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Resumo 

 
O presente artigo tem como objetivo compreender a linguagem híbrida das histórias em 

quadrinhos eletrônicas (HQs eletrônicas) como agente de letramento midiático na 

realidade da escola pública municipal do semiárido brasileiro. Propõe também, uma 

análise sobre os recursos tecnológicos e suas contribuições para uma nova linguagem “ a 

linguagem híbrida” no contexto das HQs eletrônicas ancoradas com a cultura local do 

Vale do São Francisco. Estas multilinguagens, advindas da cultura digital e 

potencializadas pela hipermídia provocam mudanças na forma de ler e escrever dos 

usuários das mídias digitais. Estes recursos desmitificam as formas tradicionais de 

produção de texto e faz uma proposta dinâmica de interação entre os sujeitos, que 

manuseiam estes equipamentos e já trazem consigo conhecimentos prévios das lendas do 

Velho Chico, a fim de permitir uma melhor apropriação dos saberes através da 

familiaridade com os temas e a liberdade em produzir e consumir os conteúdos 

disponíveis no ciberespaço. 

 

Palavras-chave: HQs eletrônicas; Linguagem Híbrida; Hipermídia; Letramento 

Midiático. 
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Em meados dos anos oitenta as histórias em quadrinhos (HQs) começam a ser 

veiculadas no computador de forma simples, eram utilizadas apenas imagens 

digitalizadas do papel. A partir dos anos noventa, os computadores atribuídos de inúmeros 

recursos de multimídia entram em cena, modificando assim, a linguagem tradicional dos 

quadrinhos, dando lugar a linguagem híbrida e a hipermídia. Esta década é marcada por 

novas possibilidades de interação capazes de conectar pessoas e coisas ao redor do mundo 

além de congregar inúmeras informações. O computador aliado aos avanços tecnológicos 

dinamizou textos, contos, fotografia, histórias, jogos e filmes dinamizando e permitindo 

novas possibilidades de construção dessa linguagem. 

Neste ínterim a rede da internet é popularizada e o acesso à mobilidade possibilita 

a veiculação e compartilhamento das HQs e os novos softwares possibilitam 

experimentos vastos com os recursos de hipermídia. As sinergias entre os elementos da 

hipermídia e a linguagem híbrida conectam as histórias em quadrinhos aos mais variados 

universos como fotografia, cinema, vídeo, áudio passeando por animação, diagramação, 

tela infinita, narrativa multilinear e interatividade.   

O presente artigo aborda uma análise sobre os reflexos da significação do uso da 

escrita e oralidade como prática de letramento através das Histórias em Quadrinhos 

eletrônicas (HQs eletrônicas), que se apoia nos estudos de Kleiman (1995) e Street (2014), 

onde traduz que a escrita possibilita o acesso do sujeito a outros mundos e que os eventos 

de letramento se dão em diferentes espaços com formas e funções diversificadas.  

O ambiente escolar, potencializado pela hipermídia, empoderam estes sujeitos 

participantes no âmbito da escolarização da linguagem híbrida, como prática de 

letramento midiático.  

Neste contexto, a linguagem híbrida das HQs eletrônicas utiliza-se da convergência 

das várias características da hipermídia, a fim de agregar seus inúmeros recursos à 

linguagem tradicional dos quadrinhos, e assim gerar possibilidades interativas múltiplas 

aos hipertextos. 

Este artigo tem como objetivo analisar a utilização das HQs Eletrônicas como 

agente de letramento midiático nas práticas educacionais do semiárido brasileiro através 

de uma pesquisa bibliográfica. Propõe também um estudo da Educação Contextualizada 

e Cultura de Letramento Digital a partir das experiências sugeridas de interação entre os 

usuários e as lendas do Rio São Francisco (Velho Chico) para que os envolvidos possam 
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compreender o seu próprio mundo sem deixar de evoluir, nem perder a essência da cultura 

e identidade ribeirinha, através da familiaridade entre os personagens dos quadrinhos, que 

são os principais protagonistas das histórias. As lendas do Velho Chico vêm apresentar, 

através das HQs eletrônicas, uma aventura implacável da “Turminha do Velho Chico” 

em busca de soluções para os problemas vividos na região do vale, além de conscientizar 

os leitores sobre as questões ambientais que ameaçam a vida desta gente. 

