
1



2

Aluna: Clara Gastelois
Orientador: Leandro Velloso
Banca: Priscila Farias e Daniel Bueno

São Paulo
2022

Universidade de São Paulo
Faculdade de Arquitetura, Urbanismo e Design

ventania:
uma descoberta em quadrinhos



3



4

14
15
22
58
63
65
66
69
72
76

Introdução
agradecimentos

contexto
motivação

justificativa
objetivos

5
6
8
9
10
13

80
81
84

97
98
99
102
105

113
115

106

108

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

....................................................

...................................................

...................................................

Métodos
processo

referências
experimentos visuais

storyboards
roteiro

rafes e rascunhos
finalização

tipografia
paleta cromática

Resultados
capa e contracapa

miolo

Discussão
obstáculos

erros e melhorias
experimentações
próximos passos

Anexo
roteiro

Conclusão

Referências Bibliográficas



5

i. introdução



6

Um viajante precisa de um lugar para onde 
possa retornar, e alguém para recebê-lo. 
Mas como todo o resto, também este lugar 
pode ser mutável, esticar-se para atender à 
vida ou encolher-se apesar dela. De todas as 
sortes que tenho no mundo, a minha favorita 
é poder desfrutar de um lar múltiplo. 

Esta publicação não seria possível sem 
os professores, amigos e familiares 
que estiveram presentes durante o seu 
desenvolvimento, ou que contribuiram de 
alguma forma para esta história. 

Gostaria de agradecer, primeiramente 
ao Prof. Dr. Leandro Manuel Reis Velloso, 
meu orientador, por todo apoio concedido 
ao longo da produção desta HQ. É muito 
bom aprender com alguém que tem um 
gosto visível pelo o que faz e, se te pedi 
com tanta antecedência para ser meu 
orientador, foi por te reconhecer como 
um dos professores mais presentes e 
instigantes com quem pude ter contato 
durante minha formação. 

À profa. Patrícia Moran, agradeço a 
presença na primeira banca avaliativa e, 
especialmente, os apontamentos e críticas 
que me ajudaram, e muito, a aperfeiçoar a 
história que se tornou Ventania. 

À Profa. Dra. Priscila Lena Farias, agradeço 
a presença e atenção nas duas bancas 
avaliativas deste projeto, e também a 
presença ao longo de minha graduação 
como professora e orientadora. Agradeço 

também por sempre ter lutado para 
flexibilizar e aprimorar o curso de design, 
abrindo portas para a aceitação de 
trabalhos como este. 

À Daniel Bueno, Obrigada por ter topado 
contribuir com este trabalho e pela atenção 
e tempo dedicados em sua leitura. 

Aos meus pais, Pedro e Cláudia, obrigada 
por me apoiarem em minhas decisões mais 
desvairadas e por terem plantado em mim, 
lá atrás, um grãozinho de aventura. E tam-
bém as tâmaras, as longas horas nas rodovi-
as, o cheiro de pão queimado na cozinha.

Agradeço também aos amigos de família 
que funcionam como família estendida, 
estando sempre lá para me receber em 
minhas idas à Minas com um churrasco, 
uma cerveja e um sorriso. Paulinho, Neyla, 
Preto e Lúcia, esta aqui é para vocês. 

À Maria, agradeço a ajuda e consultoria 
sobre anatomia de coliópteros e as conver-
sas que pudemos ter graças à chuva. 

À todos os meus colegas no curso de 
alemão no CAVC, agradeço a companhia 
sutil e os dias no bandeco.
 
Ao mais belo triumvirato, agradeço essa 
nossa irmandade simples e a presença 
disfarçada de videochamada. À Elisa, 
gradeço a poesia das cartas de aniversário, 
a troca de links do spotify e por ter estado 
lá todas as vezes que eu precisei de um 
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colo. À Tayná, por todas as fofocas que me 
acalentam, por ser e crescer como artista 
junto comigo e os dias tardios onde nada 
importa além de ter a sua companhia. 

À Esteballe Dumarais, melhor gangue 
de Saint-Étienne, agradeço as tardes 
com o sol a aflorar nossa pele enquanto 
mensagens são escritas sobre o Crassi-
er. Obrigada, Charlot, pela ternura, pelas 
noites passadas em blablacares oportunos 
e por essa sua sede de mundo que comple-
menta tão bem a minha: até os perrengues 
sorriem ao seu lado. À Mat, obrigada por 
ter me apresentado aos quadrinhos e às 
pinhas, por reconhecer meus olhos quando 
a língua falha e pelo aroma de chá de frutas 
vermelhas que você deixa ao sair da sala. 

À Océane, agradeço os momentos de silên-
cio gentil, por jantar comigo às seis da tarde 
e por tocar em minha porta em dias cinzas. 
Obrigada também por ter se permitido 
vencer a distância com a presença e por ter 
me ouvido, quando ninguém mais o fez. 

À Solène, agradeço a extensão e con-
stância das conversas e este seu jeito tão 
bonito de acolher. Espero te encontrar em 
breve para que possamos assar uma torta 
de maçã que dê certo.

À Bia, agradeço a cumplicidade dos últi-
mos meses, os bolinhos e todos os filmes 
que vimos e detestamos juntas. 

Ao Otávio, agradeço por ser ombro em 
tempos difíceis e companhia em horas 
mais suaves. Por ainda tentar me convenc-
er a ir em uma balada apesar de tudo, por 
maratonar HotD comigo e por me mandar 
videos de gatinho. 

À Oli, agradeço por trazer tranquilidade 
aos dias, pelas refeições e sincronias que 
compartilhamos e por reclamar de UX 
junto comigo.  

Também agradeçø a todos os 
colegas que estiveram presentes 
durante a graduação. Nati, Recher, 
Neto e Luiz, obrigada pela compan-
hia e pelas noites que viramos com 
fofocas e trabalhos.

