, ignorando, mais uma vez, as 

potencialidades de significação abertas por seu trabalho e pelas escolhas discursivas que ele 

faz. Sua escolha de palavras também mostra que, mesmo tentando fazer uma crítica social a 

uma ideia que, segundo o sujeito-enunciador, foi concebida na época de escravidão, o autor 

segue reproduzindo discursos consideraos preconceituosos por seus leitores. Por exemplo, a 

noção de senso comum de “mulher para casar e para foder”, discurso este do qual Quadrinhos 

Ácidos se apropria para criticar um período da história, bem como para falar sobre a 

representatividade da mulher negra na mídia. Ao apontar que a mídia retrata a mulher negra 

como na época da escravidão, ele aciona sua memória discursiva para dizer sobre um período 

e o que ele entende sobre ele, na sua concepção: “enquanto a mulher branca serve para casar, a 

mulher negra (escrava) serve para foder”. A escolha de palavras, aqui, também é avaliativa, 

uma vez que QA significa um período da história por meio de dizeres interdiscursivos, para 

falar sobre a escravidão em uma situação discursiva dada. Além disso, a escolha de palavras do 

sujeito-enunciador, como a palavra “fuder”, mostra que neste caso QA não adota um tom 

polido, já que opta por polemizar a discussão e talvez provocar uma maior problematização das 

questões levantadas. 

Outro ponto que podemos ressaltar no discurso do sujeito-enunciador é a fala: “O 

quadrinho é sobre isso” que aparece depois de Quadrinhos Ácidos tentar explicar o sentido 

pretendido para o quadrinho.  O comentário mostra que, QA interge aqui com os leitores 

tomando posição ideológica. Mostrando assim engajamento em um debate intersubjetivo em 

para defender, aqui, mais do que a imagem de si, mas de um dizer social acionado por ele em 

seu discurso. Ainda assim, o quadrinista ignora o fato de que, como sujeito comunicante, está 

suscetível a reproduzir em sua obra discursos considerados pelos leitores como preconceituos. 

Ou seja, ao dizer que o quadrinho é sobre isto e não sobre aquilo, o sujeito-enunciador tenta 

levar a leitora a atribuir sentido ao seu trabalho da maneira como ele pensa ser a correta e busca 

impor argumentos e uma certa linha de raciocínio ao interlocutor. A explicação de Quadrinhos 

Ácidos parece assim provocar os leitores ao debate, pois outros leitores respondem à sua fala, 

criticando suas ideias, como vemos nas respostas dos comentadores 1, 2 e 3. 

Em uma atitude polêmica, a comentadora 1 aparece, mais uma vez, questionando 

os valores defendidos pelo sujeito-enunciador em seu comentário: “Se expõem quem quer [...] 

lembre se que foi a negra q aceitou estar lá”. A leitora se apoia em um discurso de senso comum 

e pré-construído ao qual ela acessa para dizer sobre a mulher negra, nesse caso, a Globeleza e 

sua representação na mídia. Ao dizer que ela escolheu estar ali, a interagente tenta deslegitimar 
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a fala de QA, questionando sua abordagem no quadrinho e os argumentos de seu comentário. 

Além disso, podemos dizer que, ao usar esses argumentos, a leitora ignora os problemas por 

trás da representatividade da mulher negra na mídia, bem como a forma como isso afeta, por 

exemplo, as crianças que ainda passam por um processo de construção da imagem de si.  

A atitude polêmica também é usada pelo comentador 2 (um homem), que aparece 

com discursos que questionam as ideias levantadas por Quadrinhos Ácidos em seu comentário. 

É o que vemos na fala: “As negras aparecem pouquissimas vezes na Globo, e quando aparecem 

é a Globeleza?”, que também contra-argumenta: “A Globeleza só aparece uma vez por ano. 

Glória Maria, Maju, Tais Araújo e Cris Vianna mandam lembranças”. Ao citar mulheres negras 

que trabalham na Rede Globo para contradizer a fala de QA, o leitor tenta mostrar que existem 

outras representatividades de mulheres negras na mídia. Tal discurso nos leva a questionar: 

Mesmo que as mulheres negras apareçam na Globo e na mídia em geral, qual a diferença em 

número entre elas e as mulheres brancas? Quais os papéis elas representam quando aparecem? 

As mulheres negras se sentem representadas por elas e esses papéis?  

A comentadora 3 (uma mulher) também apresenta uma atitude polêmica ao 

questionar os valores defendidos por Quadrinhos Ácidos em seu comentário, como em: “Se tem 

globeleza, é porque uma mulher aceitou fazer esse trabalho!”. Ou ainda: “Seria bem mais 

influenciador se todas as mulheres se reunissem e recusassem aceitar fazer esse tipo de 

proposta! Pq se tem comercial de mulher Expondo o corpo, é porque aceitou e com isso todo o 

resto ‘paga o pato’!”. Observamos, em sua fala, uma sugestão de que as mulheres recusem 

trabalhos como o da Globeleza, dizendo ainda que elas estão ali porque aceitam esse tipo de 

exposição do corpo. Além disso, ao afirmar que algumas aceitam, e o resto “paga o pato”, a 

locutora se apropria de uma expressão de senso comum para dizer algo que, no caso, pode ser 

significado como “sofrer as consequências”. A leitora entende que algumas mulheres aceitam 

ser objetificadas, e as demais sofrem as consequências. Entretanto, ao fazer isso, a interagente 

desconsidera os problemas sociais por trás da objetificação da mulher negra. Mais do que isso, 

ela dá a entender que as mulheres simplesmente aceitam a situação sem questionar, o que fica 

claro quando sugere que as mulheres se organizem e recusem esse tipo de proposta. Mostra,  

ainda, que ela ignora o movimento como feminismo negro, por exemplo, que luta pelos direitos 

da mulher negra e contra o racismo, o machismo e o sexismo.  

 Outro exemplo de discursos presentes na página é a discussão entre os 

comentadores 4, 5 e 6, na qual eles debatem o significado da palavra “puta”. Na troca discursiva, 

é possível perceber que cada um deles atribui um sentido diferente à ideia de “mulher puta”, 
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significando a expressão de acordo com seus saberes discursivos, que sustentam cada tomada 

de palavra. A comentadora 4 (uma mulher), por exemplo, adota uma atitude de dramatização 

(CHARAUDEAU, 2009) quando descreve dramas da vida, fazendo uma comparação entre o 

quadrinho e o fato de que, se a mulher usar “roupa curta de mais”, ela é tida como puta. 

Comparação que é apoiada no valor socialmente compartilhado de que a mulher “direita” usa 

roupa decente sendo, portanto, considerada puta aquela que usa roupa curta. Trata-se de um 

comentário irônico, além de uma tentativa de “fazer sentir” o que foi significado, o que nos faz 

entender que a comentadora 4 significa a palavra puta como um adjetivo ruim. 

O comentador 5, por sua vez, demonstra uma atitude de sedução (CHARAUDEAU, 

2009) ao propor à comentadora 4 um imaginário em que outra mulher, nas condições descritas 

por ela, insinua-se para o seu namorado, situação na qual o comentador 8 diz que a comentadora 

4 chamaria a mulher de roupas curtas de puta. Ou seja, o locutor em questão usa a comentadora 

anterior como personagem suporte para seu relato a fim de levá-la a se identificar com a situação 

e termina seu discurso dizendo: “Hipocrisia. A gente vê por aqui”. Assim, entendemos a fala 

como uma crítica à pessoa da comentadora 4, o que pode ser considerado uma atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009). Também demonstra que o comentador 5 entende a palavra “puta” 

como um adjetivo aplicável em certas situações, por exemplo, quando uma mulher se insinua 

para um homem que tem namorada. Percebemos, na fala do comentador 5, a reprodução de um 

discurso machista que classifica e reduz mulheres a palavras taxativas como “puta”, ignorando 

o preconceito por trás da palavra.  

Em resposta a essa fala, a comentadora 4 aparece novamente, agora taggeando o 

comentador 5, em uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009), pois antecipa a possíveis 

objeções. Isso é visível quando ela afirma chamar de puta mulheres que, segundo sua 

concepção, faltam com respeito ou têm “falta de vergonha na cara”. Entendemos tais dizeres 

como um alcance do comentador 5 ao seu objetivo, já que faz com que a comentadora 4 sinta 

certas emoções, levando-a a confirmar que chamaria uma mulher de puta se ela, por exemplo, 

insinuasse-se para seu namorado. Fato que nos leva a questionar: Quem determina qual mulher 

é puta ou não? Ao dizer que mulher que age de uma forma é “puta”, mas de outra forma não, a 

comentadora 4 não está também reforçando/reproduzindo um pré-conceito?   

Na fala da comentadora 6 (uma mulher), por sua vez, é possível perceber que ela 

aciona seu saber discursivo para trazer em seu discurso o já-dito a fim de sustentar sua tomada 

de posição. A leitora utiliza os dizeres de Quadrinhos Ácidos e do comentador 7 (um homem), 

bem como as ideias de senso comum de “mulher para comer e para casar”, a fim de questioná-
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los. Ao fazer isso, a sujeito-usuária adota uma atitude polêmica, pois questiona, por exemplo, a 

ideia de “mulher puta” expressa pelos comentadores 4 e 5, que ela acredita ser uma imposição 

machista na sociedade. Tal posicionamento pode ser visto na fala: “Gente pra começar puta é 

uma ofensa para humilhar as mulheres q se vestem como querem, agem como querem, q são 

independentes. Parem de chamar a mulher q usa saia curta de puta, pq ela não é! E outra a 

menina pode usar a roupa q for, pelo fato dela ser MULHER, isso já torna ela puta, na visão 

machista!”.  

Além disso, sobre esse comentário, podemos dizer que a leitora defende o direito 

da mulher de fazer o que quiser, opondo-se à ideia dos comentadores 4 e 5 ao dizer: “parem de 

brigar por homem, a outra mulher na rua n tem culpa se "seu" boy olha pra ela, o único culpado 

é ele, por n ter respeito com vc e com a outra garota. ;) fika dika”. Tal fato deixa explícito que 

a comentadora 6 significa a situação imaginada pela comentadora 4 como uma falta de respeito 

do homem perante as duas mulheres e não como algo que demonstre que uma mulher é “puta”. 

Tudo isso evidencia, portanto, que a comentadora 6 significa a palavra “puta” como um adjetivo 

negativo, reducionista e machista e que não deve ser usado para se referir a mulheres. 

Já o comentador 7 (um homem), ao dizer: “Isso aí, tente proibir a globeleza mesmo, 

afinal mulheres não precisam ter liberdade pra fazerem o que quiserem, só podem fazer o que 

as feministas falam que podem (eu fico triste por vivermos nesses tempos sombrios onde as 

"feministas" querem tirar a liberdade das mulheres”, faz uma clara crítica ao feminismo e 

também a outros movimentos sociais. A fala pode ser considerada uma atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009), uma vez que ele tenta “destruir o adversário”, nesse caso, mais 

diretamente o movimento feminista, questionando suas ideias. Entretanto, com o discurso, o 

leitor demonstra apenas que desconhece os movimentos feministas e que constrói sua fala 

segundo pré-conceitos. 

O contra-argumento é dado pela comentadora 8 (uma mulher) ao dizer “Caramba 

cara, é mesmo? Falou o homem, branco. Você não sabe o que é ser mulher nem mesmo negro 

nessa sociedade. E pelo visto também não sabe o que é feminismo”. Em sua fala, portanto, a 

leitora adota uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009) ao questionar não apenas os 

argumentos, como também o lugar de fala do comentador 7 como homem branco que não sabe 

do que fala, em uma tentativa de “destruir o adversário”. Assim, ao escolher palavras para 

explicar o que é o feminismo – conforme em: “O feminismo luta pelos direitos iguais (apesar 

do nome que remete ao sexo feminino ele não é a favor apenas para as mulheres, mas também 

para os homens). Quando que as feministas obrigaram alguma mulher a ser qualquer coisa? Só 
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tentamos esclarecer a elas que elas devem se amar e ser o que quiserem, ignorando o que a 

mídia ou qualquer outra coisa diz que ela deve ser” –, a comentadora 8 busca construir uma 

imagem de si como “ser de convicção”. Dessa forma, ela objetiva que a força dessa convicção 

se confunda com a verdade, influenciando, assim, o interlocutor, em uma atitude de 

engajamento (CHARAUDEAU, 2009). Ou seja, o discurso busca levar o interlocutor a entender 

o feminismo como algo positivo, e não negativo como expresso na fala do comentador 7.  

O comentador 7, por sua vez, volta a aparecer respondendo com uma imagem, que 

traz os dizeres “Aprendendo a diferença” e apresenta duas cenas. A primeira mostra um homem 

segurando um megafone perto da boca e o direcionando a uma mulher que veste calcinha e 

sutiã e os dizeres em inglês “Slut Shaming”, o que significa atacar ou constranger uma mulher 

por sua transgressão aos códigos aceitos pela sociedade como conduta sexual apropriada. A 

segunda traz uma mulher na mesma situação anterior, também segurando um megafone perto 

da boca e o direcionando a outra mulher que veste calcinha e sutiã, além dos dizeres “Combate 

à objetificação”. Isso pode ser entendido como uma crítica do comentador 7 ao feminismo, uma 

vez que este entende que o movimento quer proibir as mulheres de terem certas condutas. Ou 

seja, o comentador em questão demonstra entender que tanto o Slut Shaming como o combate 

à objetificação da mulher têm o mesmo objetivo. Aqui, entretanto, não fica claro o que deu fim 

à discussão, já que, após a resposta da comentadora 8, o comentador 7 demorou seis dias para 

postar as imagens, o que pode significar que o primeiro não viu o comentário ou já havia dado 

o assunto como encerrado. Também encontramos no post, e trazemos, a seguir, discursos que 

entendemos como interação de construção nesse post. 
 

Quadro 12 – Construção referente ao post do dia 3 de fevereiro 
Padrões de 

comentários 
Interação de construção 

Risos Comentador 9  Kkkkkkkkkkkkk lembrei do globelezo 
Curtir.  Responder. 03 de fevereiro às 11:02 

Risos  Comentador 10 Hahahahahahahahahahhaa é mesmo, credo 
Curtir.  Responder. 03 de fevereiro às 11:12 

Taggeiam 
Risos 

Comentador 11 Comentador 12 olha ai que vc falou ontem 
hahaha 
Curtir.  Responder. 03 de fevereiro às 18:45 

Taggeiam 
Risos 

Comentador 12 Comentador 11 SOCORR HAHA 
HAHAHAH bem isso #morta 
Curtir.  Responder. 03 de fevereiro às 18:58 

Fonte: Elaboração própria. 
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No Quadro 12, vemos exemplos de comentários em que os sujeitos discursivos 

fazem referência a uma conversa anterior e externa à publicação. Eles se enquadram na 

categoria de Interação de Construção (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013) por se tratar 

de situações de comunicação que visam a construir o laço social. Na troca discursiva entre os 

comentadores 9 e 10, os interagentes demonstram certo grau de intimidade ao criarem uma 

conexão baseada em um conhecimento prévio da Globeleza. Lembrado pelo comentador 9, ao 

mesmo tempo em que o comentador 10, que diz “é mesmo credo”. O fato dos dois rirem mostra 

que ambos produzem sentido similar ao que foi recordado e isso provoca o riso, o que 

entendemos como algo que ambos acham engraçado. 

Já no diálogo entre os comentadores 11 e 12, percebemos que não apenas os sujeitos 

marcam um ao outro, convidando-se à interação, como também evidenciam que há entre eles 

relações envolvendo outros sistemas, o que expõe a reciprocidade e intimidade entre eles. Tal 

fato é perceptível quando o comentador 11 aciona a sua memória discursiva para relembrar uma 

situação de comunicação entre ambos, que, segundo ele, aconteceu no dia anterior, para mostrá-

lo que a publicação aborda a mesma temática que eles haviam conversado anteriormente. 

Conforme vemos em: “olha ai que vc falou ontem hahaha”. Assim, o comentador 12 também 

aciona sua memória discursiva para atribuir sentido à fala do seu locutor, observado em sua 

fala: “SOCORR HAHA HAHAHAH bem isso #morta”.  