O artigo toma como base uma análise bibliográfica sobre o letramento midiático 

através das HQs eletrônicas para um futuro uso nas escolas do semiárido brasileiro. As 

histórias em quadrinhos eletrônicas propõem a interatividade entre os usuários, que, 

apropriados do conhecimento e autonomia, serão capazes de produzir e consumir 

conteúdos, a fim de que se possa alcançar transformação social. A Escola Municipal 

Professora Zélia Matias será o palco apresentação da proposta com o intuito de que os 

sujeitos, crianças de sete anos, sejam emancipados e aptos a assumir seu papel junto ao 

grupo social a qual pertence. Os resultados almejados servirão como dados relevantes 

sobre a utilização da hipermídia nas práticas de letramento midiático através das HQs 

eletrônicas compreendendo o paradigma da dialogicídade na educação por meio de uma 

abordagem qualitativa, de natureza aplicada. Sendo assim, será possível contribuir para a 

utilização das mídias digitais, especialmente, como novos mecanismos de leitura e escrita, 

trazidos pela tecnologia. 

 

 

2 POLÍTICAS DE LETRAMENTO 

 

A compreensão do conceito de letramento se dá a partir do século dezesseis, onde 

a escrita estava ligada a efeitos de práticas sociais e culturais de um determinado grupo, 

a fim de possibilitar o acesso ao poder e ao monopólio das classes dominantes. O tema 

foi introduzido no espaço acadêmico no Brasil por volta dos anos noventa, a partir dos 

estudos e pesquisas de Kleiman (1991) motivados pelo conceito de promover 

transformação social, por meio das competências individuais do sujeito na prática da 

escrita.  A autora se debruça nas análises de diversos estudiosos através da sua obra “Os 

Significados do Letramento” e explicita a ideia de que o uso da escrita está totalmente 

vinculado à interação oral. Entende-se, portanto, que onde há interação entre sujeitos, ali 
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haverá uma prática de letramento. O assunto se estende durante todos esses anos e o 

conceito da palavra “letramento” encontra-se inacabado, devido à sua complexidade. 

O conceito indefinido, no entanto, não distancia a sua prática que se concebe, de 

diversas maneiras, nos mais variados grupos sociais e que irão significar ou ressignificar 

esta interação a partir da oralidade sem que, necessariamente, os indivíduos estejam 

inseridos em espaços letrados. 

Este advento constrói o cenário de outras agências de letramento responsáveis pelas 

competências individuais de cada sujeito. Antes mesmo da experiência com a escola, 

considerada a principal, pois é ela que faz o indivíduo adentrar formalmente no universo 

da escrita, o indivíduo já obteve autonomia para interagir em seu grupo social através das 

experiências vividas no seu cotidiano.  

 

Pode-se afirmar que a escola, a mais importante das agências de 

letramento, preocupa-se, não com o letramento, prática social, mas com 

apenas um tipo de prática de letramento, a alfabetização, o processo de 

aquisição de códigos (alfabético, numérico), processo geralmente 

concebido em termos de uma competência individual necessária para o 

sucesso e promoção da escola. Já outras agências de letramento, como 

família, a igreja, a rua como lugar de trabalho, mostram orientações de 

letramento muito diferentes. (KLEIMAN, 1995, p. 20). 

 

 

A criança, ao entrar na escola, é capaz de dominar a língua oral e interagir com o 

grupo, pois a mesma já apresenta autonomia ao relacionar-se com os membros de sua 

comunidade de diferentes maneiras como interlocutora, protagonista ou até mesmo pela 

capacidade de improvisação ou reformulação das mensagens e histórias. 

 

Embora as crianças não participem de leitura de livros infantis, elas são 

expostas a eventos de letramento em grupo, nos quais vários membros 

da comunidade negociam oralmente o significado de um texto e, desde 

muito cedo, elas começam espontaneamente a produzir estórias: elas 

ficcionalizam suas estórias verdadeiras e tentam atrair a participação 

dos adultos na narração. (TERZI, 1992, p. 98). 