Por fim, agradeço à Universidade de São 
Paulo e, especialmente, à FAUUSP, os sete 
anos de educação primorosa, consciente 
e pública da qual tive a sorte e o privilégio 
de desfrutar. Eu não seria a mesma sem 
os ensinamentos espalhados por seus 
corredores, bibliotecas e gramados, e 
as lembranças que me foram, neles, 
presenteados, estarão espelhadas em cada 
um de meus desenhos e versos, para o 
resto da vida. 
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No ano de 2018, em uma breve viagem 
de volta à minha terra natal na capital 
mineira, compareci pela primeira vez à 
Feira Internacional de Quadrinhos. 

Até aquele momento, algumas influên-
cias já me haviam levado a conhecer 
um pouco deste universo, apesar de, 
até então, eu jamais o ter buscado 
por iniciativa própria. Na ocasião, 
totalmente por acaso, encontrei Pedro, 
que eu não conhecia, e conversamos 
brevemente sobre o seu quadrinho. Foi 
só mais tarde que descobri que éramos 
colegas na FAU e no design. Ao ler 
Shallow Spaces e mergulhar em suas 
reflexões, acabei descobrindo uma 
faceta muito diferente dos quadrinhos 
do que aquela ao qual eu estava acos-
tumada e pude, também pela primeira 
vez, associar a figura do quadrinista a 
uma pessoa tangível, não tão diferente, 
talvez, do que eu poderia me tornar.

Muito ocorreu desde 2018. Do 
desenrolamento de uma crise política 
à uma pandemia mundial, o mundo 
tornou-se um local um pouco mais 
propício ao caos do que de costume. Em 
2020, fomos todos afastados de nossos 
amigos, estudos, trabalho e, até certo 
ponto, da própria realidade. Não pela 
primeira vez, busquei refúgio na ficção. 

Em janeiro de 2021, após um longo 
tempo de espera, embarquei para um 
intercâmbio acadêmico na França. 
Fui confrontada a uma overdose de 
realidade típica das viagens, muito 
exarcebada, dessa vez, pela dormência 
das circunstâncias. Talvez por isso, me 
permiti ser completamente surpreendi-
da por Saint-Étienne. 

Foi em meio a este contexto que pude 
ter um reencontro com o mundo dos 
quadrinhos, anos após ter esbarrado 
com ele pela primeira vez. Neste perío-
do, a minha vida acadêmica estava em-
bebida pelo meu fascínio por histórias 
e a minha vida pessoal, transbordando 
delas. Descobri a obra de jovens au-
tores como Lee Lai (Nectarina), Gaëlle 
Geniller (Le Jardin, Paris) e Lucrèce 
Andreae (Flipette et Vénère) e de outros 
mais experientes, como Brecht Evens 
(Panthère e Les Amateurs), Hubert 
(Pele de Homem) e Marjane Satrapi 
(Persépolis e Bordados). 

Além de ler quadrinhos, durante este 
período também pude trabalhar com 
projetos relacionados à pesquisa. 
Interessei-me, inicialmente, por arte 
e política e, em seguida, por perfor-
mance, coletividade e palavra. Tudo 
isso me levou a um projeto que resolvi 
destacar aqui: a criação do grupo de 

contexto
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motivação • introdução

motivação

contistas Les Conteurs du Lac (‘Narra-
dores do Lago’). Partindo de um evento 
real, o desaparecimento do lago do 
Bois d’Avaize em Saint-Étienne, escolhi, 
neste trabalho, explorar formas com as 
quais a ficção pode influenciar a reali-
dade e vice-versa. 

Menciono este projeto pois foi a partir 
dele que comecei a assimilar a extensão 
do meu fascínio pela ficção, e a querer 
explorá-la melhor sob um plano prático.

“Eu nunca pude prescindir de uma 
história. A realidade está muito 
distante ou muito próxima, muito 
confusa ou muito clara, muito 
disforme ou muito inalterável, tem 
muito sabor ou não o suficiente [...]. A 
aceito e a enfrento, mas para amá-la, 
para entendê-la, preciso me contar 
histórias.” (VINAU, 2022)

Desde a infância, a minha percepção 
de mundo foi profundamente 
impactada pela ficção. Esta influência 
se revelou desde cedo com a literatura 
e continuou ao longo dos anos, na 
medida em que eu devorava histórias 
em busca de conexão ou de consolo. 

Este ávido interesse não me levou, 
entretanto, apenas ao escapismo. 
Dele veio a vontade de tornar o lido 
visível, e desta vontade, uma habilidade 
que se transformaria ao longo dos 
anos em uma parte significativa do 
meu trabalho. Foi também através 
da literatura que pude aprender a 
“ser gente”, a ouvir e dizer, projetar, 
compartilhar. Do pátio de um colégio 
à uma cabana improvisada, a ficção 
fez germinar espaços seguros por 
onde puderam se expandir os reinos 
da palavra e, através deles, encontros 
com amigos e colegas que, como eu, 
necessitavam compreendê-la. 
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Desta necessidade veio a decisão de 
escrever este quadrinho. Na medida 
em que vejo crescer o meu fascínio, 
percebo que as histórias tem o poder 
de potencializar a vida e, por amá-
la, quis contribuir com ela. Assim, 
este trabalho é, de certa forma, uma 
homenagem ao meu eu criança e 

uma retribuição à todos aqueles que 
me contaram histórias ao longo dos 
anos. Com sorte, encontrarei neste 
processo a coragem e a pressunção 
daqueles que buscam, por meio de 
uma história, encontrar algo de valor 
para compartilhar. 

Frente à realidade dos fatos, é muito 
comum que artistas e designers se 
encontrem, eventualmente, em um 
pequeno dilema moral. No livro L’Art 
impossible (2020, pág. 11), Geoffroy 
de Lagasnerie define com precisão 
este dilema.