Dessa maneira, analisando os comentários dos leitores e o debate entre eles, pode-

se dizer que os sujeitos-usuários fazem levantamentos e apontamentos críticos em relação ao 

tema tratado na tira, sejam eles favoráveis ou contrários à visão do Quadrinhos Ácidos. Na 

publicação, há a predominância de comentários que se enquadram na interação de desgaste, 

uma vez que a maior parte deles expõe conflito de ideias entre os interagentes. Além disso, 

notamos que o sujeito-enunciador, se manifesta criticando o racismo e a objetificação da 

mulher. Não é só afirmação de si e de seu poder como nos outros comentários – em que ele 

pontua que leram mal – aqui ele toma posição ideológica. Ele se engaja num debate 

intersubjetivo, não está só em defesa de si, está em defesa de um dizer social. Mesmo assim, 

QA usa a estratégia de legitimação para tentar impor aos leitores uma interpretação ao seu 

trabalho. Mais do que isso, o artista parece não perceber as possibilidades de significação 

abertas pelo seu trabalho, mostrando, novamente, que ele acredita que os sentidos são fixos e 

há apenas uma interpretação, a que ele pensa, para o seu trabalho. 
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4.4.3 Publicação Viva o Carnaval, 4 de fevereiro  

  

A publicação de 4 de fevereiro de 2016 é uma tira crítica ao carnaval. O primeiro 

quadro traz o título do quadrinho. O segundo mostra foliões se divertindo nas ruas e apresenta 

os dizeres: “Viva o feriado que faz o país parar para se divertir”. Na terceira imagem, vemos 

um acidente de carro no qual o motorista segura uma garrafa de bebida, o que Quadrinhos 

Ácidos critica: “Viva as milhares de mortes no trânsito causadas por foliões alcoolizados!”. A 

quarta cena retrata uma mulher abraçada com um homem enquanto outro espera, além da frase: 

“Viva as DST’s que são transmitidas a toda hora”. Já o quinto quadro mostra uma série de 

policiais observando enquanto os foliões se divertem, e os dizeres: “Viva a polícia, que está 

presente nas festas, mas que some durante o resto do ano!”. O sexto quadrinho apresenta uma 

mulher vestida com uma fantasia de escola de samba e aparentemente no desfile, o que QA 

critica: “Viva as mulheres que desfilam seminuas como se fossem um pedaço de carne”. A 

sétima imagem, por sua vez, exibe um gari olhando com expressão de desespero para a rua suja, 

enquanto um folião está caído no chão ao fundo com várias garrafas de bebida a sua volta, ao 

que o sujeito-enunciador acrescenta: “Viva o lixo e o cheiro de urina que fica na cidade”. O 

oitavo quadro traz um homem com a camisa do AC/DC com expressão de desespero e 

tampando os ouvidos, enquanto onomatopeias que representam sons de música aparecem a sua 

volta, o que Quadrinhos Ácidos critica: “Viva quem gosta de samba, pagode e axé!”. O desfecho 

fica por conta do último quadrinho, no qual o Palácio do Planalto aparece e balões de fala saem 

dele, dando a entender que os políticos que se encontram ali conversam e dizem: “Pelo Menos 

assim o povo fica feliz e calminho o resto do ano!” “hehehe”. 

Pedro utiliza o tom de ironia, que fica claro com o uso da palavra “Viva”, que é 

seguida em todos os quadros da descrição de situações que o autor considera desagradáveis no 

período, por exemplo: “Viva o lixo e o cheiro de urina que fica na cidade!”. Dessa forma, 

entende-se que o efeito visado do autor no quadrinho é levar os leitores a refletirem sob outro 

ponto de vista acerca das comemorações e das consequências do carnaval, tanto para os 

indivíduos como para o país. A publicação é uma clara crítica do artista a várias situações 

recorrentes no período de carnaval. 

Para os leitores, Quadrinhos Ácidos ignora, entretanto, que, ao escolher retratar uma 

mulher entre dois homens, enquanto ela diz a um deles para esperar na fila, e não um homem 

entre duas mulheres e diz “Viva as DST’s que são transmitidas a toda hora”, sua tirinha pode 

ser entendida como uma sugestão de que são as mulheres quem transmitem DST’s, o que é 
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considerado por muitos dos sujeitos-usuários como machista. Além disso, ao usar a expressão 

“pedaço de carne” para se referir às mulheres que desfilam em escolas de samba, os leitores 

consideram que QA usa um termo de conotação negativa para se referir a elas. 
 

 

Figura 15 – Post 4 de fevereiro 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 15 nov. 2016.  
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 No post, que recebe 6.800 curtidas, 3.612 compartilhamentos e 229 comentários, 

Quadrinhos Ácidos interage quatro vezes, sendo três em resposta a críticas e uma para taggear 

uma leitora. Os demais comentários da publicação se dividem em discussões relativas ao 

carnaval, ao machismo e ao feminismo, além da objetificação da mulher, com ênfase para a 

mulher negra. Há, também, aqueles que elogiam ou criticam o trabalho do sujeito-enunciador, 

ou situações específicas retratadas na tira, além daqueles que fazem críticas à rede Globo por 

estimular o tratamento da mulher negra como mercadoria. Existem, ainda, alguns comentários 

dizendo que QA foi machista e/ ou racista em alguns aspectos do trabalho e afirmam que 

generalizações como essa são lamentáveis. Além daqueles que comentam como se estivesse 

continuando o pensamento do sujeito-enunciador, seja no mesmo tom dele ou em tom de crítica 

a abordagem escolhida por Quadrinhos Ácidos.   

Tendo em vista tais falas, podemos dizer que a postagem apresenta exemplos dos 

cinco padrões de comentários definidos neste trabalho, tendo menos incidência, porém de 1) 

risos; e 2) daqueles que taggeiam alguém. Com isso em mente, seguimos para a análise 

discursiva fundamentada nos três tipos básicos de interação, definidos por Fragoso Recuero e 

Amaral (2013). Para isso e pensando na metodologia proposta nesta dissertação, selecionamos 

alguns exemplos de comentários que apresentam/ representam discursos recorrentes na 

publicação.  

Sobre os comentários entendidos como interação de manutenção, podemos dizer 

que se dividem entre falas que concordam com a abordagem do sujeito-enunciador ou o elogiam 

e aquelas que discordam e/ou criticam seu posicionamento e sua obra, além de sua pessoa. 

Ademais, percebemos comentários com risos e/ ou emoticons, por exemplo, o de palmas, que 

pode ser significado como uma admiração ao trabalho ou abordagem de Quadrinhos Ácidos. 

São interações com o objetivo de manter os laços sociais como estão, sem demonstrarem ou 

buscarem intimidade entre os interagentes. Além disso, encontramos comentários que podem 

ser caracterizados como interação de desgaste. Falas descritas no Quadro 13, separadas por 

cores de forma a evidenciar a situação de comunicação e não obrigatoriamente a ordem 

cronológica.   
 

Quadro 13– Desgaste referente ao post do dia 4 de fevereiro 
Padrões de comentários Interação de Desgaste 

Discordam/ criticam Comentadora 1 Aos editores dos quadrinhos, e tantos 
outros que dizem que o carnaval SÓ atrasa a visa dos 
brasileiros, e SÓ nessas ocasiões são transmitidas 
doenças, SÓ no carnaval que o povo suja as ruas, SÓ no 
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carnaval se escuta samba pagode e axé…a hipocrisia de 
quem vê a maior festa do nosso país como um mero 
acontecimento para que as pessoas fiquem loucas nas 
ruas, apenas causa discussões inúteis e intermináveis!!! 
Tem muito dinheiro gasto na festa? TEM! Muitos se 
aproveitam dessa pausa para roubar mais? SIM! Apenas 
saibam que o resto do ANO TODO podemos fazer nossa 
parte e agir conscientemente em diversas outras 
situações…VIVA A LIBERDADE DE ESCOLHA! DE 
EXPRESSÃO E DIVERSÃO!!! 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 11:53 

Concordam/ Elogiam QUADRINHOS ÁCIDOS Eu nunca disse nada disso. 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 11:54 

Discordam/ criticam Comentador 2 Nunca li tanta ignorância em uma tira só! 
Essa desculpa esfarrapada dos acidentes é uma das 
piores, especialmente levando em conta que rolam tantos 
acidentes quanto nas festas de final de ano. Reclama das 
ruas cheias de lixo como se isso também não ocorresse o 
ano todo... O diferencial é que no período de carnaval se 
concentra na área do blocos. Fala de fedor de urina como 
se os centros urbanos como São Paulo e Rio de Janeiro já 
não fedessem o ano todo por motivos piores. E ainda 
pergunta se o estilo musical não pode variar quando o 
carnaval brasileiro é criação de SAMBISTAS!!! Pela 
lógica da tira, no próximo grande evento de Rock, 
devemos tocar Reginaldo Rossi, Pablo e Wesley Safadão 
pra variar um pouco. Sem falar que reclamar do uso de 
uma verba que é destinada pra isso em um evento que 
atrai turistas de todo o canto do mundo e ainda 
movimenta vários setores do mercado e gera empregos 
temporários. Fala da mulher desfilando feito um pedaço 
de carne, mas o resto do ano não reclama da propaganda 
de cerveja com a gostosa semi nua, nem dos jogos com 
personagens peitudas ou filmes de herói que põe as 
heroínas e vilãs com roupinhas mega apertadas. E DST? 
Porra, como se não fossem transmitidas em grandes 
quantidades em centenas de baladas e balies o ano inteiro 
2016, o ano da hipocrisia modinha em que todo 
desocupado resolveu demonstrar sua hipocrisia falando 
mal do carnaval 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 12:53 

Taggeiam 
Concordam/elogiam 

QUADRINHOS ÁCIDOS Comentador 2, Apesar dos 
seus comentários serem um pouco ofensivos contra a 
minha pessoa, eu gostei do que você escreveu no geral. 
Concordo com várias coisas do teu texto, afinal, o meu 
quadrinho foi criado para se criticar alguns problemas do 
Brasil. Sim, eu sei que existem problemas fora do 
carnaval, mas eles se intensificam nessa época. A única 
coisa que discordo totalmente da sua opinião é sobre a 
musa seminia. O meu objetivo não era ser machista, e 
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sim, justamente ao contrário. Porque no carnaval sempre 
vemos mulheres peladas e os homens não? A mulher é 
transformada em um objeto sexual, e a tira era uma crítica 
a isso. Um abraço  
Curtir.  Responder.  04 de fevereiro às 12:10 

Taggeiam 
Concordam/elogiam 

Comentador 3  Comentador 2 ler é algo que leve a 
algum conhecimento é sempre bom, agora quando vem 
recheado de bobagens aí da preguiça como disse, e como 
disse antes tbm não vi nem uma "incoerência" na tirinha. 
As estatísticas estão aí pra provar, basta vc assistir 
um jornal de prestígio ou até mesmo usar a internet de 
maneira construtiva, ter um certo conhecimento pra não 
virar um modinha q discute por tudo e nem se preocupa 
a se ater aos fatos. Pra mim "fato" é o que fica registrado, 
vc não ver nem uma notícia que o carnaval alavancou a 
economia do país ou que por causa dele a saúde 
melhorou, é uma festa, eu particularmente gosto, mas que 
tem contras que depõe contra a mesma. Simples, não tem 
pq vir na página e fazer isso q vc ta fazendo se isso que 
ta na tirinha de FATO ocorre! E a respeito de leitura, ler 
só romance não resolve ta filho, tem q ler notícias e ficar 
por dentro do q ta acontecendo! 
Curtir.  Responder.  04 de fevereiro às 13:20 

Discordam/ criticam Comentador 2 Pra quem escreve fato em garrafais e não 
cita nem uma fonte... Fala grosso que só...Te falta saber 
que o evento gera empregos temporários em diversos 
setores, da costura à marcenaria. Te falta saber que todos 
os setores que envolvem o turismo, de hotéis a 
restaurantes, e mesmo vendedores ambulantes que 
ganham a vida vendendo artesanato ou coisas do tipo, 
faturam e tem uma injeção de dinheiro necessária e 
merecida. Te falta saber que o evento é parte da nossa 
cultura e fundado a quase 100 anos. Te falta saber que 
falar de estatísticas sem apresentá las tem tanto peso 
quanto o que Olavo de Carvalho diz. Te falta saber que o 
dinheiro entra, e não é pouco, inclusive na arrecadação de 
impostos com todo tipo de coisa, principalmente bebida 
que teve sua carga tributária aumentada mais de uma vez 
em menos de um ano, e que a culpa de o governo não 
utilizar adequadamente em nada tem a ver com o evento. 
te falta saber muita coisa, e as principais são pensar antes 
de abrir a boca, se informar mais e aprender que gente 
inteligente culpa o mal administrador da renda, e não a 
fonte dela.#BurriceMeBroxa 
Curtir.  Responder.  04 de fevereiro às 13:35 

Discordam/Criticam Comentadora 4 Além de ácido esses quadrinhos são 
EXTREMAMENTE machistas e ignorantes. Perdeu a 
graça quando desce pro limite do preconceito. Ridículo e 
desrespeitoso com nós mulheres. 
Pedaço de carne é o imundo que fez esta tira. 
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Curtir.  Responder.  04 de fevereiro às 11:25 
Concordam/ Elogiam QUADRINHOS ÁCIDOS Pessoal, Pelo que li em 

algum comentários, alguns de vocês me acusaram de ter 
sido machista nesta tirinha (e até me xingaram). Então 
sinto-me na obrigação de comentar isso. A parte do 
quadrinho que mostra uma mulher ficando com dois 
caras foi um exemplo de como as pessoas se agarram 
bastante no carnaval, independente do sexo. Ou eu 
poderia pegar o exemplo de 1 mulher ficando com 2 
homens, ou 1 homem ficando com 2 mulheres. Pelo visto 
parece que peguei o exemplo errado, pois alguns de vocês 
me acusaram de ser machista por insinuar que as 
mulheres são seres que transam com todo o mundo. Peço 
desculpas por isso, pois não foi a minha intenção. Eu quis 
falar sobre uma coisa, mas parece que errei na forma de 
me expressar. Já a outra parte do quadrinho que diz que 
as mulheres desfilam semi nuas como um pedaço de 
carne, alguns de vocês também me acusaram de 
machista. Pessoal, nesse caso acredito que vocês tenham 
interpretado a tirinha de maneira errada. Eu critiquei 
justamente o machismo do carnaval, onde a mulher 
sempre aparece pelada enquanto o homem sempre 
vestido. A mulher vira um objeto sexual no carnaval, 
como se fosse só um corpo. Essa é a minha crítica. Caso 
alguns de vocês continuem achando que sou machista, 
por favor leiam os meus outros quadrinhos sobre este 
tema. Agradeço os comentários de todos vocês. São com 
críticas construtivas que agente vai aprendendo a 
melhorar  :) Abraço! Pedro Leite  
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 12:14  

Discordam/Criticam Comentadora 1 Eu nunca disse nada disso. 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 12:16  

Taggeiam 
Concordam/ Elogiam 

Imagens/ Emoticons/ links 

QUADRINHOS ÁCIDOS Oi Comentadora 1. Eu sei. O 
meu comentário não foi pra ti. Você foi educada ao expor 
a tua opinião (mesmo que diferente da minha). Porém, se 
for ler em outros comentários de usuários, irá encontrar 
algumas pessoas me xingando e me acusando 
principalmente de machismo. Foi por isso que escrevi 
:) 

Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 12:21  
Concordam/ Elogiam Comentador 5 Eu acho que, na verdade, as pessoas que 

foram machistas em te chamar de machista.  Até onde eu 
sei, as mulheres estão constantemente brigando por 
igualdade. Nessa tirinha mostra uma mulher beijando 
quantos caras ela quer!  O corpo é dela e pode fazer o que 
quiser.  O que não pode é babacas chamarem ela de 
"piriguete" e "vagabunda" Direitos iguais, meu povo. 
Deixa a mulher fazer a fila dela em paz, pelo amor! 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 13:37 
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Concordam/elogiam Comentador 6 Esse povo q critica, pq ainda curtem a 
pagina? Vc é doente ou oq? Saia daqui, ora, é simples. Os 
adm's mostram suas opniões e pronto. Ninguém te obriga 
a ler, se não gostou, descurta a página, nossa. 
Curtir.  Responder.  04 de fevereiro às 14:21 

Concordam/elogiam Comentador 7 Pq essas feminazis são tão burras? Tudo 
vira machismo pra elas! Se fossem duas mulheres e um 
homem, aposto q não teria nenhum homem reclamando. 
Parem de reclamar de tudo, e principalmente, parem de 
achar machismo em tudo, se vc se sente assim tão 
oprimida e desconfortável sendo mulher, faz uma 
mudança de sexo e seja feliz, ou aceite a vida como ela é 
pois ficar de mimimi falando que tudo é machismo é a 
coisa mais burra q vocês podem fazer! 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 17:55 

Concordam/elogiam Comentadora 8 O carnaval não é tradicional do Brasil, 
e sim da europa, aliás, lá tem o VERDADEIRO carnaval. 
Aqui apenas desvio de atenção, dinheiro e carnificina 
sexual. Festa popular?? Desde quando? As dançarinas 
sendo substituídas por atrizes e modelos, os camarotes, 
entradas vip's, gastos exorbitantes, que eu saiba, popular 
é quando a comunidade é maioria, imbecilidade é falar de 
algo sem conhecimento, sim, achei o quadrinho 
desnecessário, mas pior ainda, e ver o povo não ter 
conhecimento dos acontecimentos do próprio país, e 
acreditar que é só alegria, o Brasil até tempo atrás estava 
ocupando o 3º lugar de pessoas mais ignorantes, isso é 
muito triste, deve estar em primeiro agora. O carnaval é 
só mais um dos tantos eventos para alienar a massa. 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 12:12 

Taggeiam 
Discordam/criticam 

Comentador 9 Comentadora 8, você deve estar se 
referindo ao desfile das escolas de samba que é uma festa 
institucionalizada. O carnaval também é feito de blocos 
de rua que nascem de forma espontânea entre as 
comunidades. Se o carnaval, como você diz, nasceu na 
Europa, (assim como os arraiais juninos) paciência. Mas 
ambas são festas tradicionais no Brasil sim. Afinal, 
somos um país que foi colonizado por Europeus, natural, 
né? Preguiça de gente tentando arrotar cultura por meio 
da distorção do que os outros dizem. 
Curtir.  Responder. 04 de fevereiro às 13:56 

Fonte: Elaboração própria. 
  