 

 

Entende-se, portanto, que o letramento é um fenômeno que visa promover uma 

transformação social. Segundo Kleiman (1995) as práticas de letramento mudam de 

acordo com o contexto. Uma simples historinha para dormir produz uma prática de 

letramento a partir da interação entre os participantes e as inúmeras situações 
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interpretativas geradas pela mesma ação. Percebe-se assim, que, a partir dos dois anos de 

idade, a criança é capaz de inventar e reproduzir suas próprias histórias e esta habilidade 

irá acompanhá-la nos ambientes letrados que, de certo, ela irá interagir.  

Em se tratando das práticas de letramento (STREET, 1985-1993) defende que a 

representação da leitura e escrita se concebe de diferentes formas, de acordo com cada 

época e contextos culturais em que os indivíduos estão inseridos. A partir desta análise o 

conceito de letramento resulta, das práticas sociais que envolvem leitura e escrita, através 

dos significados associados a cada contexto. 

 

Quando refletimos sobre alfabetização devemos pensar que os 

alfabetizandos, sejam eles crianças ou adultos, são necessariamente 

membros de grupos étnicos e de classes sociais, assim como os próprios 

alfabetizadores. Eles compartilham atitudes, crenças, hipóteses sobre a 

escrita, sua natureza, suas funções e os valores que a ela estão 

associados, da mesma forma que nós (os alfabetizadores reais ou termos 

sócios-históricos) compartilhamos atitudes, crenças, hipóteses sobre a 

escrita.  (GNERRE, 1994, p. 45). 

 

 

Diante desse contexto, a escola tem como principal objetivo identificar as práticas 

de letramento que se adequem à realidade dos participantes na construção de processos 

interpretativos que envolvem a leitura e a escrita com um olhar para além dos muros. 

 

 

3 HQs ELETRÔNICAS 

 

3.1 A Linguagem dos quadrinhos 

 

A linguagem tradicional dos quadrinhos conquistou seu espaço primeiramente em 

tiras de jornais americanos na década de trinta e em seguida, conquistou espaço em 

revistas periódicas a exemplo do Comic5.  

Alguns estudiosos caracterizam as histórias em quadrinhos como uma arte 

centenária que tem como precursoras as narrativas pré-históricas registradas nas cavernas 

como forma de sobrevivência dos homens primitivos. A combinação de desenhos e 

                                                 
5Comic. Definição pejorativa nascida no século XX e se referia às HQs publicadas em jornais com 

mensagens de humor, daí o termo Comic (cômico e engraçado). 
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imagens se populariza no século XX com a chegada dos balões e muitos outros elementos 

que difundiram a linguagem dos quadrinhos atuais. 

Scott McCloud6 em suas narrativas revoluciona a arte dos quadrinhos por utilizar 

essa linguagem tão antiga e, ao mesmo tempo, tão atual, a junção de palavras e imagens 

atuando, independentemente, em seus textos, onde cada um desempenha seu importante 

papel no enredo. Esta afirmativa enfatiza que uma não vive sem a outra e que os dois 

elementos juntos se relacionam perfeitamente nessa combinação engenhosa. 

 

E quando palavras e imagens atuam interdependentemente, elas podem 

criar novas ideias e sensações muito além da soma das partes. As 

palavras também desempenharam um papel na evolução gráfica dos 

quadrinhos modernos e, por meio de sua origem – o balão de fala, as 

legendas e os efeitos sonoros – associados com os quadrinhos e 

empregados regularmente em outros meios. (MCCLOUD, 2008, p. 

128). 

 

 

No Brasil, os quadrinhos viveram o seu apogeu na década de trinta com a Revista 

gibi, termo popular, e a partir de então, a revista atuou como precursora da formação da 

cultura de quadrinhos no país com destaque para as histórias do artista Maurício de Sousa. 

Assim, pode-se observar que as HQs passaram por diversas fases e acompanharam 

a evolução tecnológica tanto no meio comunicacional, como no meio acadêmico, seja 

para entreter, denunciar e principalmente, para construir um novo pensar pedagógico nas 

práticas educacionais. 