 “[...] Como garantir que não tenha-
mos vergonha do que fazemos e da 
vida que levamos quando confronta-
dos com a verdade da sociedade e a 
dureza do que está acontecendo lá? 
Perante as realidades insuportáveis   
que nos cercam, com os sistemas de 
dominação e exploração que organi-
zam o nosso mundo, não é necessário 
que, quando vamos à inauguração de 
uma exposição, quando preparamos 
um espetáculo, quando escrevemos 
um romance, quando compomos uma 

justificativa
sinfonia, perguntamo-nos: mas para 
que isso serve?”  

A partir deste ponto, Lagasnerie 
desenvolve um raciocínio sobre a par-
ticipação da cultura para a manutenção 
dos sistemas de opressão na sociedade 
e defende que, assim sendo, ela deve 
se engajar e lutar, objetivamente, 
contra qualquer forma de opressão se 
não quiser tornar-se favorável a ela. 

Entretanto, esta visão sobre a função 
da cultura, apesar de nobre, representa 
uma solução um tanto quanto utilita-
rista da expressão artística humana. E 
o que é curioso neste contexto é que, 
frente a este dilema, sejamos impelidos 
a atribuir uma utilidade àquilo que 
está sendo criado sem refletir sobre a 
própria pergunta implícita neste 

justificativa • introdução
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questionamento. O que quer dizer 
‘servir para alguma coisa’?

No estudo do design, essa pergunta 
já foi formulada de diversas formas, e 
esteve quase onipresente ao longo da 
minha formação na FAUUSP. O que é 
design? O que é mais importante: forma 
ou função? O que define um bom projeto 
de design? 

A mesma pergunta poderia ser atribuída 
a quase todos os campos da expressão 
humana e, ainda que muitas respostas 
tenham sido formuladas a ela (ou elas, 
considerando os desdobramentos já 
aqui citados), devemos reconhecer que 
a sua persistência é um sintoma da 
complexidade desses campos e, pos-
sivelmente, da influência que um campo 
pode exercer sobre o outro. 

A partir dessa pequena conclusão, 
podemos finalmente começar a pensar 
em explicações que justifiquem a 
existência de Ventania como projeto 
de design e abordar, para tal, uma 
importante questão levantada durante 
a sua conceptualização. 

Quadrinho é design?

O design, assim como a arte, portanto, 
corresponde à uma prática extrema-
mente ampla e complexa da expressão 
humana, cuja delimitação é, no melhor 
dos casos, vaga. Frente ao espinhoso 
questionamento do que seria design, 
Victor Papanek (1985) discorre:  

“O planejamento e padronização 
de qualquer ato em direção a um 

fim desejado e previsível constitui o 
processo de design. Qualquer tentativa 

de separar o design, de torná-lo uma 
coisa por si só, funciona contra o fato 

de que o design é a principal matriz 
subjacente da vida. Design é compor 
um poema épico, executar um mural, 
pintar uma obra-prima, escrever um 

concerto. Mas o design também é 
limpar e reorganizar uma gaveta da 

escrivaninha, arrancar um dente, 
assar uma torta de maçã, escolher os 
lados de um jogo de beisebol e educar 

uma criança.”

Seguindo esta linha de raciocício, 
Papanek não apenas afirma o design 
como um campo flexível da criação 
como o associa diretamente ao campo 
da arte. Esta comparação sumariza um 
questionamento importante dentro do 
campo do design. Tal qual a pergunta 
“O que quer dizer ‘servir para alguma 
coisa?’”, a questão da diferenciação 
entre arte e design parece persistir, na 
medida em que esta prática continua a 
ser difundida, renovando-se por meio 
da formação de novos designers e do 
surgimento, com o avanço da tecnolo-
gia, de novas formas de criação.

Talvez por conta disso, práticas como a 
ilustração, o desenho e, no caso deste 
o projeto, os quadrinhos, são fre-
quentemente submetidas à uma crise 
identitária no que diz respeito à sua 
categorização. Entretanto, desejo aqui 
argumentar que, apesar de não haver 
solução única para este “problema”, ele 
sequer chega a ser relevante. 

justificativa • introdução
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A questão é que a prática dos quadrin-
hos hoje é permeada por preocupações 
intrínsicas à prática do design, não ape-
nas no que diz respeito à questão gráfica 
—  tais quais composição (da imagem e 
do texto) cor, tipografia, meio de difusão 
(impresso ou digital), formato, entre 
outros — mas também em relação ao 
próprio processo projetual  — pesquisa, 
definição do tema, planejamento, ras-
cunhos e experimentação, definição da 
linguagem, etc. Assim sendo, o estudo 
da mídia dos quadrinhos pelo campo 
de design constitui em uma prática 
perfeitamente relevante dentro desta 
área, ainda que seja, inevitávelmente, 
submetida à questionamentos. 

Para que serve Ventania?

Uma vez definida a função de um 
projeto como Ventania para o estudo 
do design, gostaria de discutir a sua 
função como obra de ficção.

A história fictícia não representa, 
necessáriamente, uma oposição ao real. 
Por definição, de certa forma, pode-se 
dizer que ela a amplifica, na mesma 
medida em que amplifica a experiência 
humana. A construção de histórias, 
neste sentido, é um exercício utópico. 
Trata-se de reconhecer problemas 
que habitam a nossa coletividade e se 
engajar a imaginar outras realidades, 
outras formas de convivência e, mesmo, 
de existência. Este exercício: mergulhar 
em outras realidades e criar espaços 
seguros de experimentação, é o que 
fazemos também, ao contar histórias. 