Das falas expostas no Quadro 13, os comentadores 1, 2 e 9 aparecem como 

exemplos discursos de leitores que se manifestam em defesa do carnaval. Já os comentadores 

3 e 8 ilustram falas de fãs que se posicionam de forma contrária ao carnaval, demonstrando-se 

insatisfeitos com os gastos do governo com esse tipo de atrações. Já os comentadores 5 e 6 
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exemplificam discursos presentes na publicação em que os sujeitos debatem questões como o 

machismo e o feminismo e seus variados desdobramentos. Por fim, o comentador 7 traz, em 

sua fala, um discurso recorrente no post: a ideia de que quem não gosta do trabalho de 

Quadrinhos Ácidos deve deixar de seguir a página.  

Além disso, esses comentários são exemplos do que Fragoso, Recuero e Amaral 

(2013) definem como interação de desgaste, isto é, aquelas que explicitam briga e/ou conflito 

entre os atores envolvidos. É o que vemos na fala da comentadora 1 (uma mulher), que faz uma 

crítica ao trabalho publicado em QA após atribuir sentido às ideias do sujeito-enunciador 

dizendo que tanto “os editores dos quadrinhos” como outros dizem que o carnaval “SÓ” possui 

uma série de pontos negativos, os quais ele lista. Ou seja, ela aparece em defesa do carnaval, 

afirmando que as situações criticadas na tira acontecem o ano inteiro. Os dizeres evidenciam 

uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009), quando a interagente questiona os valores que 

ela acredita serem defendidos por QA, além de se antecipar a uma série de objeções, como 

vemos em: “Tem muito dinheiro gasto na festa? TEM! Muitos se aproveitam dessa pausa para 

roubar mais? SIM! Apenas saibam que o resto do ANO TODO podemos fazer nossa parte e 

agir conscientemente em diversas outras situações…VIVA A LIBERDADE DE ESCOLHA! 

DE EXPRESSÃO E DIVERSÃO!!!”. Falas que entendemos como um esforço em “destruir o 

adversário”, na busca por levar seu interlocutor a refletir sobre um outro ponto de vista. 

Quadrinhos Ácidos, por sua vez, faz uso de uma estratégia de credibilidade 

(CHARAUDEAU, 2009), em uma tentativa de defender sua imagem em: “Eu nunca disse nada 

disso”. Com a fala, o quadrinista deixa claro que não percebe as possibilidades de significação 

de seu trabalho, ignorando, assim, a crítica e o ponto de vista da leitora por acreditar que a única 

interpretação possível para seu trabalho é a imaginada por ele. Tal discurso, porém, não pode 

ser considerado suficiente para sua defesa, já que não apenas a comentadora 1, mas uma série 

de outros leitores se manifestam tecendo críticas de diversas naturezas ao sujeito-enunciador e 

ao seu trabalho. Em resposta a essas críticas, QA se manifesta, expondo mais argumentos e 

explicando-se, comentário este que analisamos mais adiante.   

A fala do comentador 2 (um homem), além de ofensas, apresenta críticas diretas a 

cada um dos quadros e situações representadas na tira, descrevendo, em cada caso, fatos da 

vida, especificamente aqueles que, segundo o interagente, não acontecem apenas no carnaval. 

Assim, em uma atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 2009), o sujeito se apoia em valores 

afetivos socialmente compartilhados, como a ideia de ignorância, ao sugerir que Quadrinhos 

Ácidos não possui conhecimento sobre o que diz, além da ideia de hipocrisia, ao insinuar que 
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tanto o sujeito-enunciador como alguns dos leitores que concordam com ele não possuem e/ou 

dissimulam certas qualidades, fingido/escondendo, assim, seus reais sentimentos e opiniões em 

relação ao carnaval.  É possível dizer que o comentador 2 também adota uma atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009), na tentativa de “destruir” Quadrinhos Ácidos ao questionar seus 

valores e posicionamentos um a um. Entendemos que o comentador em questão interpreta a tira 

por meio de discursos outros, que o afetaram em outras situações comunicativas. Dessa forma, 

ele atribui sentido ao carnaval como um evento/acontecimento positivo e critica o trabalho de 

QA por ele abordar a festa de um ponto de vista negativo. Assim, pode-se dizer que o 

comentário tem como objetivo “fazer sentir” para “fazer crer”, ou seja, levar o interlocutor a 

sentir certas emoções a fim de tentar persuadi-lo de que o carnaval é algo positivo.  

Em resposta ao comentador 2, o sujeito-enunciador se manifesta para defender a 

imagem de si, uma estratégia de credibilidade (CHARAUDEAU, 2009), dizendo: “O meu 

objetivo não era ser machista, e sim, justamente ao contrário”. Quadrinhos Ácidos se posiciona 

discursivamente escolhendo argumentos para dizer que concorda em parte com o leitor. 

Mostrado, assim, a tentativa de construir sua imagem como a de um ser de convicção, para que 

se confunda a verdade e a força de sua convicção com o propósito de influenciar o interlocutor, 

em uma atitude de engajamento (CHARAUDEAU, 2009). Ou seja, ao expor seus argumentos 

dizendo que a crítica é apenas uma crítica ao fato da mulher ser transformada em objeto sexual, 

por exemplo, o sujeito-enunciador tenta construir uma imagem de si como um sujeito que luta 

contra o machismo. O comentário, porém, não alcança seu objetivo, já que o comentador 2 

continua aparecendo no post criticando às ideias levantadas pelo artista no trabalho.   

Outro ponto observado na fala de QA é a concepção de que o Brasil tem problemas, 

mas que eles se intensificam na época do carnaval. Ao adotar esse discurso, o autor recorre a 

um saber discursivo de senso comum para dizer sobre uma época do ano. Exemplo disso é a 

ideia de que os políticos usam o carnaval para distrair o povo dos problemas do país, 

significação que se apoia na história romana e sua “política do pão e do circo”, conforme 

notamos em vários comentários de leitores. Além disso, Quadrinhos Ácidos, mais uma vez, não 

concebe as potencialidades significativas de sua obra, deixando tranaparecer que acredita que 

os sentidos são fixos. Também podemos dizer que QA não aceita a possibilidade de ter 

reproduzido em seu trabalho os discursos preconceituosos que ele visa criticar, ao fazer isto, 

ele demonstra uma estratégia de legitimação. Isso é inferido do fato de que ele parece querer 

persuadir o leitor, por meio do lugar de fala de autoridade como criador da série de tiras, a 

entender a tira da maneira que ele acha correta, como vemos em sua fala final: “a tira era uma 
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crítica a isso. Um abraço”. Outro ponto que podemos destacar nesta fala do sujeito-enunciador 

é a opção de entrar mais profundamente no debate a problematizar questões, isto acontece, pois, 

sua construção identitária diante dos outros foi afetada e as críticas feitas a ele nesta fublicação 

o afetaram a ponto de leva-lo à defesa de seu dizer e identidade social como alguém que critica 

e condena o machismo. 

O comentador 3 (um homem), por sua vez, aparece contra-argumentando a fala do 

comentador 2. Isso fica explícito quando ele taggeia e faz críticas diretas ao comentador 2 

dizendo: “ler algo que leve a algum conhecimento é sempre bom, agora quando vem recheado 

de bobagens aí da preguiça”. Ou ainda: “ler só romance não resolve ta filho, tem q ler notícias 

e ficar por dentro do q ta acontecendo!”. Posicionamento que pode ser considerando uma atitude 

polêmica (CHARAUDEAU, 2009), já que se trata uma da tentativa de “destruir o adversário” 

por meio de críticas. Além disso, o interagente também busca se adiantar a possíveis objeções 

com o objetivo de eliminá-las, quando, por exemplo, fala sobre estatísticas e notícias sobre o 

carnaval. 

O comentador 2 volta a se manifestar, agora, atacando diretamente não apenas a 

pessoa, mas também as convicções do comentador 3. Assim, podemos dizer que, com o discurso 

“Te falta saber que o evento gera empregos temporários em diversos setores, da costura à 

marcenaria”, o comentador 2 adota uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009). Ao listar 

uma série de informações que, segundo ele “falta” ao comentador 3 saber sobre o carnaval e 

seus desdobramentos, o comentador 2 demonstra uma tentativa de “destruir o adversário”, já 

que questiona seus valores e seu nível intelectual, o que vemos em: “#BurriceMeBroxa”. Para 

isso, o comentador 2 recorre, na situação discursiva, a uma série de dizeres pré-construídos 

sobre o carnaval com os quais teve contato. O que vemos em: “os setores que envolvem o 

turismo, de hotéis a restaurantes, e mesmo vendedores ambulantes que ganham a vida vendendo 

artesanato ou coisas do tipo, faturam e tem uma injeção de dinheiro necessária e merecida. Te 

falta saber que o evento é parte da nossa cultura e fundado a quase 100 anos”, para sustentar 

sua tomada de palavra. Porém, o comentador 2 não indica de onde retirou essas informações, 

muito menos apresenta argumentos e/ou fatos que as comprove.  

A comentadora 4 (uma mulher), por sua vez, aparece, aqui, como exemplo de fala 

de leitores que acusam Quadrinhos Ácidos de machista na publicação. É o que vemos na fala: 

“Além de ácido esses quadrinhos são EXTREMAMENTE machistas e ignorantes. Perdeu a 

graça quando desce pro limite do preconceito. Ridículo e desrespeitoso com nós mulheres. 

Pedaço de carne é o imundo que fez esta tira”. Podemos dizer que a leitora adota uma atitude 
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polêmica (CHARAUDEAU, 2009), pois questiona os valores defendidos por ele, ao dizer que 

o sujeito-enunciador é machista e ignorante, bem como sua pessoa, ao chamá-lo de imundo, em 

uma tentativa de “destruir o adversário”, o que entendemos como uma interpretação negativa 

da tira. 

 Quadrinhos Ácidos aparece em resposta a estes comentários que, entre outras 

coisas, acusam-o de machista. Assim, a fim de defender a imagem de si, QA adota uma 

estratégia de credibilidade (CHARAUDEAU, 2009). Para isso, ele se justifica e pede desculpas, 

explicando cada quadro da história que foi criticado, o que vemos no exemplo: “Pelo visto 

parece que peguei o exemplo errado, pois alguns de vocês me acusaram de ser machista por 

insinuar que as mulheres são seres que transam com todo o mundo. Peço desculpas por isso, 

pois não foi a minha intenção. Eu quis falar sobre uma coisa, mas parece que errei na forma de 

me expressar”.  

Pela primeira vez nas publicações analisadas até aqui, o sujeito-enunciador 

considera a possibilidade de ter reproduzido um preconceito, pelo menos em um dos quadros 

da tira, e, por isso, pede desculpas. Nesse caso, portanto, ele adota um discurso de vulnerável 

ao mostrar que pode cometer erros. Além disso, mostra que considera a opinião dos leitores e 

que ela tem valor. A ação diz muito sobre a relação autor-leitor, uma vez que salienta que QA 

acompanha a opinião de seus fãs em relação ao seu trabalho e à sua pessoa e que ele leva as 

críticas em conta, seja para se defender delas ou para admitir um equívoco. Conforme vemos 

em: “Agradeço os comentários de todos vocês. São com críticas construtivas que agente vai 

aprendendo a melhorar :) Abraço! Pedro Leite”. Quando o sujeito-enunciador se desculpa pela 

representação das mulheres, isto demosntra que os comentários dos leitores o afetaram de 

alguma forma, e mais do que uma defesa de si, aqui QA está pensando em como a significação 

de sua obra afeta sua construção identitária na página. Como Quadrinhos Ácidos se propõe a 

fazer um humor ácido e demonstra am outros trabalhos que é contra o machismo, ao se 

manifestar neste caso, o sujeito enunciador também aparece em defesa de um dizer social que 

ele atribui a si, a imagem de sujeito-enunciador que politiza discussões em seus trabalhos. Por 

isto, desculpar-se neste caso mostra que QA foi, neste caso, afetado pelas críticas e por isto 

admite um erro.  

Podemos dizer, portanto, que Quadrinhos Ácidos se ampara em uma atitude de 

engajamento (CHARAUDEAU, 2009), uma vez que escolhe argumentos e palavras para expor 

uma tomada de posição, que, no caso, é mostrar que crítica pretendia fazer em cada quadro 

publicado e não produzir um comentário machista. Logo, as justificativas são uma tentativa de 
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construir uma imagem de si como ser de convicção, o que fica evidente quando ele sugere aos 

leitores que mesmo após sua explicação continuem pensando que ele é machista, que vejam 

seus demais trabalhos. Com isso, ele pretende que a verdade seja confundida com a força da 

convicção de suas palavras para que, assim, possa persuadir seu interlocutor. Entendemos que 

o sujeito-enunciador consegue convencer alguns de seus leitores, já que mesmo politizando a 

discussão ele adota um tom polido evitando, assim, conflitos. É o que vemos em seus dizeres 

“Agradeço o comentário de todos vocês!”. Assim, os comentadores 5 e 6 adotam um discurso 

de defesa, “advogando” em favor das ideias de Quadrinhos Ácidos e/ ou de seu trabalho. Além 

disso, consideramos a fala do comentador 5 (um homem) como uma atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009), uma vez que ele se antecipa a possíveis objeções e questiona as ideias 

daqueles que criticaram o trabalho numa tentativa de “destruir o adversário”. Isso pode ser 

percebido quando o interagente diz: “Eu acho que, na verdade, as pessoas que foram machistas 

em te chamar de machista.  Até onde eu sei, as mulheres estão constantemente brigando por 

igualdade. Nessa tirinha mostra uma mulher beijando quantos caras ela quer!”.   

O comentador 5 se apropria de discursos de outros, ativando sua memória 

discursiva, para produzir sentido sobre o quadro em que a mulher aparece nos braços de um 

homem e sugere que o outro “espere na fila”. Ou seja, o sujeito falante sustenta sua escolha 

discursiva com os dizeres: “O corpo é dela e pode fazer o que quiser”, uma apropriação 

discursiva que remete ao discurso “Meu corpo minhas regras”, reproduzido na mundialmente 

conhecida Marcha das Vadias, movimento que protesta contra a crença de que as mulheres que 

são vítimas de estupro teriam provocado a violência por seu comportamento marchando, 

portanto, contra o machismo. Ele toma como seu um discurso, retirando-o de sua situação 

discursiva original, ressignificando a ideia por trás da frase para justificar uma possível cena 

machista. Podemos dizer que o efeito de sentido produzido pelo leitor na situação de 

comunicação em que ele se encontra é diferente do efeito de sentido visado pelas mulheres na 

Marcha das Vadias na situação de comunicação original do discurso. Ou melhor, os seus 

saberes discursivos dos sujeitos afetaram de forma diferente o modo como eles significaram as 

situações discursivas dadas.  

Já a fala do comentador 6 (um homem) é um exemplo de discurso muito replicado, 

não apenas na publicação do dia 4 de fevereiro, como na página em geral. Apoiado no discurso 

de que quem não gosta do trabalho de Quadrinhos Ácidos deve “descurtir” a página, o 

comentador 6 assume uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009). Ele se antecipa a 

prováveis oposições ao questionar o posicionamento crítico de certos fãs e sugere que se eles 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Estupro
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estão insatisfeitos deveriam “sair” daquele local. Tal discurso nos remete a situações que 

aconteceram no país em que se reagiu com discurso semelhante, mostrando alguma resistência 

em ver a discussão e a diversidade de opiniões como parte da democracia. Um exemplo é o 

cantor Lobão, que declarou no Facebook que se mudaria para os Estados Unidos caso a 

presidente Dilma Russef fosse reeleita nas eleições de 2014. Ou a campanha do governo 

brasileiro no período ditatorial “Brasil: ame-o ou deixe-o”, usada como mensagem a aqueles 

que criticavam o país e o governo, geralmente músicos, estudantes e artistas, de que ou eles 

paravam com as críticas ou deveriam deixar o país partindo para o exílio. Assim, entendemos, 

aqui, que o sujeito falante se apropria, mesmo que de forma inconsciente, de um já-dito para 

sustentar o dizível. Os dizeres interdiscursivos, inerentes ao sujeito, afetaram o modo como ele 

significou a situação discursiva fazendo com que se apropriasse de um discurso outro para dizer 

sobre sua situação de comunicação.  

Com uma fala que associa feminismo e nazismo, ao chamar as feministas de 

“feminazis”, o comentador 7 (um homem) reverbera a ideia também recorrente no post e em 

outras publicações da página. Além disso, o sujeito associa o movimento feminista à ideologia 

nazista ao uni-los em uma só palavra. A essa associação entendemos como uma sugestão do 

leitor de que, assim como o nazismo prega a supremacia branca, o feminismo busca a 

supremacia feminina.  Em uma atitude polêmica, o sujeito falante tenta “destruir o adversário”, 

no caso, as feministas ao atacá-las e questionar seus valores, chamando-as de burras e sugerindo 

que elas mudem de sexo, já que se sentem oprimidas, ou aceitem a vida como ela é. Além disso, 

ao relacionar as ideias feministas à reclamações por hábito, que ele chama de “mimimi”, o 

interagente adota um discurso de senso comum de que as feministas passam a vida reclamando. 