Em se tratando de contextualização da linguagem dos HQs com a cultura das lendas 

do Velho Chico, percebe-se que muitos artistas regionais difundiram suas culturas através 

da linguagem dos quadrinhos como a exemplo do quadrinista piauiense Antonio Amaral7, 

que produziu sua obra com figuras baseadas em lendas regionais. A mesma ideia 

corrobora com o presente trabalho que pretende utilizar a produção de HQs com figuras 

                                                 
6McCloud Scott. Desenhando Quadrinhos. Os segredos das narrativas de Quadrinhos, Mangás e Graphic 

Novels, São Paulo (Makron Books), 2008, p. 128. 
7Antonio Amaral. Hipocampo, a arte de Antônio Amaral. O cruzamento das artes plásticas com os 

quadrinhos deu frutos na obra de Antônio Amaral, ganhador do troféu HQ Mix 2000, na categoria melhor 

revista independente. Artista inquieto e destruidor de paradigmas, Amaral já expôs pelo Brasil e exterior. 

Ninguém lê um trabalho seu sem passar por profundas transformações. O autor joga com a metáfora e o 

desenho abstrato, resumindo a mensagem, dizendo alguma coisa através de outra. Amaral fala da natureza 

humana de forma inusitada. Suas cores transbordam nos quadrinhos, que vem desalinhados, porém, dentro 

de uma coerência pouco encontrada nos produtos mais comerciais. Fonte: 

http://hipocampominado.blogspot.com.br/2009/05/hipocampo-arte-de-antonio-amaral.html. 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 7 

das lendas do São Francisco, a fim de se familiarizar com os problemas que assolam os 

ribeirinhos e construir conhecimentos através da interação entre os personagens. 

Figura 1 

 

Fonte: AMARAL, 2009. 

 

Figura 2 

 

Fonte: SILVA, 2002. 

 

3.2 As HQs e a Hipermídia 

 

Na segunda metade da década de noventa, as HQs começam a utilizar os recursos 

digitais para se adaptar a uma nova cultura. No primeiro momento, as imagens eram 

transferidas do papel para o meio digital e não havia formatação de páginas nem a 

utilização de outros recursos para a veiculação na rede. A partir do ano dois mil, sites 
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especializados em HQs abrem espaço para várias produções adaptando a linguagem 

tradicional à linguagem híbrida e a hipermídia. 

A hipermídia é a junção de várias mídias que utilizam elementos de multimeios 

conectados à rede permitindo interação entre os usuários. Ancorado no conceito do 

hipertexto, a hipermídia agrega em um único meio recursos que hibridizam a linguagem 

dos quadrinhos. O conceito de Hipertexto por Murray (2001): 

 

Hipertexto é um conjunto de documentos de qualquer tipo (imagens, 

textos, gráficos, tabelas, videoclipes) conectados uns com os outros por 

links. Histórias escritas em hipertextos podem ser divididas em 

“páginas” que se desenrolam (como aparecem na World Wide Web) ou 

em “fichas” do tamanho da tela (como nas pilhas de Hypercard) mas, 

elas são melhor descritas como segmentadas em blocos de informação 

genéricos chamados “lexias” (ou unidades de leitura). (MURRAY, 

2001, p. 64). 

 

 

Neste contexto, esta nova linguagem própria oportuniza inúmeras experiências as 

HQs dinamizadas por animação em 2D e 3D, diagramação na web, trilha sonora ao vivo, 

efeitos sonoros na narrativa, tela infinita, multilinearidade hipertextual e a interatividade 

entre os personagens e leitores. 

 

As franquias de histórias em quadrinhos reconhecem e encorajam as 

fantasias de seus leitores ao publicarem edições especiais tratando de 

situações que, embora contrariem as histórias oficiais de seus 

personagens, são repletas de possibilidades narrativas interessantes. A 

Marvel Comics utiliza edições mensais da série E se...(What it...?) para 

explorar questões como “E se o tio do Homem-Aranha não tivesse 

morrido?”; enquanto a editora DC Comics usa seus exemplares de 48 

páginas da Outros Mundos (Elsewords), com o dobro do tamanho das 

edições mensais, para imaginar o Super-Homem transportado para a 

Metrópole do filme de Fritz Lang, de 1926, ou um Batman nascido na 

Inglaterra vitoriana combatendo “Jack o Estripador”. Essas 

experiências supõem uma sofisticação por parte da audiência, uma 

ânsia para transpor e reagrupar os elementos de uma história, bem como 

a habilidade para ter em mente múltiplas versões alternativas de um 

mesmo universo ficcional. (MURRAY, 2001, p. 51-52). 