A partir desta linha de pensamento, 
assumo uma posição mais otimista (e, 
talvez, mais ingênua) sobre a função da 
ficção, em relação àquilo defendido por 
Lagasnerie. Parte deste pensamento é 
expressado também nas palavras de 
Marielle Macé em seu livro-ensaio Nos 
Cabanes (2019). Segundo Macé: 

“Construir cabanas, então: jardinar 
possíveis. Cuidar do que se murmura, 

do que se tenta, do que poderia vir e 
do que já vem: ouça-os vir, deixe-os 

crescer, sustente-os. Imagine o que é, 
começe do que já está, expanda-o e 

deixe-o sonhar. Isto acontece mesmo 
ao existir, ou seja, no presente, na per-

cepção, aceitação e consideração: uma 
certa maneira de espreitar o que quer 
surgir, lá onde a vida e formas de vida 

são tentadas, esperam sair da situ-
ação que lhes é imposta. É uma certa 
maneira de aumentar estes impulsos, 

de sustentar vínculos em constituição, 
de cuidar das ideias de vida que se 

formulam, às vezes de maneira muito 
tênue, como tantas pequenas utopias 
cotidianas: Sim, poderíamos também 

viver desta forma.“

Se enquadrarmos a proposta deste 
trabalho sob este ponto de vista, acho 
que chegamos, finalmente, mais perto 
de nossa resposta. 

Em Ventania, três amigas viajam juntas 
e descobrem formas de seguir, cada 
uma, o seu caminho. Nessa história, é 
possível encontrar alguns reflexos das 
dificuldades que possamos encontrar 
ao afirmar e exercer a nossa identidade 

justificativa • introdução
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apesar da influência do outro, e tam-
bém em respeito a ele. 

Como para todas os atos de criação, é 
difícil prever de forma concreta o futu-
ro de um projeto como Ventania, mas 
acredito que, com um pouco de sorte, ele 
possa vir a ser importante para alguém. 

Dedico portanto esta história àqueles 
que anseiam desvendar o desconhecido 
e que, como a personagem Mira, angus-
tiam-se frente à maleabilidade da vida.  

objetivos
O objetivo deste trabalho, de forma 
geral, seria o de explorar temas como 
descoberta, identidade e convivência, 
investigando as dinâmicas delicadas 
que podem ser estabelecidas em um 
grupo através de uma vivência em 
comum. 

objetivos • introdução



14

2. métodos
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2.1. processo
O desenvolvimento desta HQ pode 
ser dividida em duas grandes etapas, 
demarcadas por cada semestre de 
2022. No primeiro semestre, o foco foi o 
planejamento do quadrinho, por meio de 
etapas que otimizariam a sua execução 
prática, sendo esta, por sua vez, real-
izada ao longo do segundo semestre. 
As etapas e métodos inseridas em cada 
um destes momentos serão explicadas 
neste item. É importante notar que, 
apesar de a lista a seguir representar 
uma progressão linear, vários itens 
foram executados de forma contínua ao 
longo de todo este processo.

2.1.1. Pesquisa Teórica

O primeiro passo para a execução de 
um projeto, em geral, é a pesquisa e, 
neste trabalho, isto não foi diferente. 

No início do primeiro semestre, apesar 
de já estar decidido que este projeto 
seria um quadrinho, ainda não sabia-se 
com certeza qual seria o tema abordado. 
Para definir esta história (ou ao menos, 
em um primeiro momento, aproximar-
me de um argumento), me lancei à dois 
tipos de pesquisa distintos, que me 
auxiliaram de formas complementares 

neste processo: a pesquisa teórica e a 
experimentação visual. 

No que diz respeito à pesquisa 
teórica, ela foi conduzida, em um 
primeiro momento, de forma bastante 
abrangente. O objetivo era encontrar 
potenciais caminhos para este 
trabalho, investigando temas e ideias 
que poderiam ser desenvolvidos em 
um projeto maior. Neste momento, 
me voltei também para a revisão de 
algumas pesquisas que já haviam 
sido iniciadas durante o período 
em intercâmbio. Destacam-se, 
neste âmbito, temas como a escrita 
itinerante, o trovadorismo e a formação 
de identidades e imaginários coletivos, 
investigados por meio da leitura de 
autores como Fabré (2003), Rimbaud 
(2018), Zink (2017), Macé (2019), 
Krenak (2019) e Barthes (2003).

Após ter sido definido o argumento para 
esta história, entretanto, a pesquisa 
teórica adquiriu maior especificade, 
visando um aprofundamento na área 
dos quadrinhos e da elaboração de 
histórias de maneira geral. Neste 
aspecto, foram comparados os métodos 
de diferentes autores para que o 
semestre pudesse ser devidamente 
planejado. Aqui, destaco a leitura de 
Eisner (1999, 2008) e McCloud (2005, 
2008), principalmente.  

processo • métodos
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2.1.2. Experimentação Visual

Já a experimentação visual ocorreu de 
forma mais uniforme ao longo de toda 
esta fase de planejamento. Ela foi um 
dos processos-chave para a construção 
do enredo do quadrinho, e continuou 
sendo utilizada na medida em que ele 
ia ganhando definição. 

Neste ponto, fui influenciada por uma 
variedade de referências — como a 
arte islâmica, bizantina e do sudeste 
asiático, por exemplo, além do trabalho 
de ilustradores como Núria Tamarit 
(2020), Tove Jansson (2018), Helder 
Oliveira (2020), Gabriel Dantas (2020), 
Juliette Brocal (2020) e Sang Miao 
(2018) (Figuras 1 e 2). Naturalmente, 
contei também com o vocabulário 
visual construído através da minha 
própria experiência viajando e da 
minha infância no cerrado mineiro.  

2.1.3. Definição de 
Personagens

Após esta fase de abertura, foi 
feito um afunilamento dos temas 
pesquisados e das ideias encontra-
das para o enredo. Durante a fase de 
experimentação, foram gerados 
alguns personagens que deveriam, 
neste momento, ganhar definição. 

Para isto, foi elaborada uma tabela de 
perguntas e respostas sobre cada um 
dos personagens escolhidos, como em 

uma espécie de entrevista. Isto incluía 
tópicos como o passado e os planos de 
futuro de cada um deles, além de inter-
esses, medos e objetivos. Este processo 
foi realizado apenas para o grupo de 
meninas inicial, que incluía Mira, Emília, 
Leonora e uma quarta integrante que foi 
excluída em revisões posteriores, Inaiá. 