Podemos dizer, portanto, que o comentador 7 considera o feminismo como algo ruim adotando, 

desta forma, um discurso com base em ideias negativas e contrárias aomovimento, a fim de 

deslegitimá-lo.  

A comentadora 1, por sua vez, também aparece em resposta à fala do sujeito-

enunciador, agora tomando como sua a fala usada pelo autor para responder seu primeiro 

comentário. Ao dizer “Eu nunca disse nada disso”, a leitora apresenta uma estratégia de 

credibilidade (CHARAUDEAU, 2009) já que busca defender a imagem de si (ethos) em relação 

a primeiravez em que se manifesta, criticando o posicionamento do quadrinista em relação ao 

carnaval.  

Quadrinhos Ácidos, por outro lado, responde a fim de deixar claro à sujeito-usuária 

de que não se dirigia a ela quando se manifestou, já que, segundo o autor, ela foi educada em 
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suas colocações, atitude que muitos outros leitores não adotaram. Entendemos a fala de QA 

como uma atitude de engajamento (CHARAUDEAU, 2009), já que, ao dizer que a comentadora 

1 falou com respeito e outros não, o autor demosntra uma tomada de posição bem como uma 

posição critica em relação a certos comentários feitos na postagem. Aqui, mais do que 

simplesmente marcar uma leitora, o sujeito-enunciador tenta mediar um mal-entendido nos 

comentários, adotando para com a comentadora um discurso amigável, e não mais de defesa 

como em seu discurso anterior.  

O debate entre os comentadores 8 e 9, exibe outra discussão recorrente no post, 

entre aqueles que defendem e os que são contra o carnaval por diversos motivos. Nesde caso 

em específico, a comentadora 8 (uma mulher) mostra uma atitude de dramatização 

(CHARAUDEAU, 2009) ao descrever/ relatar uma série de situações que acredita acontecer 

nesse período, fazendo várias comparações e apoiando-se em valores compartilhados, como o 

discurso de que o carnaval é um evento para alienar as massas, para levar o interlocutor a sentir 

certas emoções. Outro valor compartilhado pela leitora é a ideia de que o carnaval não é 

originário do Brasil e sim da Europa, discurso que ela aciona para rebater uma ideia, levantada 

em outro comentário, de que o carnaval é uma festa cultural brasileira. Ou seja, a comentadora 

8 faz realiza suas escolhas discursivas com o objetivo de “fazer sentir” para “fazer crer”, a fim 

de que o interlocutor se deixe em uma situação de “dever crer” que o carnaval é algo negativo.  

O posicionamento adotado pelo comentador 9 (um homem), porém, é o de defesa 

do carnaval. Para isso, ele opta por argumentos e palavras trazendo claramente em seu discurso 

a sua tomada de posição mostrando, assim, uma atitude de engajamento (CHARAUDEAU, 

2009). O sujeito falante usa a força de convicção de suas palavras em defesa do carnaval a fim 

de que estas se confundam com a verdade de tal forma que influencie o interlocutor. Mais do 

que isso, o comentador também expressa uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009) 

quando questiona os princípios defendidos pelo comentador 8, como em: “são festas 

tradicionais no Brasil sim. Afinal, somos um país que foi colonizado por Europeus, natural, né? 

Preguiça de gente tentando arrotar cultura por meio da distorção do que os outros dizem”. Uma 

clara tentativa de “destruir o adversário” questionando suas ideias ou sua pessoa. Ademais, 

percebemos, na postagem, falas que entendemos como interação de construção, comentários 

expostos a seguir de forma a evidenciar, por meio da cor, o caráter conversacional da interação. 
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Quadro 14 – Construção referentes ao Post do dia 4 de fevereiro 
Padrões de comentários Interação de construção 

Concorda/elogia 
Taggeiam 

Comentador 10 Comentadora 11, o que achou disso? 
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 21:12 

Discordam/criticam Comentadora 11 Não concordo 
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 21:39 

Discordam/criticam Comentadora 11 Mas tem muitas coisas que são vdd, 
mas há várias soluções pra contornar 
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 21:39 

Concordam/elogiam 
Risos 

Imagens/ Emoticons/ links 

Comentador 10 Haha, vai ficar por isso ou vamos 
debater pelo chat?   
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 22:35 

Discordam/criticam Comentadora 11 Podemos debater, e tinha outro assunto 
que íamos debater neh? 
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 22:38 

Discordam/criticam Comentadora 11 Aai n pode ser por ligação, vídeo? 
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 22:38 

Risos Comentador 10 iahauahuahua 
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 22:39 

Cocordam/elogiam 
Taggeiam 

Comentador 12 Comentadora 13, sei que você vai se 
identificar 
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 14:38 

Cocordam/elogiam 
Taggeiam 

Comentadora 13 Comentador 12, confesso q já gostei 
de carnaval, mas na atual situação do país penso 
exatamente isso! 
Curtir.  Responder. 05 de fevereiro às 23:32 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Nos exemplos expostos no Quadro 14, vemos o que Fragoso, Recuero e Amaral 

(2013) entendem como interação de construção, que são aquelas que pretendem construir/ 

aprofundar o laço social. Tal desejo é visível, por exemplo, na troca entre os comentadores 10 

(um homem) e 11 (uma mulher) que expressam, entre outras coisas, um grau de intimidade 

entre ambos, além de mostrar evidências de que há, entre eles, outras relações envolvendo 

outros sistemas. O que pode ser comprovado nas falas: “vai ficar por isso ou vamos debater 

pelo chat?” ou ainda “Aai n pode ser por ligação, vídeo?”. Além disso, percebemos na interação 

traços de um diálogo anterior a este, que é expresso na fala: “tinha outro assunto que íamos 

debater neh?”. O discurso confirma uma espécie de acordo entre os interagentes, feito, 

provavelmente, em outra rede social, de que deveriam debater algum assunto. Assim, 

entendemos que a interação entre os comentadores 10 e 11, nessa postagem, aprofunda relações 

sociais anteriores, evidenciando a intimidade e a reciprocidade entre eles. 

Já os comentadores 12 e 13, além de taggearem um ao outro, evidenciando um 

convite à interação, expressam a intimidade entre eles, já que a fala do comentador 12 (um 
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homem), por exemplo, demonstra um conhecimento prévio sobre sua interlocutora ao afirmar 

que esta vai se identificar com a tira. Ao responder ao comentário, a comentadora 13 (uma 

mulher) aceita o convite à interação, expressando, assim, seu desejo em aprofundar o laço social 

entre eles. Outro ponto que podemos ressaltar na fala da comentadora 13 é o fato de concordar 

com a ideia expressa no quadrinho: “confesso q já gostei de carnaval, mas na atual situação do 

país penso exatamente isso!”. Isso deixa claro que, anteriormente, a interagente significava o 

carnaval de uma forma positiva, mas que “na atual situação do país” e pensando o evento em 

um contexto amplo, ela significa o carnaval como algo negativo. Ou seja, ao pensar em 

carnaval, a sujeito discursiva considera os efeitos de sentido que ela produz e/ou produziu, bem 

como a “atual situação” a que ela se refere que a levou a ressignificar essa festa específica.   

Portanto, concluímos com a análise que o efeito produzido pelos leitores condiz 

com o visado pelo sujeito-enunciador, já que eles refletem e debatem as questões levantadas 

por Leite, sejam elas favoráveis ou contra o ponto de vista de Quadrinhos Ácidos. Observamos 

que há a predominância de interações de desgaste, uma vez que a maior parte dos comentários 

é caracterizada pela briga entre os interagentes, sejam elas carregadas de ofensas pessoais ou, 

ainda, provenientes de um conflito de ideias/interesses. Além disso, podemos dizer o sujeito-

enunciador aparece em defesa de si em todas as quatro vezes em que comenta, sendo que, em 

uma delas, ele apenas diz: “Eu nunca disse nada disso”. Dessa maneira, ele demonstra em um 

segundo comentário uma estratégia de legitimação, já que tenta usar seu status de criador de 

Quadrinhos Ácidos para impor no leitor a significação que ele entende como correta. Ademais, 

identificamos, na sua terceira fala, que o sujeito-enunciador admite a possibilidade de ter se 

manifestado errado de forma a reproduzir um discurso preconceituoso, demonstrando, assim, 

consideração pela opinião dos leitores. Já na última vez em que comenta, QA o faz na tentativa 

de resolver um mal-entendido gerado por sua fala anterior, ressaltando que acompanha os 

comentários. Além disso, podemos dizer que Quadrinhos Ácidos adota em seus comentários 

um tom polido, a fim de “fidelizar” o leitor e evitar conflitos. Mais do que isto, o sujeito-

enunciador é afetado pelas críticas desta publicação, o que faz com que ele se engaje mais em 

seus discursos e ate mesmo peça desculpas, a fim de defender não só uma imagem de si, mas 

um dizer social e sua construção identitária em Quadrinhos Ácidos como alguém que critica o 

machismo e faz quadrinhos com humor ácido. 
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4.4.4 Publicação Globelezo, 5 de fevereiro  

  

No post do dia 5 de fevereiro de 2016, Quadrinhos Ácidos republica uma animação 

que já havia sido postada em fevereiro de 2015. Isso acontece um dia após o sujeito-enunciador 

disponibilizar o link da animação em um de seus comentários, no post do dia 3 de fevereiro de 

2016. O trabalho mostra o que seria a versão masculina da personalidade Globeleza, um homem 

negro vestindo apenas pinturas corporais e sambando em frente às câmeras para aparecer na 

TV, na clássica vinheta de carnaval da Globo. O humor aparece na última cena, que corta do 

panorama do Globelezo dançando para a sala de uma casa onde um casal que assiste à TV 

sentado em um sofá. A mulher aparece com uma expressão de contentamento e diz “Nossa, 

adorei!”, enquanto o homem tem um semblante que parece ser um misto de confusão, nojo e 

desconforto. A publicação vem acompanhada do questionamento: “E se o carnaval fosse ao 

contrário?” e traz  dois links, um para o site oficial da série de tiras e outro para o canal do 

Youtube no qual QA disponibiliza as versões animadas de seus trabalhos, possibilidadeapontada 

no Capítulo 1 desta dissertação como característica dos Quadrinhos Digitais. 

Na obra, Quadrinhos Ácidos tece uma crítica que podemos associar às feitas nas 

publicações dos dias 2 e 3 de fevereiro, já que, ao retratar o Globelezo, ele tenta mostrar que 

essa seria uma situação não aceita pela sociedade, diferente do que acontece com a 

personalidade feminina. Isso fica claro no desfecho da animação, no qual QA retrata o homem 

em um claro desconforto ao assistir à cena. Nesse sentido, o efeito visado pelo sujeito-

enunciador com a animação, além do riso, é levar o leitor a pensar criticamente sobre a 

normalidade com que tratamos a nudez feminina e a objetificação do corpo da mulher, 

principalmente da mulher negra, e a refletir sobre o papel social da personalidade Globeleza na 

sociedade.  
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Figura 16 – Post 5 de fevereiro 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 20 nov. 2016.  
 

Apenas no dia 5 de fevereiro essa postagem recebe mais de 17 mil comentários, 

sendo que a publicação obtém, no total, 85 mil curtidas, 131.505 compartilhamentos, além de 

19 mil comentários, nenhum deles de Quadrinhos Ácidos Mesmo que QA não tenha interagido 

no post, entendemos que este é um fenômeno atípico na página, pois alcança um número de 

interações muito alto e, portanto, importante de ser analisado. Pensando nisso e considerando 

que esse volume de dados é muito grande para a realização de uma análise do discurso, optamos 

por utilizar o filtro Principais Comentários, disponibilizado pelo próprio Facebook em todas 

as publicações e que seleciona os 50 principais comentários de acordo com o número de 

resposta e a quantidade de curtidas de cada um segundo a relevância dos mesmos. Assim, dentro 

desses 50 comentários e suas respostas, chegamos ao número total de 753 comentários 

selecionados para análise.  
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Entre os discursos dos leitores, estão discussões sobre racismo, machismo, 

feminismo, a representação da mulher na mídia em geral, além do papel da mesma na sociedade. 

Aqui, também encontramos acusações e ofensas feitas ao sujeito-enunciador e a outros leitores, 

dizendo que eles são preconceituosos em suas falas, além de nos depararmos, da mesma forma, 

com piadas e ofensas pessoais. É possível perceber, portanto, que os comentários dessa 

publicação abordam assuntos discutidos nas publicações anteriores durante a mesma semana. 

Sobre as falas dos leitores no post e o fato de não responder, Pedro Leite (2016) afirma que são 

“comentários rasos e bobos” aos quais não valia a pena responder ou se tratam de falas 

respondidas por leitores que ele chama de “corretos”.  

Observamos, nos comentários, os cinco padrões identificados no início da 

dissertação, dos quais selecionamos amostras para a análise a ser feita com base nos três tipos 

de interação propostos por Fragoso, Recuero e Amaral (2013). Entretanto, por entendermos que 

essa não é uma publicação que ajuda a resolver o problema de pesquisa que norteia esta 

dissertação, ao invés de fazer a análise do mesmo modo das outras postagens, realizamos aqui 

a análise geral. Assim, apresentamos cada tipo de interação proposto pelas autoras, citando os 

padrões de comentários da publicação que se inserem em cada um e trazendo algumas falas que 

se destacam. 

Dessa maneira, entre os discursos entendidos como interações de manutenção, 

vemos, por exemplo, risos, imagens, emoticons, além de falas que elogiam QA e seu trabalho 

ou discordam dele. Um exemplo disso é: “Pois eu ia assistir sim oxi kkkkkkk”, em que a leitora 

comenta para dizer que, ao contrário do que Quadrinhos Ácidos sugere no trabalho, ela assistiria 

sim a um possível Globelezo. As falas de interação de manutenção dessa postagem, além de 

não demostrarem intimidade entre os sujeitos, não convidam outros à interação, muito menos 

visam a aprofundar as relações. Trata-se apenas de comentários, como disseram Fragoso, 

Recuero e Amaral (2013), em que o sujeito objetiva mostrar-se presente na rede, mantendo o 

laço social. Mais do que isto, há nesta fala uma despolitização da discussão, já que ao 

individualizar a “escolha”, já que o comentador neste caso fala por si, ele está retirando o caráter 

social e institucionalizado da opressão. 

Nas interações de desgaste, encontramos discussões em que os leitores associam a 

objetificação a representação da mulher no caso da Globeleza ao que acontece com personagens 

mulheres em jogos RPG, sendo que os comentadores descrevem fatos que envolvem esse 

universo e fazem comparações, sejam elas positivas ou negativas em relação à representação 

da mulher nos jogos. Um exemplo é a fala de uma leitora, que adota uma atitude de 
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dramatização (CHARAUDEAU, 2009), ao descrever fatos que envolvem o universo dos jogos 

de RPG e fazer comparações entre armaduras masculinas e femininas: “armaduras masculinas 

são funcionais, lembrando muito as usadas na idade média, enquanto as femininas são 

praticamente biquínis, sem sentido lógico nenhum”. Outro exemplo é a argumentação de um 

leitor que entendemos como uma atitude de sedução (CHARAUDEAU, 2009), se pensarmos 

que o sujeito nos propõe um imaginário, no caso, histórico “Historicamente o público desse 

tipo de jogos sempre foi massivamente composto por jovens nerds que não conseguiam garotas 

e era esse tipo de pessoa quem desenvolvia os jogos”, e se posiciona de forma a normatizar essa 

diferença. 

Outras temáticas levantadas pelos fãs de Quadrinhos Ácidos na postagem do dia 5 

de fevereiro são feminismo, machismo, aborto, sexualização da mulher na mídia, além de 

direitos do homem e da mulher. Esses discursos são evidenciados na fala de um leitor: “ué, qual 

o problema? se é normal... não sei pra que se incomodar em atender satisfação masculina, é 

tanto odio de homem assim? que besteira. se for alguma coisa que mostre um cara saradão com 

as mulheres babando, não vou ficar reclamando disso, alias, e o ‘meu corpo minhas regras’? a 

mulher fez pq quis, simples. parece que feministas pensam é para tirar a felicidade ‘duzomi’ 

que palhaçada”. Aqui, o sujeito demonstra uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009) ao 

tentar antecipar em seus argumentos prováveis objeções, refutando falas de alguns outros 

leitores que debatem sobre o que ele chama de hipersexualização da mulher. Ele aciona um 

saber discursivo produzido por meio do efeito de sentido que ele entende em relação ao 

movimento feminista, a ideia de que as mulheres feministas falam que corpo é normal mas 

reclamam quando mulheres saem peladas, na tentativa de desmerecer o movimento e, assim, 

“destruir” um adversário, o discurso feminista.  

O mesmo leitor aparece mais vezes, também manifestando um discurso de ódio em 

relação ao movimento feminista, por exemplo, em: “vamos melhorar as coisas pra humanidade 

inteira, não só pra mulheres, deveria deixar esse movimento ridículo msm, feminNAZISTAS”. 