 

 

Com este novo mundo de possibilidades, a Turminha do Velho Chico vem aguçar 

a imaginação dos leitores interagindo com os personagens através da linguagem híbrida, 

a fim de buscar soluções coletivas para os problemas que assolam à sua comunidade. O 
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trabalho narra às aventuras dos personagens das lendas do Velho Chico que, entre uma 

peripécia ou outra, lutam para salvar a sua grande “figura de pai” que é o Velho Chico, 

das atrocidades que os ribeirinhos cometem, conscientes ou inconscientemente, para 

extingui-lo do semiárido. 

A grande aventura das HQs eletrônicas é fazer com que os leitores possam usufruir 

dos diversos elementos disponíveis da hipermídia nas práticas pedagógicas. 

 

Os novos ambientes digitais caracterizam-se pela capacidade de 

representar espaços navegáveis. Os meios lineares, tais como livros e 

filmes, retratam espaços tanto pela descrição verbal quanto pela 

imagem, mas apenas os ambientes digitais apresentam um espaço pelo 

qual podemos nos mover. (MURRAY, 2001, p. 84). 

 

 

O ato de ler e escrever através da rede configura uma aventura fantástica de 

navegação, e as HQs eletrônicas são um convite à interação pois, exige do leitor uma 

super conexão com os personagens, porquanto eles ganham vida na tela devido a 

linguagem híbrida possibilitada pela hipermídia. 

 

Na cidade contemporânea, a informação pode ser acessada pelos 

usuários em mobilidade, fazendo emergir novas formas de 

sociabilidade, circulação e consumo de conteúdo, criadas pela 

interpolação dos espaços físico e eletrônico. (ANDRADE, 2015, p. 69). 

 

 

Para completar a base teórica deste artigo, adotou-se como referências Scott 

McCloud, pesquisador e quadrinista pioneiro do uso de recursos de hipermídia em suas 

HQs. McCloud (2008), ressalta a importância da linguagem dos quadrinhos na quebra de 

estereótipos raciais que, por séculos imperam na sociedade e ele, através dos seus 

personagens, lutou para humanizar os excluídos e oprimidos da sociedade. 

 

Se muitas de nossas histórias incluem uma grande mudança nas 

perspectivas de um personagem principal, as melhores nos ajudam a 

experimentar a mudança junto com ele... O público se sente mais 

inteligente e se diverte mais caso possa adivinhar os sentimentos de um 

personagem antes do próprio personagem. (MCCOLOUD, 2008, p. 

122-123). 
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No sentido das práticas de Letramento Ângela Kleiman (1995), atribui significado 

aos eventos que visam propor transformação social através dos seus estudos aprofundados 

sobre as conotações escolares que tentam separar o uso da escrita das competências 

individuais dos sujeitos. Já Brian Street (2013), defende a importância de analisar e 

interpretar os significados da escrita e leitura a partir dos diferentes espaços sociais que o 

grupo está inserido. 

Para uma melhor compreensão do hipertexto e hipermídias Janet H. Murray (2001) 

faz uma viagem no mundo das narrativas como uma poderosa ferramenta de se 

compreender o que nos cerca e, o que nos move através das nossas múltiplas percepções 

da vida. 

Ainda em processo de mergulho junto ao tema, encontra-se trabalhos significativos 

na história das HQs no Brasil e no mundo junto a pesquisadores e artistas como:  Edgar 

Silveira Franco, criador do conceito HQs eletrônicas (2001), Will Einer (1989) que 

incluiu o termo “arte” aos quadrinhos, Antônio Amaral (2001) que inclui em sua obra 

aspectos culturais e regionais e muitos outros que reforçam a importância das narrativas 

dos quadrinhos como recurso de interação e transformação social. Andrade (2015) 

possibilita uma imersão sobre a lógica da realidade aumentada e as possibilidades dos 

recursos da hipermídia na questão da mobilidade. 