Após definidas as personalidades das 
meninas, também foi feito um estudo de 
como seria a dinâmica do grupo, através 
do levantamento de pontos de conflito 
e harmonia nas relações entre cada 
uma delas. Estas dinâmicas sofreram 
muitas alterações na medida em que o 
roteiro foi sendo escrito, mas foi a partir 
deste processo que o enredo da história 
começou, finalmente, a ser definido. O 
documento contendo alguns dos estudos 
aqui mencionados pode ser consultado 
no item Anexos desta monografia. 

2.1.4. Argumento

O argumento corresponde à uma pri-
meira tentativa de estruturar a história, 
e é feito de forma bastante ampla, 
visando registrar, de forma objetiva, 
os acontecimentos que ocorreriam ao 
longo do enredo. A partir desta etapa, 
deu-se início ao desenvolvimento dos 
storyboards e do roteiro.   

processo • métodos
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Figura 1 - No topo, arte de Juliette Brocal. Abaixo, Sang Miao 
em Out, out, away from here

Figura 2 - No topo, arte de Tove Jansson. 
Abaixo, Helder Oliveira.
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2.1.5. Storyboards

Um processo que serviu de ponte entre 
o argumento, as experimentações 
visuais e a elaboração do roteiro foi 
o Storyboard. Este foi uma etapa que 
comecei a fazer influenciada por pro-
cessos do cinema de animação, com o 
qual eu já havia tido um certo contato 
antes. Por isso mesmo, esta prática não 
se revelou muito eficaz para o contexto 
dos quadrinhos, devido principalmente 
ao seu formato e ao tempo necessário 
para processar os acontecimentos 
definidos no argumento desta forma. 

Por estes motivos, esta etapa foi 
considerada trabalhosa demais e foi, 
posteriormente, abandonada. Apesar 
disso, este processo ajudou a definir 
visualmente algumas das cenas que 
haviam sido imaginadas antes, ofere-
cendo um ponto mais sólido de partida 
para a escrita do roteiro. 

2.1.6. Roteiro

Nesta etapa, os eventos definidos 
préviamente no Argumento foram 
desenvolvidos e os diálogos, elabora-
dos. Dessa forma, a partir desta etapa a 
história torna-se mais detalhada e mais 
fácil de ser planejada.  

2.1.7. Primeira Revisão

O processo de revisão ocorreu, neste 
momento, de forma gradual, tendo sido 

iniciado desde o começo da elaboração 
do Argumento até a finalização do 
Roteiro Final. 

A função dessa primeira revisão foi a 
de identificar, prematuramente ou não, 
problemas na estrutura da história, 
possibilitando a eliminação de pontas 
soltas ou de inconsistências de roteiro. 

No caso deste projeto, por exemplo, 
tanto o argumento quanto o roteiro 
precisaram ser reescritos. 

2.1.8. Decupagem

Uma vez escrito o roteiro, deu-se 
início a fase de decupagem, onde 
foram elaborados roughs (ou ‘rafes’, se 
quisermos ser mais amigáveis à grafia 
portuguesa) correspondentes às pági-
nas do roteiro (Figura 3). 

O rafe é um desenho elaborado de 
forma solta e bastante rústica. O seu 
objetivo não é definir a composição de 
cada quadrinho mas sim de cada uma 
das páginas que formará o volume final. 

Dessa forma, ao longo desta fase todo 
o esqueleto da composição gráfica do 
quadrinho é definido, e os diálogos são 
revisados e distribuídos ao longo das 
páginas. 

Para cumprir esta etapa, foi preciso 
entender como diferentes autores de 
quadrinhos e mangás pensavam suas 
histórias visualmente. Destaco aqui 
a influência dos quadrinhos Voleuse 

processo • métodos
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(BRYON, 2022) e Le Jardin, Paris (GE-
NILLER, 2021) e dos mangás Fullmetal 
Alchemist (ARAKAWA, 2002) e A Meni-
na do Outro Lado (NAGABE, 2016).  

2.1.9. Rascunhos

O objetivo do rascunho (ou ‘sketch’) 
é refinar os rafes feitos durante a de-
cupagem (Figura 4). Assim, se a etapa 
anterior peca por ser pouco precisa 
no que diz respeito à composição dos 
quadrinhos, os rascunhos preenchem 
esta lacuna, aproximando o quadrinho 
à sua versão final. 

Entretanto, no total apenas seis dos 
rafes elaborados no primeiro semestre 
foram transformados em rascunhos 
refinados. Para economizar tempo, o 
restante do quadrinho foi finalizado 
diretamente a partir dos rafes, sendo 
adaptado e sofrendo alterações na 
medida em que erros iam aparecendo.

2.1.10. Segunda Revisão

Após a primeira banca avaliadora, 
o roteiro foi revisado mais uma vez, 
visando corrigir alguns dos problemas 
apontados pelos convidados. Dentre 
estes, destacam-se duas das críticas 
recebidas: O teor excessivamente ex-
plicativo da narrativa e a falta de ‘picos 
e vales’ ao longo do enredo. Durante o 
processo de correção e readaptação do 
roteiro, portanto, alguns trechos foram 
completamente excluídos e, outros, 
substituidos por novos acontecimentos.  

2.1.11. Escolha da Tipografia

Após revisado e redefinido o roteiro, 
deu-se continuidade a alguns proces-
sos iniciados no primeiro semestre, 
que deveriam preceder a finalização da 
arte. O primeiro deles foi a escolha da 
apresentação gráfica do texto (Figura 5), 
ou seja, qual tipografia seria utilizada, 
como o texto seria inserido exatamente 
no arquivo e se este seria empregado 
em caixa alta ou caixa baixa. 

No item Tipografia deste documento, 
este processo é relatado com maior 
profundidade. 

2.1.12. Escolha da 
Paleta Cromática

O último aspecto a ser definido antes do 
inicio da finalização da arte foi a escolha 
da paleta cromática a ser empregada 
neste quadrinho (Figura 6). Apesar dis-
so, este não foi um processo linear. 