Fala que pode ser relacionada à de um leitor na publicação do dia 4 de fevereiro, que também 

iguala o movimento feminista ao nazismo ao unir o nome dos dois em uma única palavra 

“femiNAZISTA”. Assim, entendemos que o leitor atribui um sentido negativo ao feminismo 

ao compará-lo a uma ideologia que acreditava na supremacia racial. Logo, concebe o feminismo 

como um movimento em que as mulheres almejam uma “raça superior” feminina. Discurso este 

que também foi recorrente na publicaçação do dia 4 de fevereiro, por exemplo.  
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Em contrapartida, uma leitora refuta os valores defendidos por ele ao dizer: “O migo 

ali em cima tá confundindo tudo. Ser feminista não é querer ser melhor que o homem, é querer 

ter os mesmos direitos dos homens. Nada mais do que IGUALDADE. Por que isso assusta tanto 

os homens? Radicais existem em qualquer movimento, mas ao invés de concordar que uma 

mulher DEVE sair de casa sem medo de estupro, com a roupa que quiser, sendo dona do seu 

próprio corpo, e, principalmente, tendo voz ativa; os HOMIS se limitam a chamar quem luta de 

louca. Ser feminista é ser contra o machismo. APENAS ISSO. E o machismo também prejudica 

os homens. Até quando esse discurso tem que ser repetido? Ou é muito difícil de entender?”. 

Entendemos a fala da sujeito-usuária como uma defesa ao feminismo, já que ela adota uma 

atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 2009) quando descreve uma situação a qual a 

mulher é submetida diariamente: “sair de casa com medo de estupro”, apoiando-se em valores 

socialmente compartilhados principalmente pelo movimento feminista, como a ideia de que a 

mulher é dona do próprio corpo e que ela deve ter voz ativa, além da afirmação de que o 

machismo também é prejudicial aos homens. Desta forma, o discurso é usado com o objetivo 

de fazer o interlocutor sentir determinadas emoções para que este se coloque em uma posição 

de “dever crer” que o feminismo é algo positivo e necessário.  

Além disso, encontramos nesse post discussões em relação ao papel da Globeleza 

em nossa cultura e a representação das mulheres negras, debate que também pode ser 

relacionado aos comentários das publicações feitas nos dias 2, 3 e 4 de fevereiro. Um exemplo 

disso é a fala de uma leitora que afirma: “Nós vivemos em uma sociedade racista e machista. 

Mulheres negras são estereotipadas e tem pouca representatividade. A globeleza não representa 

só a si mesma, ela representa as mulheres negras. E faz isso de uma maneira que ‘confirma’ a 

visão (racista e sexista) que muito já tem desse grupo. E as consequências? Bom, assédios, 

violência, discriminação etc... Por exemplo: Muitos já estão tão acostumados com a maneira 

como as mulheres negras são representadas na TV, que acham um absurdo quando a 

apresentadora do jornal é uma mulher negra. Não é só a globeleza, é a nossa cultura”. Sobre o 

discurso podemos dizer que se trata de uma atitude de dramatização, já que se apoia em valores 

afetivos socialmente compartilhados, como a visão negativa em relação ao machismo e ao 

sexismo para construir seus argumentos. Além disso, descreve fatos que podem ser 

considerados dramas da vida, como o assédio e a representatividade da mulher negra na mídia 

com ênfase para a Globeleza e apresentadoras de TV negras, por exemplo. 

Questionando tais valores, encontramos falas como a do leitor que diz “Discordo 

de você comentadora! Infelizmente no Brasil e no mundo como um todo ainda existem pessoas 
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que são sim racistas, mas contra ambos os sexos! E quanto a globeleza ser negra, não vejo isso 

como racista e nem sexista! Só você olhar o tanto de mulheres de outras etnias que também são 

símbolos sexuais e inclusive as loiras tem mais estigma que as negras, pois são consideradas 

"burras"! Enfim! Uma discussão difícil com diferentes pontos de vistas, mas pra mim sempre 

prevalece o caso do livre arbítrio! Se a globeleza não se sente marginalizada e nem 

discriminada, deixa ela dançar ué! A escolha é dela!”. O discurso pode ser considerado uma 

atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009), já que questiona as ideias defendidas pela 

comentadora citada anteriormente, bem como seus valores. Entendemos que ao dizer “Discordo 

de você comentadora” taggeando seu interlocutor, o comentador em questão evidencia um 

convite à interação a fim de “destruir o adversário” por meio do questionamento de suas ideias. 

Fica claro, assim, que o comentador ignora os problemas por trás da representação da mulher 

negra na mídia, bem como os efeitos dessa representação na sociedade em geral e, mais 

especificamente, em crianças negras, por exemplo. Ademais, o leitor ressalta uma visão 

normatizadora da sexualização da mulher pela mídia. Dessa maneira, tomamos os comentários 

como interação de desgaste (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013) não somente porque 

evidenciam conflitos, mas também por se tratarem de debates que podem ocasionar uma ruptura 

e/ou o fim do laço social entre os interagentes.  

Em relação às interações de construção (FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 

2013), podemos dizer que, nessa publicação, tratam-se de falas caracterizadas pela vontade dos 

atores em criar laços, estabelecendo intimidade e aprofundando a relação. Além disso, são 

comentários que demonstram claramente o conhecimento que os interagentes possuem um do 

outro, o que evidencia o fato de que os sujeitos possuem relações sociais em outras redes sociais, 

sejam elas virtuais, familiares ou de amizade.  

Assim, consideramos que a participação dos leitores no post do dia 5 de fevereiro 

apresenta, em sua maioria, comentários que se enquadram na interação de desgaste, já que são 

falas que evidenciam conflitos, de ideias ou ofensas a pessoas ou grupos, o que acontece de 

forma muito frequente ao movimento feminista e às feministas. Ademais, podemos dizer que 

os comentários, nesse post, trazem discursos semelhantes aos apresentados nas publicações 

Qual será o assunto do próximo quadrinho?, Globeleza e Viva o Carnaval!, por exemplo, a 

ideia de que a Globeleza está na TV seminuas por escolha própria. Em outras palavras, essas 

falas evidenciam discussões entre os leitores sobre várias temáticas que, segundo Pedro, são de 

seu interesse. Além disso, há críticas ao sujeito-enunciador bem como ao seu trabalho, mas, 

mesmo assim, Quadrinhos Ácidos não se manifesta. 
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5.4.5 Publicação Coisas que aprendi com quadrinhos de Super-Heróis, 22 de fevereiro  

  

A publicação do dia 22 de fevereiro de 2016, nomeada Coisas que aprendi com 

super-heróis, traz personagens, heróis e vilãos, da DC e da Marvel em sátiras de situações que 

acontecem em suas histórias. A tira possui nove quadros com oito cenas e, em cada uma delas, 

há críticas do sujeito-enunciador na parte superior do quadro. No segundo quadro, vemos o 

Super Homem sorrindo na frente da imagem com uma cidade ao fundo, o que é acompanhando 

pela frase: “Usar cueca por cima das calças é algo que passa muita credibilidade”. A terceira 

cena, por sua vez, mostra a Mulher Maravilha no primeiro plano, enquanto o Batman aparece 

ao fundo com a língua para fora da boca e com três corações a sua volta, o que Quadrinhos 

Ácidos comenta: “As mulheres só podem combater o crime se forem extremamente gostosas”. 

Na quarta imagem, vemos dois policiais com a expressão de desespero enquanto um diz: “O 

Curinga escapou novamente!”, e o outro completa: “Meu Deus, chamem o Batman!”, cena esta 

que QA critica: “A polícia não consegue fazer nada sozinha”. Já o quinto quadro retrata Peter 

Parker em frente a uma máquina de costura fazendo sua roupa de Homem-Aranha enquanto 

diz: “Vai ficar legal!”. Fato este que o sujeito-enunciador ironiza: “Os super-heróis tem muita 

noção de design e costura. Afinal, são eles mesmos quem fazem seus uniformes”. O sexto 

quadrinho mostra uma mulher perguntando ao Clark Kent: “Clark, você viu o Super Homem 

passar por aí?”, enquanto este sorri, o que é expresso por onomatopeias de riso próximo a ele, 

enquanto Quadrinhos Ácidos satiriza: “Usar óculos é a melhor maneira de se disfarçar”.  

Já a sétima imagem apresenta o Homem Aranha se locomovendo com a ajuda de 

sua teia entre o que parecem ser dois prédios altos, enquanto duas falas vêm da parte inferior 

do quadro “Bela bunda!” e “Que coxa!”, o que QA completa: “Usar uniforme coladinho no 

corpo não é nem um pouco ridículo”. O oitavo quadro, por sua vez, traz o Curinga sendo levado 

preso por um policial, enquanto ri e diz: “Te vejo na semana que vem!” ao passo que o Batman 

aparece à frente da imagem com uma expressão de raiva, o que o sujeito-enunciador critica: 

“Um bom herói nunca mata o vilão. Ele prefere prendê-lo para que este possa fugir dias depois”.  

No último quadrinho, aparecem o Super-Homem, o Capitão América, o Homem Aranha, a 

Mulher Maravilha e o Homem de Ferro juntos e sorrindo com os dizeres: “Sempre é dia de 

amar os Estados Unidos!”. A imagem mostra que todos eles têm, em suas vestimentas, 

referências à bandeira dos Estados Unidos da América, seja na cor ou na imagem de estrelas 

que representam os estados do país. A tira, que exibe personagens, heróis e vilões, da DC e da 

Marvel em sátiras de situações que acontecem em suas histórias, é uma clara crítica a situações 
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retratadas no universo das HQS e que são questionados pelos fãs. Crítica estas que Quadrinhos 

Ácidos faz com humor e ironia. 

Nesse trabalho, para que os leitores possam produzir sentido e entender as críticas 

feitas pelo sujeito-enunciador, eles precisam de algum conhecimento sobre o universo das HQs 

de super-heróis. Ao tentar retratar com humor situações que considera estranhas nas narrativas 

sequenciais de super-heróis, entende-se que o efeito visado por QA com esta tira é o riso. Ele 

também quer levar os leitores deste segmento dos quadrinhos a pensarem mais criticamente 

sobre a forma como é retratada a dinâmica herói – vilão e heróis – sociedade, por exemplo.  

 

Figura 17 – Post 22 de fevereiro

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 20 nov. 2016.   
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No post, que recebe 1.900 curtidas, 406 compartilhamentos e 164 comentários, 

apenas um dos comentários é de Quadrinhos Ácidos, que se manifesta em resposta à crítica de 

um leitor. Já nos demais comentários dos leitores, é possível perceber que muitos dos que 

participam têm extenso conhecimento sobre o universo dos quadrinhos de super-heróis, uma 

vez que acessam esse saber discursivo para rebater tanto as críticas de QA a esse universo, 

como para defender o mesmo ponto de vista que ele adota.  

Por isso, podemos dizer que entre os comentários do post há leitores que usam 

argumentos fundamentados em seus conhecimentos sobre histórias em quadrinhos de super-

heróis, para atestar a veracidade de suas falas, seja para concordar ou discordar do sujeito-

enunciador. Nesse sentido, alguns sujeitos-usuários se baseiam em histórias específicas outros 

em senso comum sobre elas, seja para levantar discussões sobre a objetificação da mulher nos 

quadrinhos, por exemplo, ou ainda para discutir questões como o papel do herói. Desta forma, 

selecionamos algumas amostras de comentários segundo o critério teórico conceitual 

estabelecido por Fragoso, Recuero e Amaral (2013) sobre os tipos de interação. 

A interação de manutenção, por exemplo, aparece nas falas daqueles que se 

manifestam com risos e/ou emoticons e imagens, ou ainda como em: “Verdade verdadeira 

hahaha” ou “Bom humor é tudo!”. Tratam-se de comentários em que fica claro que os 

interagentes não têm o propósito de estabelecer maior grau de laços/intimidade, visando apenas 

deixar claro que estão presentes na página e têm conhecimento do post. Além disso, verificamos 

nos comentários a interação de desgaste, que exemplificamos a seguir. Para isso, organizamos 

as falas de acordo com a interação entre os leitores, bem como com Quadrinhos Ácidos, ou 

seja, da forma como os diálogos (comentários/respostas) entre eles acontecem, o que é 

explicitado pela diferença de cor no quadro. 
 

Quadro 15 – Desgaste referente ao post do dia 22 de fevereiro 
Padrões de 

comentários 
Interação de desgaste 

Taggeiam 
Discordam/ criticam 

Comentador 1 Logo se vê que o Quadrinhos Ácidos não leu muitos 
quadrinhos de Super-Heróis. 
Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 12:48 

Taggeiam 
Concordam/elogiam 

Quadrinhos Ácidos Oi, Comentador 1. Porque acha isso? 
  Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 13:06 

Discordam/ criticam Comentador 2  A questão da "gostosa" é simples, uma pessoa que 
tenha uma atividade física intensa regularmente, quase certo que 
será malhada, a proporcionalidade também é relacionada a saúde, e 
se precisa de muita saúde para combater o crime, além disso, seios 
grandes apesar de tirar parte da mobilidade, ajuda a distrair o 
inimigo(se já viu o filme do Deadpool onde a Pó de Anjo usa isto 
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contra o Colossos), apesar de também agradar o público 
masculino(público alvo na época) acaba por também ter um pouco 
de lógica. 
Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 15:56 

Concordam/ Elogiam Comentador 3 E os peitos gigantes? E a roupa super curta e 
decotada, sendo que da maioria dos heróis homens são todas 
"fechadas"? 
 Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 21:43 

Concordam/ Elogiam Comentador 4 As Amazonas cortavam um dos seios pra poder ter 
mais precisão com arco e flecha, então o fato dela ser uma deveria 
fazer ela ter menos um seio. Pois é... 
Curtir.  Responder. 26 de fevereiro às 13:16 

Discordam/ criticam Comentador 2  Sobre o óculos do Superman ser um disfarce, existe 
a explicação em um dos quadrinhos. A lente dos óculos é feita de 
um pedaço da nave de onde o Superman veio. Essa lente tem um 
"poder" que faz com que as pessoas o enxerguem com uma outra 
aparência, como um homem mais velho. 
Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 14:02 

Discordam/ criticam Comentador 5 Noção de costura ... homem aranha é pobre então 
ele tem que se virar o resto compra msm  
Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 14:44 

Discordam/ criticam Comentador 6 E o Batman mata o Coringa em "A piada mortal" 
do Alan Moore 
Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 14:54 

Discordam/ criticam Comentador 7 No caso da "Policia não conseguir fazer nada 
sozinha" creio que a questão não é essa, o Batman por exemplo não 
tem limitações legais, ele não espera um mandado de busca ele vai 
lá e consegue o que quer, acaba fazendo o que policia poderia ter 
feito mas não faz por que a justiça é lenta, ou mesmo corrupta 
demais pra querer que as coisas se resolvam. 
Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 15:21 

Fonte: Elaboração própria. 
  

No Quadro 15, vemos amostras de discursos recorrentes na publicação, que 

debatem temas relativos ao universo dos HQs norte-americanos. Consideramos que esses 

comentários estabelecem uma interação de desgaste, já que são trocas entre interagentes que 

tem como centro o conflito de ideias. Assim, podemos dizer que o comentador 1 inicia uma 

interação de desgaste ao taggear Quadrinhos Ácidos dizendo que este não tem muito 

conhecimento sobre super-heróis, em uma atitude polêmica. Ao fazer isso, o comentador 1 

questiona o conhecimento de QA em relação a quadrinhos de super-heróis, ao afirmar: “Logo 

se vê que o Quadrinhos Ácidos não leu muitos quadrinhos de Super-Heróis”, mesmo que não 

especifique o porquê da afirmação, é possível perceber uma tentativa de “destruir o adversário”, 

já que ele contesta o conhecimento do quadrinista sobre a temática abordada na tira.  
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O sujeito-enunciador, por sua vez, na tentativa de defender sua imagem, em uma 

estratégia de credibilidade, adota uma atitude de neutralidade (CHARAUDEAU, 2009) ao 

marcar o comentador 1 e questioná-lo o porquê de ele ter tal opinião, excluindo do seu discurso 

qualquer traço de julgamento ou avaliação pessoal. Nesse sentido, consideramos a pergunta 

“Porque acha isso?” de QA como uma tentativa de entender a opinião do leitor.   

O comentador 2 tem uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009) já que 

questiona as ideias defendidas por Quadrinhos Ácidos em um dos quadros ao dizer: “A questão 

da "gostosa" é simples, uma pessoa que tenha uma atividade física intensa regularmente, quase 

certo que será malhada, a proporcionalidade também é relacionada a saúde, e se precisa de 

muita saúde para combater o crime, além disso, seios grandes apesar de tirar parte da 

mobilidade, ajuda a distrair o inimigo(se já viu o filme do Deadpool onde a Pó de Anjo usa isto 

contra o Colossos), apesar de também agradar o público masculino (público-alvo na época) 

acaba por também ter um pouco de lógica”. Para isto, ele usa um exemplo do filme Deadpool 

a fim de atestar a veracidade de seus argumentos e desta forma provar a ilegitimidade da fala 

de QA, o que explicita sua tentativa em “destruir o adversário”. Também podemos dizer que o 

comentador 2 acessa seu saber discursivo para sustentar sua tomada de palavras, pois, para 

embasar seu discurso e significar a tira, o sujeito precisou de um contato anterior/prévio com o 

universo dos heróis nos quadrinho.  