O presente artigo se debruça numa revisão bibliográfica que sustenta a ideia de que 

a pesquisa sobre a utilização das mídias digitais no espaço escola necessita se ancorar no 

método da pesquisa-ação, que está estruturada na formação e emancipação dos sujeitos 

envolvidos. O processo de investigação reflete a própria ação na construção do 

conhecimento, através da interação coletiva entre os participantes defendida por Rojo 

(1997). 

 

A pesquisa-ação trona-se a ciência da práxis exercida pelos técnicos no 

âmago de seu local de investimento. O objeto da pesquisa é a elaboração 

da dialética da ação num processo pessoal e único de reconstrução pelo 

ator social. (BARBIER, 2002, p. 59). 
 

 

Para se chegar a conclusões sobre os objetos de estudo, o trabalho propõe o 

experimento para encontrar respostas na construção do conhecimento científico. Bacon 

(1999) defendia a ciência experimental como base para se elaborar conhecimento. Sobre 

a proposta de mudança e transformação social sugerida pela pesquisa ação, Thiollent 
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(1988) defende que para alcançar ações efetivas é preciso difundir o discurso, promover 

denúncia e instigar o debate acerca das situações que assolam um grupo, uma 

comunidade. 

Devemos deixar bem claro que quando se consegue mudar algo dentro 

das delimitações de um campo de atuação de algumas dezenas ou 

centenas de pessoas, tais mudanças são necessariamente limitadas pela 

permanência do sistema social como um todo, ou da situação geral. O 

sistema social nunca é alterado duravelmente por pequenas 

modificações ocorrendo na consciência de algumas dezenas ou 

centenas de pessoas. Não deve haver confusão a respeito do real alcance 

da pesquisa-ação quando é aplicada em campos de pequena ou média 

dimensão.  (THIOLLENT, 1988, p. 43). 

 

Nesta perspectiva, a HQs eletrônica “Turminha do Velho Chico” poderá ser 

instrumento de transformação social através de discussões e denúncia sobre os temas da 

degradação do meio ambiente, visando promover a sensibilização para a tomada de 

consciência dos sujeitos na busca por uma mudança efetiva de atitude na sua comunidade. 

Não se trata de buscar solucionar os problemas que assolam a vida dos ribeirinhos de 

imediato, mas pretende-se estender a experiência para outras escolas da região e 

disseminar o potencial das práticas de letramento digital, através da linguagem híbrida 

dos quadrinhos, contextualizada com a cultura local onde os personagens das histórias 

fazem parte da realidade de cada indivíduo e são os protagonistas de toda a trama.  

Ao adentrar no ambiente de pesquisa e beber com mais profundidade na fonte das 

inúmeras referências sobre o objeto de pesquisa, será possível detalhar com maior clareza 

os próximos passos da pesquisa sobre a utilização das mídias digitais nas práticas de 

ensino na busca de promover letramento midiático através das HQs eletrônicas. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Considera-se que neste artigo foi possível analisar as HQs eletrônicas como agente 

de letramento midiático nas práticas educacionais ancoradas pelo hipertexto e 

potencializadas pela hipermídia. Com a chegada de uma nova linguagem, a linguagem 

híbrida, é possível compreender os avanços tecnológicos e as inúmeras possibilidades dos 

recursos no processo ensino-aprendizagem. 
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A partir da revisão bibliográfica do trabalho é possível discutir sobre as 

contribuições na utilização das mídias digitais, especialmente, com os novos mecanismos 

de leitura, oferecidos por tablets, smartphones na construção de novos saberes.  

Aponta-se também, a evolução das HQs e seus impactos com as novas ferramentas 

para difundir a linguagem híbrida das HQs eletrônicas e suas potencialidades no mundo 

do hipertexto na hipermídia. 

A sinergia do hipertexto com a hipermídia converge com as práticas de letramento 

digital que propõe o empoderamento dos indivíduos na construção do conhecimento com 

base nas suas capacidades individuais na busca pela transformação social. Cada sujeito, 

apropriado da sua autonomia, interage de forma diferente de acordo com o grupo social a 

que pertence.  

Podemos concluir que, as HQs eletrônicas como agente de letramento, possibilitam 

a viabilidade da linguagem híbrida através dos personagens das lendas do Velho Chico, 

proposto neste artigo como protagonista numa aventura fascinante na vida dos ribeirinhos 

na construção do saber para além dos muros da escola. 
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