Antes de tudo, a história foi dividida 
em seis ‘sessões cromáticas’, e uma 
página de cada sessão foi escolhida 
para ser finalizada de forma experi-
mental, visando a definição da paleta 
referente a cada sessão. Este processo 
foi relativamente longo, na medida em 
que cada uma dessas páginas demorou 
de dois a três dias para ser finalizada. 
Após este período, as paletas definidas 
foram replicadas nas demais páginas 
da mesma sessão e readaptadas, se 
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Figura 3 - Rafe desenvolvido durante a etapa de decupagem. Figura 4 - Rascunho refinado da mesma página 
apresentada na Figura 3.

Figura 5 - Uso do texto no quadrinho Ventania Figura 6 - Quatro principais cores que 
compõem a paleta cromática em Ventania



21

necessário, ao longo da finalização do 
quadrinho. 

No item ‘Paleta cromática’, discorro um 
pouco mais sobre esta etapa e sobre os  
principais aspectos contribuintes para 
esta escolha. 

2.1.13. Arte Final

Como o nome sugere, esta etapa 
corresponde à versão final dos desenhos 
do quadrinho. Ela pode ser subdividida 
em duas fases, a lineart e a pintura. 

Apesar de os rafes terem sido feitos à 
mão, a arte foi finalizada 
digitalmente, por meio do programa 
Adobe Photoshop. Cada arte foi 
finalizada em uma prancha própria, 
com aproximadamente o dobro da área 
de impressão da página e medidas 
proporcionais ao formato previsto para 
a HQ (ou seja, considerando o formato 
impresso de 21cm por 26cm, a prancha 
tem 29,7cm por 36,8 cm). 

Para que o projeto fosse finalizado den-
tro das restrições de tempo exigidas, 
foram finalizadas cerca de 5 páginas 
por semana, durante 4 meses. 
 

2.1.14. Terceira Revisão 

A terceira e última revisão foi realizada 
simultâneamente à finalização das 
pranchas. Esta revisão foi feita não 
apenas sobre o texto (por meio do 

refinamento e adaptação de diálogos 
conforme iam surgindo novas neces-
sidades), mas também em relação 
ao desenho, identificando erros ou 
melhorias a serem aplicadas à arte. 

2.1.15. Projeto Gráfico

Após a finalização e correção de todas 
as pranchas, deu-se início ao projeto 
gráfico. Durante este processo, foram 
criadas a capa, contracapa e página-
título do quadrinho, e alguns aspectos 
essenciais ao objeto impresso foram 
definidos, como o tipo e a gramatura 
do papel. 

2.1.16. Diagramação

Uma vez que todo o conteúdo do 
quadrinho havia sido finalizado, revis-
ado e corrigido, as pranchas, juntam-
ente com a capa, contracapa, página 
de agradecimentos e página-título, 
foram devidamente inseridas em um 
arquivo no programa Adobe Indesign, 
sendo este diagramado e preparado 
para a impressão.

2.1.17. Impressão

Como última etapa neste longo pro-
cesso, a HQ Ventania pôde, finalmente, 
ser impressa.

processos • métodos
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2.2. referências

2.2.1. Voleuse 
(BRYON, 2022)

Cito Voleuse em primeiro lugar, por 
ter sido sem dúvida a referência 
mais presente durante a produção 
deste projeto. Neste volume, além 
da excelência do enredo, deve ser 
destacada a diversidade de soluções 
gráficas utilizadas por Bryon, em 
especial ao que se refere à distribição 
das informações visuais, que extrapolam 
frequentemente a forma do quadrinho 
sem, contudo, desrespeitá-la. 
 
Além do formato dos quadrinhos, 
outro destaque de Voleuse é o 

formato da página escolhido (21 cm 
x 26 cm). Esta foi uma das coisas que 
mais me chamou atenção durante 
a leitura, por ser amplo o suficiente 
— proporcionando ao leitor uma 
experiência completa no que se diz à 
absorção da arte — sem prejudicar a 
firmeza ou o conforto de suas mãos 
ao segurar o livro. O que difere este 
formato de outras publicações em 
tamanhos maiores (o que, no caso dos 
quadrinhos, geralmente é equivalente 
ao formato A4) é a horizontalidade que 
ele dá à arte quando o livro está aberto, 
o que faz com que a sua imagem 

Ao longo deste processo, muitas 
referências contribuiram para a 
construção do que viria a ser Ventania. 
Antes mesmo de começar a elaborar 
o quadrinho, procurei identificar, 
entre publicações deste tipo que 
eu conhecia (e, outras, que vim a 
conhecer), algumas referências 
importantes. Através desta prática, 
foi possível compreender melhor os 
aspectos que me agradam em uma 
obra em quadrinhos e entender, dessa 
forma, que tipo de resultado o projeto 
deveria atingir. 

Muitos quadrinhos vieram a influenciar 
este trabalho ao longo do ano 
mas, para este comparativo, foram 
escolhidas obras que o impactaram 
diretamente, seja durante as fases 
iniciais de produção (roteiro e 
decupagem) seja durante a execução 
do projeto (finalização, tipografia e 
paleta cromática).

A seguir, algumas dessas publicações 
serão apresentadas. Além destes 
tópicos, é possível conhecer mais 
sobre os autores dessas obras por 
meio da sessão contida entre as 
páginas 26 e 57).

referências • métodos
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preencha melhor o campo de visão e 
passe uma sensação de aconchego 
difícil de explicar. Por todos estes 
motivos, escolhi replicar o formato de 
Voleuse em meu quadrinho. 

Voleuse também foi uma referência 
importante para a conceituação da 
linguagem gráfica de Ventania, como 
explico melhor nos itens Tipografia e 
Paleta Cromática deste documento.