Entretanto, tais argumentos nos levaram a questionar: Mesmo que existam 

justificativas para todos os fatos questionados pelo sujeito-enunciador, elas são suficientes? No 

caso da objetificação do corpo da mulher nos quadrinhos, por exemplo, ao justificar que os 

heróis são atléticos ou que a mulher maravilha é uma Amazona e, portanto, é assim que deve 

ser, os leitores não estariam em uma tentativa de minimizar a discussão de gênero e abster os 

produtores de quadrinho da responsabilidade reforçando assim um estereótipo? Também 

pensando nisso, alguns leitores levantam questões a respeito das justificativas feitas pelos 

comentadores acima mencionados, falas como as feitas pelos comentadores 3 e 4. O 

comentador 3, ao questionar “E os peitos gigantes? E a roupa super curta e decotada, sendo que 

da maioria dos heróis homens são todas ‘fechadas’? ”, tem atitude polêmica (CHARAUDEAU, 

2009), ao questionar as ideias defendidas pelo comentador 2, demonstrando que não concorda 

com o conceito da roupa das heroínas. 

Já o comentador 4 descreve fatos do universo das Amazonas, numa atitude de 

dramatização (CHARAUDEAU, 2009), para dizer que a fala do comentador 2 está errada. O 

que vemos em: “As Amazonas cortavam um dos seios pra poder ter mais precisão com arco e 
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flecha, então o fato dela ser uma deveria fazer ela ter menos um seio. Pois é ...”. Ou seja, ele se 

apoia no seu saber discursivo histórico sobre as Amazonas para questionar os valores 

defendidos pelo tanto pelo comentador 2 como por outros leitores com discursos similares ao 

dele. Dessa maneira, entendemos que ele apresenta ainda uma atitude polêmica 

(CHARAUDEAU, 2009), o que demonstra a tentativa do interagente em fazer o interlocutor 

sentir certas emoções para fazê-lo pensar, valendo-se da razão a fim de persuadi-lo de seu ponto 

de vista, o de que a representação de mulheres nas HQs inspiradas nas amazonas está errada. 

Entretanto, como os fãs continuam argumentando em favor dos quadrinhos, entendemos, aqui, 

que tal objetivo não é alcançado.  

É o que vemos nas falas dos demais comentadores expressas no quadro. Eles se 

revezam para justificar argumentativamente, discursos e saberes discursivos retirados das 

histórias e dos efeitos de sentido derivados dos universos dos quadrinhos, e que foram 

satirizados por Pedro em seu trabalho. Dessa forma, entendemos que os comentadores 2, 5, 6 e 

7 usam da atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 2009) para descrever fatos que cabem ao 

domínio dos quadrinhos de super-heróis. Conforme ocorre na segunda fala do comentador 2: 

“Sobre os óculos do Superman ser um disfarce, existe a explicação em um dos quadrinhos. A 

lente dos óculos é feita de um pedaço da nave de onde o Superman veio. Essa lente tem um 

"poder" que faz com que as pessoas o enxerguem com uma outra aparência, como um homem 

mais velho”. Como na fala do comentador 5: “Noção de costura ... homem aranha é pobre então 

ele tem que se virar o resto compra msm”. Ou, ainda, quando o comentador 6 traz em seu 

discurso uma referência direta a uma das histórias do Batman para justificar/ contestar o 

quadrinho 8 da tir: “o Batman mata o Coringa em ‘A piada mortal’ do Alan Moore”46, uma HQ 

do personagem, escrita pelo roteirista Alan Moore, em que Moore tenta mostrar que Batman e 

Coringa são dois opostos, mas que ao mesmo tempo tem muito em comum. Na história, 

entretanto, o final não deixa claro se Batman realmente mata o Curinga. A cena retrata apenas 

uma linha no chão para demonstrar que o herói cruzou seu limite, cabendo ao leitor, portanto, 

interpretar que limite é esse.  

Nesse sentido, vemos os interagentes se apoiando em valores socialmente 

compartilhados tanto pelos artistas envolvidos no meio como pelos fãs de HQS de super-heróis, 

fazendo, assim, relatos carregados de analogias e comparações. Ademais, encontramos no post 

falas caracterizadas como interação de construção, comentários estes exibidos no Quadro 16. 
 

                                                           
46 Disponível em: <https://jovemnerd.com.br/nerdnews/batman-piada-mortal-basta-um-dia-ruim/>. Acesso em: 
30 mar. 2017.  
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Quadro 16 – Construção referente ao post do dia 22 de fevereiro 
Padrões de comentários Interação de construção 

Taggeiam Comentador 8 Comentador 9 
Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 15:30 

Concordam/ Elogiam 
Risos 

Imagens/ Emoticons/ links 

Comentador 9 A IDIOTICE 
KKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKKK mas são muito 
legais!! sempre  
Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 21:15 

Concordam/ Elogiam 
Risos 

Comentador 8 a realidade. Kkk 
Curtir.  Responder. 22 de fevereiro às 22:39 

Taggeiam Comentador 10 Comentadora 11 
Curtir.  Responder. 06 de março às 02:17 

Discordam/criticam Comentadora 11 é né... não sei se concordo com esse quadrinho 
... tenho memórias afetivas com os super-heróis, embora não os 
acompanhe mais 
Curtir.  Responder. 06 de março às 11:30 

Taggeiam Comentador 10 Eu na verdade visei a mulher maravilha pois 
onde a vejo lembro d vc Comentadora 11 
Curtir.  Responder. 07 de março às 10:36 

Imagens/ Emoticons/ links Comentadora 11 :) <3 

Curtir.  Responder. 07 de março às 10:41 
Fonte: Elaboração própria. 

  

Nos comentários acima, vemos exemplos de interação de construção 

(CHARAUDEAU, 2009), são falas que visam criar ou aprofundar intimidade e relações sociais. 

Assim, Podemos dizer que o diálogo entre o comentador 8 e 9, que tem início com o primeiro 

taggeando o segundo, começa do desejo do comentador 9 em criar uma conexão na rede, 

aprofundando o laço social entre os dois. O ato de taggear, no caso, sem antes ter expressado 

alguma relação entre os dois no post, mostra que os interagentes possuem conhecimento um do 

outro, mas não deixa claro o grau de intimidade entre eles. Outro ponto que podemos ressaltar 

na fala de ambos é que eles comentam com “kkk”, o que no ambiente digital é uma 

representação do riso, mostrando, portanto, que eles acharam a tira/ algum quadro engraçado. 

Já na interação entre os comentadores 10 e 11, que também se inicia com o primeiro 

taggeando o segundo, fica claro que existe certo nível de intimidade entre os sujeitos, já que o 

comentador 10 diz que a Mulher Maravilha o faz lembrar da comentadora 11. Assim, 

entendemos que há entre os interagentes relações sociais envolvidas em outros sistemas/ redes 

sociais e que, por isso, há reciprocidade e intimidade entre os dois. Outro ponto que podemos 

ressaltar do diálogo é a primeira fala da comentadora 11, em que ela diz não ter certeza se 

concorda com a tira pois possui “memórias afetivas com os super-heróis”. Ou seja, ela constrói 

sentido aos super-heróis com base em certas emoções e, por isso, na situação comunicativa 

dada, significa a tira e sustenta sua palavra fundamentado-se em um saber discursivo que 
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recorre a emoções, para, então, produzir o sentido de qua quadrinhos de super-heróis trazem 

uma lembrança positiva.  

Considerando os exemplos aqui analisados, como também os demais comentários, 

percebemos que o efeito produzido pelos leitores com a tira condiz com o visado pelo sujeito-

enunciador, já que muitos comentam com risos ou dando sugestões de como deixar o trabalho 

mais engraçado. Outro ponto que podemos ressaltar em relação à publicação é a predominância 

de comentários daqueles que taggeiam outros, convidando-os a interação com o objetivo de 

criar conexões. Assim, entendemos que houve no post uma predominância de interação de 

construção, com comentários que buscam construir intimidade ou aprofundar a relação. 

Ademais, podemos dizer que Quadrinhos Ácidos se manifesta, mais uma vez, em defesa de si, 

mas, ainda assim, demonstra certa consideração com a opinião do Leitor, já que questiona o 

porquê de ele ter tal opinião.  Além disso, podemos dizer que QA adota um discurso polido, 

evitando assim conflitos, a fim de “fidelizar” o leitor, em uma estratégia de captação. 

 

4.4.6 Publicação O lado ruim de ser alto, 26 de fevereiro 

  

Na publicação do dia 26 de fevereiro, a tira mostra situações corriqueiras de pessoas 

altas usando o humor e a ironia. No primeiro quadro, vem o título da tira O lado ruim de ser 

alto. Já no segundo, Quadrinhos Ácidos apresenta a frase: “não encontrar roupas do seu 

tamanho com facilidade”, fato que ele ilustra com um homem alto com uma expressão de 

embaraço, vestindo uma blusa muito curta para ele, enquanto outro homem aparece ao lado 

rindo. O terceiro quadro tem os dizeres: “sempre sair mal nas fotos” e é ilustrado com um grupo 

de pessoas posando para uma foto onde o sujeito alto aparece somente até o pescoço. No quarto 

quadrinho, ele diz achar a páscoa a época mais perigosa de todas e apresenta um homem em 

um mercado batendo a cabeça em ovos de páscoa. O quinto tem os dizeres: “virar ponto de 

referência” e traz duas pessoas na frente e o homem está apontando para um homem alto e 

dizendo: “Se nós perdermos um do outro, vamos nos encontrar perto daquele cara”. Fala que 

também é acompanhada da onomatopeia “hahaha”, que representa risos. O sexto quadro diz: 

“não conseguir abraçar as pessoas direito” e mostra um homem alto abraçando a cabeça de uma 

mulher aparentemente baixa. Já o sétimo mostra a frase: “assustar pessoas idosas”, em que o 

autor faz um autorretrato, com uma expressão de desconforto, em uma situação em que ele 

provavelmente vivenciou, onde a idosa aparece dizendo: “Nossa senhora! Como você pode ser 

tão alto?”. O oitavo quadrinho, por sua vez, tem a frase “ter os joelhos esmagados sempre que 
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for andar de ônibus ou avião” e mostra uma mulher em aparente desconforto com as pernas 

dobradas para cima no que pode ser um avião. O desfecho fica por conta do nono quadro no 

qual está escrito: “ter que aguentar as clássicas piadinhas”, em que um homem alto está 

acompanhado de duas pessoas mais baixas que ele, e uma delas afirma: “como está o ar aí em 

cima”, enquanto a outra ri, o que é acompanhado pela onomatopeia: “hahaha”.  

Sabemos, portanto, que a temática é dominada e vivenciada pelo sujeito-

enunciador, uma vez que Pedro Leite possui 2 metros e três de altura, e entendemos o 

personagem do sétimo quadrinho como uma representação de si ou um ethos discursivo. As 

cenas retratadas são claramente uma crítica à necessidade das pessoas em comentarem em 

relação à altura de outros. Além disso, percebe-se, também, entre os apontamentos de 

Quadrinhos Ácidos, o despreparo de alguns locais para a necessidade de alguns frequentadores, 

como os assentos de ônibus e aviões, por exemplo, que, além de pequenos, possuem pouco 

espaço para pessoas altas, obesas ou com alguma deficiência física, por exemplo. Seguindo esse 

ponto de vista, pode-se dizer que, ao publicar a tira, QA tem como efeito visado provocar o 

riso, mas também tenta levar os leitores a refletirem sobre como a sociedade lida com pessoas 

que fogem aos padrões socialmente impostos como normais e como vários locais não estão 

preparados para recebê-los. 
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Figura 18 – Post 26 de fevereiro 

 
Fonte: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/>. Acesso em: 20 nov. 2016. 
  

No post, que recebe 9.100 curtidas, 7.763 compartilhamentos e 4.326 comentários, 

Quadrinhos Ácidos se manifesta apenas uma vez. Em relação aos demais comentários na 

publicação, percebemos que estão divididos entre piadas relativas a pessoas altas, críticas a 

algum quadro ou situação retratada no quadrinho, marcação de amigos e/ou risadas, como 

também elogios ao trabalho de QA e sugestões para “melhorar” a tira na postagem em questão. 

Há, ainda, aqueles que comentam afirmando que adoraram o trabalho ou dizendo que conhecem 

a situação, já que passam por isso, ou que criticam o sujeito-enunciador. E também os que 

comentam taggeando alguém, manifestam-se com risos ou com emoticons, que são, em sua 

maioria, expressões de risos, felizes ou confusas. Podemos dizer, portanto, que, nessa 
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publicação, aparecem exemplos dos cinco padrões de comentários identificados na página. 

Conforme esses padrões, traçamos a análise das situações de comunicação do post, de acordo 

com os três tipos de interação determinados por Fragoso, Recuero e Amaral (2013). 

Entre as interações de manutenção, identificamos a fala de Quadrinhos Ácidos, que 

se manifesta para anunciar um futuro quadrinho: “Em breve: o lado bom de ser baixo ”, 

demosntrando assim uma estratégia de captação. Com o comentário, ele apenas pretende manter 

a conexão com seus leitores aberta, sem demonstrar qualquer grau de intimidade ou de alguma 

relação em outras redes com os interagentes. Além disso, entendemos que emoticons, risos e 

discursos como “História triste kkkkkk” e “Nunca saberei” também podem ser inseridos nesse 

tipo de interação. Ademais, percebemos, no post, discursos que podem ser caracterizadas como 

interação de desgaste. Nesse sentido, apresentamos os comentários no Quadro 17, separados 

por cor de acordo com a ordem em que as interações e debates acontecem, o que não 

necessariamente se configura em uma sequência cronológica. 

  

Quadro 17 – Desgaste referente ao post do dia 26 de fevereiro 
Padrões de comentários Interação de desgaste 
Concordam/ Elogiam 

Imagens/ Emoticons/ links 
Comentador 1 Sério mesmo isso? vocês fazem ''O LADO 
RUIM DE SER ALTO'' e ao invés de fazer também ''O LADO 
RUIM DE SER BAIXO'' fazem o lado bom, como se ser alto 
não tivesse suas vantagens e ser baixo não tivesse 
desvantagens? Não quero ser mimimizenta e chata, mas é a 
verdade, isso ofende os mais altos. 
Curtir.  Responder. 26 de fevereiro às 13:46 

Concorda/elogia 
Risos 

Comentador 2 Lado bom de ser baixo kkkk 
Não existe lado bom! (Eu acho!) 
altos são os melhores haha 
Curtir.  Responder. 27 de fevereiro às 18:50 

Taggeiam 
Risos 

Comentador 3 Comentador 2 existe sim, ser baixa (nao cresço 
desde dos meus 10 anos hausua . Tenho 19 anos e tenho 1.51) 
me beneficiou de me esconder da mamãe p n levar porradas, me 
escondia dentro da mala de viagem qnd eu aprontava 
hauahuahauahaa 
Curtir.  Responder. 27 de fevereiro às 18:43 

Discordam/criticam Comentador 3  Pq não fazer "O lado bom de ser alto" ou 
também um "O lado ruim de ser baixo"? Digo que como alta 
consigo ver muito mais vantagens sendo assim do que se fosse 
baixa. Ou faz justiça às duas estaturas ou não faz nada! Justo 
vindo dessa página, decepcionante. 
Curtir.  Responder. 10 de março às 10:15 

Discordam/criticam 
Imagens/ Emoticons/ links 

Comentador 3 O Lado Bom de ser Alta:  
1) posso estar no meio da multidão que enxergo muito bem em 
qualquer show  
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2) no meu caso posso engordar que nem parece devido à altura 
e a ser toda comprida  
3) não precisamos de usar salto pra ficar mais elegantes e/ou 
quando usamos roupa que mostre a perna pois ela já é alongada  
4) poder pegar coisas no alto sem ajuda (isso é MUITO bom) 
5) ouvir o tempo todo que devia ser modelo, tb é ótimo haha  
6) chamamos a atenção (desculpa mas isso é fato, num país 
onde a altura média é 1,60, 20 cm a menos do que a minha 
hehe) 
7) nunca vamos fazer parte da estatística: casal de homem altão 
e mulher baixinha, a não ser que o namorado consiga ser ainda 
mais alto    
 
O lado ruim de ser alta:  
1) às vezes não achamos determinados sapatos no nosso 
número  
2) ter que abaixar a cabeça pra passar em certos lugares (muito 
raro) 
3) ter o joelho e perna espremidos dependendo do veículo 
Curtir.  Responder. 10 de março às 15:21 

Concordam/ Elogiam Comentador 4 Esqueceram a tentativa de homicídio pelo 
guarda chuva das outras pessoas q a ponta so vai na nossa cara... 
Curtir.  Responder. 26 de fevereiro às 17:23 

Fonte: Elaboração própria. 
 

Sobre os comentários do Quadro 17, podemos dizer que representam as falas de 

todos os leitores que se manifestam nesta publicação, seja de forma positiva ou negativa ao fato 

de ser ou não alto. Além disso, entendemos tais discursos como interação de desgaste 

(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013) por se tratarem de trocas comunicativas onde há 

conflito de ideias. Entretanto, no post em específico, não há comentários com discursos que 

entendemos como briga, o que faz com que a interação de desgaste, nesse caso, não alcance o 

fim do laço social ou ocasione a ruptura da conexão. Ou seja, as falas aqui expostas são 

consideradas de desgaste apenas pelo debate/ disputa de ideias, mas, mesmo assim, os sujeitos 

apresentam discursos mais amistosos, evitando ofensas ou hostilidade entre si. Assim, 

apreendemos os dizeres: “como se ser alto não tivesse suas vantagens e ser baixo não tivesse 

desvantagens? Não quero ser mimimizenta e chata, mas é a verdade, isso ofende os mais altos”, 

do comentador 1, como uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009). O sujeito falante 

questiona as ideias defendidas na tira na tentativa de “destruir o adversário”, o que ressalta que 

ele tem uma visão positiva sobre ser alto. 