2.2.2. Géante
(DEVENEY, TAMARIT, 2020)

Géante (‘Gigante’) tornou-se uma 
referência para este projeto princi-
palmente devido ao magnífico traço 
gráfico de Núria Tamarit que, além de 
ser uma influência gráfica para meu 
trabalho já há alguns anos, exerce, 
neste quadrinho, um papel fundamen-
tal à história, na medida em que revela, 
através de paisagens e personagens 
ultradetalhados, a magnitude das desc-
obertas de Céleste.

2.2.3. Este era o nosso pacto
(ANDREWS, 2021)

Este era o nosso pacto ofereceu um 
fator de comparabilidade interessante 
no que diz respeito ao roteiro, por tratar 
de temas muito semelhantes àqueles 
abordados em Ventania. 

Destaca-se, neste aspecto, a forma 
como o autor estruturou as aventuras 

de seus dois protagonistas, dando à 
história um caráter episódico, ainda 
que contínuo, que muito me agradou. 
No geral, considero esta HQ como o 
exemplo ideal do que uma história com 
temas de viagem, convivência e amiza-
de pode se tornar. 

2.2.4. Tulipe et les Sorciers 
(GUERRIVE, 2019)

O traço de Guerrive é estruturado 
como seus diálogos: simples e 
minimalista, mas muito tocante e eficaz 
na transmissão da mensagem. Esta 
capacidade de transmitir muito com 
muito pouco fez com que Tulipe et les 
sorciers tornasse uma referência para 
a montagem do roteiro, e o seu jeito 
ingênuo e filosófico inspirou alguns 
trechos de Ventania, como o encontro 
submarino de Mira com a Serpente. 

2.2.5. Pato Gigante 
(DANTAS, 2021)

Gabriel Dantas expressa como nin-
guém o caos dos relacionamentos 
humanos, mas jamais deixa de encon-
trar um pouco de poesia no ridículo. 
A construção dos diálogos em Pato 
Gigante foram uma influência de peso 
na elaboração do roteiro e, no segun-
do semestre, a HQ tornou-se também 
uma referência tipográfica.  
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2.2.6. Moominvalley in 
November (JANSSON, 2018)

Com tons e temáticas tão alinhados 
àqueles intencionados por Ventania, 
a obra de Jansson tornou-se uma 
referência indispensável ao longo de 
todo o ano.

Em um universo marcado por um sim-
plicidade filosófica muito semelhante à 
de Tulipe, Moominvalley in November 
(‘Novembro no Vale dos Moomins’) é 
um relato de ausência que aborda a 
estranha mistura de perda e fascínio 
gerada pelas mudanças e desencon-
tros que nos são por vezes impostos na 
vida, e, também, as oportunidades que 
eles podem nos oferecer. 

2.2.7. Le Jardin, Paris 
(GENILLER, 2021)

Este é mais um exemplo em que temas 
complexos são abordados com a leveza 
de uma história juvenil sem portanto 
subestimar a capacidade do leitor, que 
é algo que eu intencionava reproduzir 
em minha história. 

Além disso, devido à variedade de 
soluções gráficas aplicadas por 
Geniller, especialmente no que diz 
respeito à composição das páginas, Le 
Jardin, Paris tornou-se um dos livros 
mais consultados durante a concepção 
e decupagem de Ventania, motivo pelo 
qual decidi incluí-lo nesta lista.

2.2.8. A Menina do outro 
lado (NAGABE, 2016)

Apesar de A Menina do Outro Lado 
possuir um tom bem mais sinistro do 
que o intencionado para Ventania, a 
sua influência no que diz respeito aos 
processos de decupagem e, mais tarde, 
à elaboração do cenário e composição 
dos quadrinhos são inegáveis, garantin-
do a ela um espaço nesta lista.  

2.2.9. Fullmetal Alchemist
(ARAKAWA, 2002)

Os mangás de forma geral são 
conhecidos por apresentar soluções 
gráficas bastante distintas da tradição 
europeia ou americana, e acredito 
que Arakawa seja particularmente 
criativa neste aspecto. Em Fullmetal 
Alchemist, destacam-se, nesse 
sentido, o  aproveitamento da página 
e a construção — de forma quase 
inteiramente visual — de um equilíbrio 
entre cenas tensas de ação e humor. 

Achei também que seria interessante 
observar o trabalho de Arakawa con-
siderando os limites apertados de 
tempo e extensão aos quais esta série 
foi submetida em sua produção que, 
de certa forma, podiam ser compara-
das a alguns dos desafios enfrentados 
neste trabalho. 

Por estes motivo, a leitura de Fullmetal 
Alchemist se mostrou valiosa para a 
construção da composição deste pro
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jeto e para a ampliação do meu vocab-
ulário visual, ainda que sua influência 
seja muito mais formal do que aquilo 
que diz respeito ao conteúdo. 

2.2.10. Arlindo 
(ILUSTRALU, 2021)

Ao longo do processo de finalização 
de Ventania, o emprego de uma paleta 
cromática limitada resultou por vezes 
em problemas de contraste, que de-
veriam ser contornados sem gerar um 
sentimento de quebra com a identidade 
gráfica do livro. A influência de Arlindo 
surgiu juntamente dessa necessidade. 
Com cores muitíssimo vivas, Ilustralu 
parece ser imune a este problema, e 
sua paleta em tricromia permanece livre 
para agradar os olhos de seus leitores.
 

2.2.11. Panthère 
(EVENS, 2019)

Panthère (‘Pantera’), além de ser uma 
influência cromática e tipográfica 
valiosíssima, é um parque de diversões 
gráfico em formato de HQ. O traço e 
soluções experimentais de Brecht conti-
nua, neste volume, a desafiar os limites 
da mídia e, posteriormente à finalização 
de Ventania, pude perceber que foram 
mais influentes ao meu processo do 
que o esperado. Aqui, destaca-se o uso 
incomum da sarjeta pelo autor, assim 
como a sua forma de distribuir o texto. 