O comentador 2, ao questionar o comentário feito por Quadrinhos Ácidos, também 

se apoia em uma atitude polêmica (CHARAUDEAU, 2009), pois, segundo ele, não existe lado 
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bom de ser baixo. Entretanto, ele não se preocupa muito em explicar a razão dessa opinião, 

apenas se limita a dizer que “Altos são melhores”. Já o comentador 3, ao taggear o 2, não 

somente o convida à interação, como tem uma atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 

2009) ao descrever fatos da sua vida, como se esconder da mãe quando fazia algo errado, para 

justificar porque entende que ser baixo tem um lado bom. Fala que também vem acompanhada 

de: “hauahuahauahaa”, o que significa risos. Assim, entendemos que o comentador 3 tem como 

objetivo fazer o interlocutor sentir certas emoções, no caso a piada e o riso, para “fazer crer” 

que existem coisas positivas em ser baixo.  

 Em sua segunda participação, o comentador 3 aparece questionando as ideias presentes 

no quadrinho e o título da tira anunciada por QA em seu comentário. Desse modo, entendemos 

sua fala como uma atitude polêmica. Ao dizer frases como: “Pq não fazer "O lado bom de ser 

alto" ou também: " Ou faz justiça às duas estaturas ou não faz nada!”, e ,após isso ,afirmar que 

o posicionamento vindo de Quadrinhos Ácidos é “decepcionante”, o comentador 3 evidencia 

sua tentativa de destruir o adversário. Isso porque a ideia de decepção presente em seu discurso 

dá a impressão de uma frustração com uma atitude do autor que ele não esperava.  

O comentador 3 aparece mais uma última vez, agora numa atitude de sedução 

(CHARAUDEAU, 2009), ao propor ao interlocutor uma série de imaginários sobre o lado bom 

de ser alto bem como o lado ruim de ser alto, sendo que o lado positivo possui três itens a mais 

que o negativo. Isso demonstra que o sujeito-usuário tem como suporte de identificação para o 

interlocutor o ponto de vista positivo. Entendemos, portanto, que o comentador 3 usa esses 

argumentos para seduzir seu interlocutor, fazê-lo sentir valendo-se da emoção para que ele, 

assim, signifique a situação de comunicação seguindo seus dizeres.  

A fala do comentador 4, por sua vez, faz uma crítica ao trabalho do sujeito-

enunciador, dizendo que faltou ser retratado em seu trabalho como: “a tentativa de homicídio, 

pelo guarda-chuva das outras pessoas q a ponta so vai na nossa cara...”. Tal discurso, recorrente 

na publicação, pode ser apreendido como atitude de dramatização (CHARAUDEAU, 2013), 

uma vez que os sujeitos que o adotam contam fatos vividos por pessoas altas. Além dos 

conflitos de ideias, também verificamos, na postagem, falas nas quais os leitores demonstram 

certo grau de intimidade, algumas citadas no Quadro 18, também separadas conforme os 

diálogos entre os interagentes. 
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Quadro 18 – Construção referente ao post do dia 26 de fevereiro 
Padrões de comentários Interação de construção 

Concorda/elogia 
Taggeiam 

Comentador 5 Comentador 6 "nossa, você é muito 
alto!"  
"Jura?    nem tinha reparado" 
Curtir.  Responder. 26 de fevereiro às 11:50 

Concordam/elogiam 
Risos 

Taggeiam 

Comentador 6 Hauahauahah ainda bem que ce falou, 
se não nem ia perceber 
Curtir.  Responder. 26 de fevereiro às 13:04 

Concordam/elogiam 
Taggeiam 

Comentador 7 Comentador 8 dedico ao maior adv do 
Estado de Sergipe. Pq a gente perde o amigo mas não 
perde a piada. 
Curtir.  Responder. 27 de fevereiro às 21:15 

Concordam/elogiam 
Taggeiam 

Imagens/ Emoticons/ links 

Comentador 8  Obrigada pela lembrança, Comentador 
7    Bem assim mesmo. 
Curtir.  Responder. 27 de fevereiro às 21:24 

Concordam/elogiam 
Taggeiam 

Imagens/ Emoticons/ links 

Comentador 9 Olha a blusinha Comentador 10!...rsrsrs 
.. e a parte dos ovos de páscoa e não caber na poltrona 
tb são muito vc   
Curtir.  Responder. 26 de fevereiro às 11:30 

Concordam/elogiam 
Risos 

Comentador 10 Haha... tenho q concordar! 
Curtir.  Responder. 26 de fevereiro às 12:19 
Fonte: Elaboração própria. 

 

Os comentários do Quadro 18 são exemplos de interação de construção 

(FRAGOSO; RECUERO; AMARAL, 2013), já que são interações que buscam construir ou 

aprofundar laços entre os interagentes. É o que percebemos na conversa entre os comentadores 

5 e 6, em que 5 taggeia 6, convidando-o a interação. Além disso, o comentador 5 demonstra, 

em sua fala, conhecimento em relação ao comentador 6, e dá a entender, em seu discurso, que 

6 é uma pessoa alta, citando alguma situação que ambos provavelmente vivenciaram juntos. 

Fatos que comentador 6 demostra conhecer. Conforme seu comentário: “Hauahauahah”, o que 

significa risos, mostrando que este atribui sentido à fala do seu interlocutor. E acrescenta: “ainda 

bem que ce falou, se não nem ia perceber”, o que entendemos como uma piada entre os atores, 

demonstrando, assim, que possuem intimidade, além de relações que envolvem outros sistemas. 

Também vemos intimidade no diálogo entre os comentadores 7 e 8, que taggeiam 

um ao outro. O comentador 7 considera o 8 seu amigo na fala: “Pq a gente perde o amigo mas 

não perde a piada”. O comentador 8 responde agradecendo a lembrança, o que vem 

acompanhados de emoticons que representam risos. Tal interação deixa claro, ainda, que existe 

reciprocidade na relação social entre os sujeitos, que percebemos acontecer também em outras 

redes sociais, virtuais ou não, já que os interagentes demosntram se conhecer. O mesmo pode 
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ser dito sobre a interação entre os comentadores 9 e 10, que apresentam uma situação de 

comunicação muito semelhante à interação anterior.  

Sobre o post, podemos dizer que há predominância da interação de construção, com 

falas que demonstram intimidade e reciprocidade entre os sujeitos, que na maior parte dos casos 

evidencia uma relação em outro sistema e visam, portanto, a aprofundar, ali, o laço social. Além 

disso, também concluímos que o efeito produzido pelos leitores condiz com o visado por 

Quadrinhos Ácidos, já que muitos fãs comentam com risos. Em relação ao comentário de QA, 

entendemos que ele não se manifesta em defesa de si e sim a fim de divulgar uma próxima tira. 

Nesse caso, portanto, o sujeito-enunciador comenta na publicação com o objetivo de divulgar 

um próximo trabalho, em uma estratégis de “fidelização”, ou seja, a fim de incentivar o leitor a 

voltar a acessar a página “em breve”. Ou seja, há uma tentativa de Quadrinhos Ácidos em usar 

o espaço dos comentários como forma de promover seu trabalho, estratégia esta apontada no 

capítulo 1 como positiva aos Quadrinhos Digitais.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

  

Tomando a rede social digital Facebook como um espaço discursivo, propusemo-

nos a olhar para a página Quadrinhos Ácidos (QA) sob a perspectiva francesa da Análise do 

Discurso. Para isso, ponderamos não apenas as particularidades da série de tiras, como também 

as características das redes socialis digitais (RSD) e o ambiente disponibilizado pelo Facebook, 

que utiliza filtros tanto para a exibição de seu conteúdo como para a dinâmica de funcionamento 

da sua interface. Assim, para esta análise, leva-se em conta que a realidade filtrada pode ter 

influenciado o sucesso de algumas tiras, em número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos, em detrimentos de outras.  

Ademais, mesmo considerando todas as potencialidades e possibilidades tanto do 

Facebook como dos Quadrinhos Digitais, o foco desta dissertação está na capacidade da RSD 

de se colocar como espaço no qual sujeitos-usuários podem se manifestar discursivamente, sem 

necessariamente falarem por uma instituição. Ou seja, sujeitos “comuns”, no caso os leitores de 

QA, encontram na fanpage um local propício a debates, para exporem suas ideias e opiniões e 

encenarem várias versões de si. Portanto, são os traços conversacionais deixados pelos sujeitos-

usuários na rede, especificamente na interface da página Quadrinhos Ácidos, que nos 

interessam neste trabalho. Partindo da ideia de que o sujeito-enunciador se aproveitava desse 

ambiente de debate para interagir e estabelecer um contato mais direto e rico com os leitores, a 

fim de refletir sobre seus discursos para melhorar seu trabalho, surgem o questionamento: De 

que maneira o ambiente digital, que permite uma interação mais próxima entre autor e leitor, 

propicia a intervenção deste segundo na obra do primeiro, no caso dos quadrinhos digitais e 

seus processos de circulação da linguagem? 

Quadrinhos Ácidos é uma série de tiras que se propõe a fazer uma crítica social a 

situações cotidianas a partir da ironia. Entretanto, não podemos esquecer que, mesmo sendo 

essa a proposta, o trabalho é produzido por um sujeito social, atravessado por discursos aos 

quais foi exposto durante sua vida. Por isso, ainda que se trata de uma obra tida como “ácida” 

e que se posiciona muitas vezes de forma irônica em relação às circunstâncias retratadas, QA é 

um trabalho do sujeito-enunciador Pedro Leite; logo, sua voz está presente ali. Mais do que 

isso, mesmo que Quadrinhos Ácidos não perceba, sua obra está suscetível a reproduzir 

discursos que ele se propõe a criticar, ou que podem ser tomados como preconceituosos por 

seus leitores. Embora QA construa determinado quadrinho baseado em uma ideia e visando a 

uma mensagem específica, esta não é, necessariamente, a única interpretação possível, uma vez 



 

192 
 

que o discurso comunica sobre o objeto imediato da troca, mas também sobre as posições dos 

sujeitos. Esses níveis dizem do modo como os sujeitos-usuários atribuem sentido tanto aos 

quadrinhos quanto às falas dos comentadores. Ou seja, ainda que o sujeito-enunciador não 

admita, seus quadrinhos dão abertura a uma série de potencialidades significativas, seja pelo 

número de cenas retratadas ou pela variedade de discursos presentes em uma mesma tira. 

Exemplo disso é a publicação Viva o carnaval!, que, apesar de girar em torno de uma temática 

central, traz situações particulares em cada quadrinho. Cenas essas que dão margem a várias 

interpretações. 

Nas 11 publicações analisadas, observamos que as atribuições de sentido feitas 

pelos leitores extrapolam as visadas por Quadrinhos Ácidos. Além disso, encontramos 

evidências de que os leitores de QA possam estar mais familiarizados com discussões sobre 

machismo e racismo do que com o debate em relação ao abuso sexual e às questões de gênero. 

Para exemplificar, citamos a postagem Foi sem querer, na qual o QA faz uma crítica às diversas 

situações de abuso sexual sofrido pelas mulheres diariamente, mas o que chama atenção dos 

leitores é a uma cena que coloca o abusador de mulheres na cadeia em uma situação de 

vulnerabilidade em relação a um homem negro. Devido a esse quadro, o sujeito-enunciador foi 

chamado de racista, acusação frequentemente feita a QA no período analisado.   

Além de racista, Quadrinhos Ácidos foi tachado de machista, preconceituoso e 

hipócrita, por exemplo. É em resposta a tais críticas, na maior parte das vezes, que o sujeito-

enunciador se manifesta. Ou seja, percebemos nos comentários de QA uma característica em 

se posicionar em defesa de si (ethos) nas interações autor-leitor, em uma estratégia de 

credibilidade. Também percebemos nos comentários do sujeito-enunciador um discurso polido, 

explicitado pela maneira cordial a que ele se direciona aos seus leitores bem como o esforço de 

escapar a conflitos. A tal tentativa, consideramos como uma característica comercial da página, 

onde o autor também vende produtos ligados às suas séries de tiras, o que entendemos aqui 

como uma estratégia de captação, ou seja, uma tentativa de “fidelizar” o leitor, o que fica 

explícito em casos em que Quadrinhos Ácidos incentiva os sujeitos-usuários a comentar/ 

ficarem atentos ou a voltarem na página quando sugere, por exemplo, a aqueles que o criticam 

para procurar o restante de suas obras como prova de que ele não é racista.  

  Além disso, das 20 vezes em que QA comenta nos meses de janeiro e fevereiro de 

2016, ele demonstra a estratégia de legitimação em 11 delas, na tentativa de reforçar sua posição 

de legitimidade como criador de Quadrinhos Ácidos e moderador da página. Para isso, o QA 

busca persuadir o interlocutor de que a posição de autoridade e poder que esse status lhe confere 
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atestam a veracidade de suas afirmações. Isso é feito com base em falas em que o sujeito-

enunciador não apenas ignora as potencialidades significativas de sua obra, buscando diminuir, 

assim, as opiniões, as críticas e as significações dos leitores, como na maior parte das vezes não 

demonstra abertura para o diálogo ou dá indícios de que vai se esforçar para refletir sobre seu 

trabalho e os discursos presentes nele.  

Assim, notamos que QA tenta impor nos leitores interpretações de suas obras, o que 

ele explica como sendo a “maneira correta” de interpretar o quadrinho, ou seja, ele entende o 

sentido como algo fixo e não propício a várias significações. Também podemos dizer que esse 

tipo de prática deixa claro que o sujeito-enunciador não percebe que, por ser também um sujeito 

discursivo, está suscetível a reproduzir discursos tidos como preconceituosos em seu trabalho. 

No lugar disso, Quadrinhos Ácidos prefere dizer: “Eu nunca disse nada disso”, em uma tentativa 

de preservação da face. E ainda: “acredito que você interpretou o quadrinho de maneira errada”, 

num esforço de deslegitimar a leitura e atribuição de sentido do leitor. Assim, entendemos nesta 

dissertação que o discurso comunica e atualiza a leitura do social de acordo com o que acontece 

no mundo. Esses níveis dizem do modo como discursos são acolhidos ou rechaçados, além de 

evidenciar uma dinâmica de poder entre o sujeito-enunciador e os seus interlocutores, 

demosntrando, portanto, uma dissonância entre o EU e TU no processo de construção de 

sentido, já que o sujeito-enunciador tenta aprisionar as significações. 

Em suas falas, QA tenta construir a imagem de si como um sujeito que critica o 

machismo e o racismo, por exemplo. Mas, por escolher se abster de uma argumentação mais 

elaborada em seus comentários, o sujeito-enunciador abre margem para que os leitores muitas 

vezes atribuam a ele uma identidade contrária a que ele tenta construir para si. A defesa de si, 

ou preservação da face de QA, é feita, na maior parte dos casos, com o uso de “verdades” 

categóricas e não de argumentos, o que acaba não sendo suficiente para explicar seu 

posicionamento em muitos dos quadrinhos. Além disso, percebemos no post do dia 11 de 

janeiro, que o sujeito-enunciador demonstra certa vaidade ao receber elogios, o que provoca 

uma mudança de postura do, que antes vinha se posicionando de forma defensiva, mas passa a 

evidenciar uma aceitação (mas não acato ou revisão de trabalhos) da opinião do leitor, além de 

abandonar a posição de defesa. 

Em duas outras falas, o Quadrinhos Ácidos se expressa em uma interação de 

construção com os leitores, estabelecendo um diálogo “amigável”. São situações de 

comunicação caracterizadas pela construção de laços sociais. Em outros dois momentos, QA 

apresenta, em sua fala, uma interação de manutenção e captação, já que visa apenas a promover 
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a página com o compartilhamento de outro trabalho com o objetivo de “fidelizar” o leitor. Isso 

é feito por meio de links ou, ainda, anunciando uma nova tira como em Em breve o lado bom 

de ser baixo!. Comentários desse tipo buscam manter o laço social. O sujeito-enunciador 

também comenta uma vez a fim de mediar um mal-entendido, demonstrando, assim, uma certa 

preocupação com a opinião da leitora, mas mantendo a posição de defesa de si. 

Apenas em um comentário, na publicação do dia 4 de fevereiro, QA admite a 

possibilidade de ter reproduzido em seu trabalho algum discurso preconceituoso e, por isso, 

pede desculpas. Nesse caso, é possível perceber um cuidado do sujeito-enunciador com a 

opinião do leitor. Aqui, mais do que se manifestar em sua defesa, ele aparece a fim de defender 

um dizer social, como também sua construção identitária, como alguém que critica o machismo 

e tem um discurso característico pela acidez. O pedido de desculpas de Quadrinhos Ácidos 

demonstra, portanto, que o sujeito-enunciador foi afetado pelas críticas nesta publicação em 

questão, e por isto ele dedica um espaço maior a sua resposta, problematizando e politizando 

as discussões que a HQ aborda, incentivando desta forma que outros leitores se manifestem. 

Em relação ao posicionamento dos leitores, tanto nas interações autor-leitor, como 

naquelas leitor-leitor, podemos dizer que os sujeitos-usuários aparecem, na maior parte das 

vezes, a fim de debater opiniões. Isso fica evidente quando vemos que, em seis das 11 

publicações que fazem parte do nosso corpus de análise, há a predominância da interação de 

desgaste. Esses comentários são caracterizados pelas trocas comunicativas nas quais há conflito 

entre os interagentes. Além disso, muitos leitores se colocam nos posts para criticar Quadrinhos 

Ácidos e seu trabalho ou, ainda, os posicionamentos de outros leitores na página. Ademais, 

percebemos, nos comentários, a predominância de atitudes que mostram a característica dos 

leitores em se manifestar para “fazer sentir” certas emoções. Essa prática ressalta que eles 

utilizam, predominantemente, a estratégia de captação ao adotarem atitudes polêmicas, de 

sedução e de dramatização (CHARAUDEAU, 2009).  

Entretanto, apesar de Quadrinhos Ácidos abordar temáticas variadas, como a 

violência sexual e a relação homem-animal, os leitores da série de tiras demonstram preferência 

de debate por temáticas mais voltadas ao racismo e ao machismo. Dessa maneira, mesmo que 

o quadrinho tenha outro assunto central, como a obra Coisas que aprendi com Quadrinhos de 

Super heróis, os temas caros aos leitores aparecem nos comentários e permeiam todo o debate 

do post. Além disso, assim como Quadrinhos Ácidos, os leitores se manifestam de forma a não 

perceberem que suas falas podem reproduzir discursos carregados de preconceitos. Por isso, na 

página QA, eles acabam criticando o outro de modo a não se abrirem para reverem seus próprios 
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preconceitos. São debates, portanto, em que os interagentes geralmente acusam-se mutuamente 

de reproduzir algum preconceito e de maneira a não aceitarem a crítica do outro. Ou seja, há 

um clima de disputa entre os interlocutores, de uns tentando usar argumentos que lhes 

sobreponha aos outros.  

Com essas interações, observamos que os padrões de comentários em redes sociais 

digitais não somente se assemelham às convencionais, como também tratam-se de falas 

opinativas em que um locutor, em geral, acusa o outro de não saber do que está falando. São 

discursos profetizados como “verdades” categóricas, muitos deles apresentando conclusões 

sem demonstrar o caminho lógico que os levaram a tal opinião. Assim, não identificamos nos 

posts, salvo o único comentário em que Quadrinhos Ácidos admite ter se expressado de maneira 

errada, falas em que os sujeitos-usuários expõem qualquer indício de que pretendem repensar 

seus discursos. Todavia, precisamos manter em mente, também, que as mudanças de opiniões 

ocorrem com amplas e profundas discussões. Nenhuma frase ou comentário de cinco linhas 

seria capaz de mudar o posicionamento dos outros. No entanto, esse diálogo pode nos levar a 

pensar, repensar e, quem sabe, mudar de ideia. Mas isso é um processo que, normalmente, não 

acontece de forma imediata. Portanto, este contato com as diversas opiniões na rede é 

importante para que os sujeitos possam politizar discussões e se constituírem como sujeitos no 

ambiente digital, a patir da compreensão de si e do outro. Mesmo que os sentidos produzidos 

ali sejam “verdades”, a variedade de opiniões demonstra que o o facebook é um espaço 

discursivo propício a debates; visto que neste tipo de troca os sujeitos não precisam 

necessariamente mudar de posicionamentos; onde os sujeitos têm contato com discursos pelos 

quais são atravessados, para que em discursos futuros possam atribuam sentidos e repensar 

posicionamentos. 

Sobre a atuação do sujeito-enunciador no Facebook, discutida no Capítulo 2, 

percebemos que Quadrinhos Ácidos busca sempre gerar movimento na página. Prova disso é 

que, mesmo anunciando em fevereiro de 2017 uma pausa na produção da série para se dedicar 

a um trabalho direcionado ao público infantil, QA continua republicando semanalmente 

quadrinhos produzidos anteriormente. Além disso, é importante ressaltar que o sucesso e 

alcance de uma publicação em qualquer página, em número de curtidas, comentários e 

compartilhamentos, depende de vários fatores, como a escolha do leitor em participar, o filtro 

escolhido por ele – como “ver primeiro”-  além da temporalidade e o contexto social e político 

no qual está inserido. Um exemplo disso é a animação Globelezo que foi publicada pelo sujeito-

enunciador pela primeira vez em fevereiro de 2015 e teve 330 curtidas, 41 compartilhamentos 
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e 30 comentários. Em contrapartida, ao ser republicada em fevereiro de 2016, a tira alcançou 

85 mil curtidas, 131.305 compartilhamentos e 19 mil comentários. Já em 2017, poucas horas 

após ser postada novamente para abordar a mudança47 na apresentação da personalidade 

Globeleza para o carnaval deste ano, a tira recebeu denúncias de leitores por conter nudez e 

acabou sendo excluída pelos administradores do Facebook.  

Considerando que o foco desta pesquisa é o estudo do Facebook como espaço 

discursivo, bem como as possibilidades comunicativas e/ou situações discursivas disponíveis 

na rede com base nos traços conversacionais, entendemos que esta dissertação não esgota as 

possibilidades de análise do corpus de pesquisa. Talvez pelo volume de dados que o estudo em 

ambiente digital disponibiliza ao analista; visto que, até o momento, náo existem softwars 

disponíveis que ofereçam ao pesquisador todos os dados necessários recolhidos no ambiente 

digital para uma análise discursiva; ou, ainda, pelos caminhos metodológicos traçados nesta 

dissertação. Portanto, o presente trabalho pode ser visto como motivação para investigações 

posteriores, que, além de levarem em conta a classificação e a análise aqui realizadas, podem 

desbravar os Quadrinhos Digitais a partir de suas segmentações, tais como quadrinhos de 

humor, feministas, de terror e etc, bem como a questão do ethos discursivo na 

representatividade ou na identificação do leitor ou não com a HQ.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                           
47 Mais informações: <http://g1.globo.com/carnaval/2017/noticia/globeleza-celebra-diferentes-ritmos-do-
carnaval-brasileiro-em-2017.ghtml>. Acesso em: 2 abr. 2017.  
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APÊNDICE 1 

Roteiro para entrevista 

(Entrevista feita com Pedro Leite via Skype em 22 out. 2015). 

 

Explicar os objetivos e a natureza da pesquisa ao entrevistado e deixar claro que a conversa 

deverá ser usada na dissertação. 

 

Pedro Leite e Quadrinhos Ácidos 

Formação, experiências e áreas de interesse; 

Perguntar como e quando surgiu os Quadrinhos Ácidos (QA); 

Procurar saber sobre os outros trabalhos do autor e se eles têm alguma relação com QA; 

Questionar o porquê da escolha por Quadrinho Digital; 

Questionar sobre o processo de produção dos quadrinhos e da característica monocromática; 

Entender como Pedro vê o mercado de quadrinho hoje (produção e divulgação). 

 

A Internet e o Facebook 

Perguntar o porquê de utilizar a internet para divulgar o trabalho; 

Perguntar quais as vantagens e desvantagens de utilizar este ambiente; 

Perguntar qual a motivação para usar o Facebook. 

 

O Facebook e a relação com os Fãs 

Questiona-lo sobre a relação com os fãs, como ele a vê ou define; 

Entender se existe uma relação direta com os fãs, e se eles de fato interagem. 

 

Agradecer a disponibilidade e dizer que estou aberta para esclarecimento de dúvidas, sugestões 

e questionamentos.  
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APÊNDICE 2 

Entrevista 2 com Pedro Leite 

(Questionário respondido por e-mail pelo quadrinista em 19 set. 2016). 

 

1) Você tem o costume de apagar comentários de leitores e/ou seus em algumas 

publicações? Se sim, por quê? 

Sim, mas não acontece sempre. Quando o assunto de algum quadrinho é mais polêmico é 

normal pessoas escreverem mais comentários raivosos. Eu só deleto em último caso, quando 

alguém está ofendendo outra pessoa ou quando alguém está postando algo que me dê medo de 

retaliações. Acho que o quadrinho que mais gerou comentários deletados (e usuários banidos) 

foi um em que toquei no assunto do 

Bolsonaro: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073

741828.558341120853950/1202432496444806/?type=3>.  

 

2) Você já apagou alguma publicação por ela gerar uma repercussão negativa? 

Sim. Uma vez eu fiz um quadrinho e sem querer eu ofendi os obesos. Sem perceber eu fui 

preconceituoso com os gordinhos e só percebi isso depois de postar o quadrinho. Recebi alguns 

comentários e e-mails vindo de pessoas que diziam ser obesas e que tinham se ofendido. Me 

senti muito envergonhado e deletei o quadrinho na hora. Naquele caso, não existia nenhuma 

crítica construtiva da minha parte sobre o assunto, apenas uma ofensa, por isso eu deletei. Logo 

em seguida peguei aquele mesmo quadrinho e alterei a parte sobre os obesos, e mudei a ideia. 

Assim o quadrinho ainda falou sobre obesidade, mas de maneira mais crítica. O resultado foi 

esse: <http://www.quadrinhosacidos.com.br/2014/01/33-verao-nao-e-verao-sem.html>. Essa 

foi a única vez que deletei e alterei um quadrinho por causa disso. 

 

3) O que geralmente te motiva a comentar ou a responder comentários em suas 

publicações? 

Como os quadrinhos muitas vezes são de diferentes assuntos, então existem diferentes níveis 

de tipos de comentários. Assuntos como machismo, racismo, eu adoro ler e responder os 

comentários porque acho muito válido essa troca. Mas outros assuntos me desmotivam a 

comentar e ler, pois eu vejo que são solução, como o caso do Bolsonaro. Mas no geral uma 

coisa que me motiva bastante a comentar é o fato que essa troca de experiências com os leitores 

é muito boa e também ajuda a eles perceberem que o autor se importa com o que eles têm a 

https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1202432496444806/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1202432496444806/?type=3
http://www.quadrinhosacidos.com.br/2014/01/33-verao-nao-e-verao-sem.html
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dizer. Ah, uma outra coisa, as vezes se alguém escreve uma "bobagem" outros leitores vão lá e 

respondem para a pessoa, ou seja, muitas vezes eu não preciso comentar nada porque vários 

leitores já comentam o que eu ia dizer. Há muita conversa entre os leitores, e isso é muito legal. 

 

4) Recentemente a animação "Globelezo" trouxe muita repercussão para a página 

Quadrinhos Ácidos. Você considera esta repercussão negativa ou positiva. Por quê? 

Muito positiva, é claro. Apesar de aparecer um pênis, essa postagem não gerou nenhum tipo de 

crítica negativa para a série. Bem pelo contrário, parece que todo mundo entendeu que apesar 

de "bobinha", aquela animação tinha uma crítica muito construtiva. Lembro que ela gerou 5 

milhões de visualizações na página em 1 semana, o recorde absoluto para o Quadrinhos Ácidos. 

O curioso é que a animação tinha sido criada 1 ano antes e não tinha viralizado na época da 

primeira postagem. Vai entender... 

 

5) Os comentários na publicação da animação "Globelezo" mostram um embate de 

opiniões, contrárias e favoráveis a crítica ali levantada. Você acompanhou toda a 

discussão?  Chegou a comentar e/ou responder algum destes comentários? 

Nesse caso eu não lembro muito de comentários negativos, como eu disse acima. Só lembro de 

gente falando coisa boa. Se tinha comentários ruins, eram comentários bobos do tipo "Globeleza 

não é machismo, afinal, foi opção da atriz dançar e mostrar o corpo" ou "Na verdade a Globeleza 

não mostra nu total, tem tapa sexo, então essa animação tá errada ao mostrar o cara pelado"... 

Ou seja, foram comentários rasos e bobos que não valia a pena responder. Nesses casos os 

próprios leitores "corretos" respondem esse tipo de comentário, ou seja, há uma troca de 

conversas entre eles mesmos. Por isso as vezes eu não respondo nada porque outro leitor já 

respondeu o que eu pensava. 

Como era uma republicação de um vídeo de 1 ano antes, eu não devo ter dito paciência pra 

responder de novo. Mas eu abri a publicação aqui e não encontrei nenhum comentário, pode 

ver: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/videos/1079145292106861/>. 

Achei aqui a postagem original, de 1 ano antes: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/videos/897086943646031/>.  

Também não encontrei nenhum comentário meu. Realmente nao me lembro, pois faz muito 

tempo. É como eu te disse, não lembro de receber críticas com esse vídeo, por isso acho possível 

que eu não tenha comentado nada por não ter necessidade. 

 

https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/videos/1079145292106861/
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6) Você ter republicado a animação “Globelezo” tem relação com a publicação do dia 

anterior que também foi sobre o carnaval? Esta tira do dia 4 de fevereiro intitulada “Viva 

o Carnaval” era inédita?  

Não. Tudo que dá para reaproveitar eu reaproveito. Essa do carnaval tb já existia 1 ano antes. 

Como a pagina sempre crescia, então eu republico as vezes. O alcance do Facebook é so de 5% 

dos seguidores, ou seja, vale a pena republicar porque muita gente ainda não ve tudo.  
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APÊNDICE 3 

LINKS PARA PUBLICAÇÕES ANALISADAS 

 

Janeiro 

4 de janeiro – “Foi sem querer” 

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/posts/1063956643625726?match=Zm9pIHNl

bSBxdWVyZXI%3D>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

 

6 de janeiro - "A internet aproxima as pessoas" 

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558

341120853950/1067874396567284/?type=3>. Acesso em: 3 jan.2017. 

  

11 de janeiro - "Brancos" 

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558

341120853950/1069641439723913/?type=3>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

 

21 de janeiro - "O roubo da máscara" 

Disponível em: <https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/videos/1079369932084397/>. 

Acesso em: 3 jan. 2017. 

 

29 de janeiro - "Dia nacional do quadrinho" 

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558

341120853950/1073549672666423/?type=3>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

 

Fevereiro 

2 de fevereiro - "Qual será o assunto do próximo quadrinho? 

Disponível em 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/posts/1088919381129452?match=cXVhbCB

https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/posts/1063956643625726?match=Zm9pIHNlbSBxdWVyZXI%3D
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/posts/1063956643625726?match=Zm9pIHNlbSBxdWVyZXI%3D
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1067874396567284/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1067874396567284/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1069641439723913/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1069641439723913/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/videos/1079369932084397/
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1073549672666423/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1073549672666423/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/posts/1088919381129452?match=cXVhbCBzZXLDoSBvIGFzc3VudG8gZG8gcHLDs3hpbW8gcXVhZHJpbmhvLHF1YWRyaW5ob3M%3D
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zZXLDoSBvIGFzc3VudG8gZG8gcHLDs3hpbW8gcXVhZHJpbmhvLHF1YWRyaW5ob3M

%3D>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

 

3 de fevereiro - "Globeleza" 

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558

341120853950/1089003594454364/?type=3>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

 

4 de fevereiro - "Viva o Carnaval" 

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558

341120853950/1083189081702482/?type=3>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

 

5 de fevereiro – “Globelezo” 

Como dissemos no Capítulo 5, a publicação Globelezo foi denunciada por usuários do 

Facebook e acabou sendo excluída da rede pelos desenvolvedores da RSD, por isso, o link que 

permitiria o acesso a ela, bem como os comentários feitos ali estão indisponíveis. Assim, 

colocamos aqui alguns links relacionados ao post do dia 5 de fevereiro de 2016, bem como o 

link para o canal no Youtube de Quadrinhos Ácidos no qual podemos assistir à animação em 

questão: 

A animação no Youtube: Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=mTgu52x_8TQ>. Acesso em: 16 mar. 2017. 

Primeira vez em que foi pulicado (12 de janeiro de 2015) - Disponível em: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/posts/896578710363521?match=Z2xvYmVs

ZXpv>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

Sobre a censura (10 de janeiro de 2017) - Disponível em: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558

341120853950/1417519044936149/?type=3>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

 

22 de fevereiro - "Coisas que aprendi com quadrinhos de Super-Heróis"  

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558

341120853950/1104124966275560/?type=3>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/posts/1088919381129452?match=cXVhbCBzZXLDoSBvIGFzc3VudG8gZG8gcHLDs3hpbW8gcXVhZHJpbmhvLHF1YWRyaW5ob3M%3D
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/posts/1088919381129452?match=cXVhbCBzZXLDoSBvIGFzc3VudG8gZG8gcHLDs3hpbW8gcXVhZHJpbmhvLHF1YWRyaW5ob3M%3D
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1089003594454364/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1089003594454364/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1083189081702482/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1083189081702482/?type=3
https://www.youtube.com/watch?v=mTgu52x_8TQ
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/posts/896578710363521?match=Z2xvYmVsZXpv
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/posts/896578710363521?match=Z2xvYmVsZXpv
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1417519044936149/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1417519044936149/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1104124966275560/?type=3
https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558341120853950/1104124966275560/?type=3
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26 de fevereiro - "O lado ruim de ser alto" 

Disponível em: 

<https://www.facebook.com/QuadrinhosAcidos/photos/a.558597987494930.1073741828.558

341120853950/1107215739299816/?type=3>. Acesso em: 3 jan. 2017. 

 

 

 