2.2.12. Radium Girls 
(CY, 2020)

Em Radium Girls, assim como Arlin-
do, vale observar o uso limitado, mas 
marcante, da cor. Entretanto, aqui as 
soluções são quase opostas, de certa 
forma, àquelas propostas por Ilustralu: 
Apesar de ainda contar com um tom de 
cor neon (literalmente, considerando a 
tonalidade da tinta produzida a partir 
do Rádio), a obra de Cy é visualmente 
composta quase inteiramente por tons 
pasteis.

2.2.13. Salomé Lahoche

Salomé Lahoche é conhecida por suas 
tiras engraçadas e um tanto quanto 
eloquentes. Nesse semestre, foi inter-
essante observar a sua forma caótica 
de escrever enquanto eu buscava 
soluções tipográficas para Ventania.

3.2.14. Bébé fille

Contrariamente ao trabalho de 
Salomé, em Bébé fille o texto é 
aplicado de forma impecávelmente 
limpa, aspecto que é ainda mais 
destacado pelo uso da cursiva. O 
trabalho de Élise foi importante para 
o meu processo pois eliminou minhas 
dúvidas em relação à legibilidade da 
letra manual em caixa baixa. 

referências • métodos
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“Ella não consegue se lembrar de 
nada da festa da noite anterior na 
mansão de um misterioso estranho, 
e ela com certeza não sabe por que 
acordou em sua cama cercada por 
objetos que não lhe pertencem. E ela 
não consegue parar de pensar em 
sua grande paixão por Madeleine, a 
quem ela definitivamente não pode 
contar sobre sua repentina tendência 
à cleptomania... Mas  teria Maddy os 
seus próprios segredos? Elas podem 
desvendar os acontecimentos da noite 
e consertar a bagunça de suas caóticas 
vidas pessoais a tempo de formar um 
relacionamento adolescente normal? 
Isso seria legal.” (GOODREADS)

“Lucie Bryon é cartunista e ilustradora.

Ela estudou design gráfico em Orléans, 
França e quadrinhos na ESA St Luc em 
Bruxelas, Bélgica.

Ela agora mora na França e trabalha 
para publicações infantis, empresas de 
videogames e várias publicações como 
ilustradora e quadrinista.

Seu trabalho foi publicado pela Short-
Box, Milan, BDkids, Kaboom Studios, 
Cicada Magazine e France Inter.

Ela publica regularmente quadrinhos 
curtos online e publica livros por conta 
própria.” (BRYON)

2.2.1.
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Voleuse (Lucie Bryon) • referências
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“Em Este era o nosso pacto (This 
was our pact), acompanhamos 
um grupo de amigos que decide 
descobrir onde as lanternas de papel 
lançadas rio abaixo no Festival Anual 
de Equinócio de Outono vão parar. 
Diz a lenda que, depois de sumir de 
vista, elas voam para a Via Láctea 
e se transformam em estrelas, mas 
será que isso é verdade? Este ano, 
Ben e seus colegas estão determina-
dos a descobrir para onde as lanter-
nas realmente vão e, para garantir o 
sucesso em sua missão, eles fizeram 
um pacto com duas regras simples: 
1º Ninguém volta para casa; 2º 
Ninguém olha para trás.” (CONRAD)

“Ryan Andrews é um ilustrador e 
cartunista que vive na região rural do 
Japão. Ele trabalha em sua mesa de 
desenho nas primeiras horas do dia, 
desenhando quadrinhos, ilustrando 
capas de livros e desenhando 
paisagens para desenhos animados, 
tudo ao som de javalis e texugos 
que vêm da floresta remexendo os 
arredores, procurando por cogumelos 
e castanhas. 

Além de Este era o nosso pacto, 
Andrews já publicou várias histórias 
curtas, como Sarah and the Seed e 
Our Bloodstained Roof (Sarah e a 
Semente e Nosso Telhado Manchado 
de Sangue), também indicadas ao 
Prêmio Eisner.” (CONRAD)

2.2.2
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Esse era o nosso pacto (Ryan Andrews) • referências
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“Núria Tamarit é uma ilustradora e 
quadrinista radicada em Valência.

Suas influências e interesses ecléticos 
a ajudaram a moldar um rico universo 
gráfico de texturas sugestivas e cores 
vivas. Um mundo inteiro cheio de ele-
mentos fantásticos, formas de plantas 
voluptuosas, criaturas sonhadoras e 
suas características personagens fem-
ininas poderosas.

Núria divide o seu tempo entre en-
comendas de quadrinhos e de ilus-
tração, dando aulas e ministrando 
workshops, além do ativismo na forma 
de auto-publicação e da atenção 
exigida por Pruna, sua cachorrinha 
saltitante.” (TAMARIT)

“Jean-Christophe Deveney estudou 
história em Aix-en-Provence e liter-
atura em Montreal antes de se esta-
belecer em Lyon em 2001. 

Lá, ele começou a trabalhar como ro-
teirista em tempo integral, sem nunca 
deixar de procurar outros autores que, 
como elen se escondem na cidade. 
Assim, fundou a L’Épicerie Séquen-
tielle, uma associação de autores de 
histórias em quadrinhos de Lyon. Ao 
mesmo tempo, continuou sua ativi-
dade como professor de roteiro para 
a seção ESIA 3D da Escola de Artes 
Bellecour.” (GLÉNAT)

2.2.3.
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Géante (Núria Tamarit e J.C. Deveney) • referências

“Ela já foi Céleste, uma gigante de ver-
dade, uma órfã recolhida no coração 
da montanha, a caçula de uma família 
de seis irmãos. E quando chega a 
hora em que todos saem do casulo 
da família, Céleste também quer des-
bravar novos horizontes. Do vale aos 
pântanos via Dorsodoro, ela descobrirá 
a hostilidade criada pela diferença, 
as injustiças da guerra ou da religião, 
mas também o amor e porque não, no 
final do caminho, a liberdade de ser ela 
mesma.” (DELCOURT)
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Géante (Núria Tamarit e J.C. Deveney) • referências
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Géante (Núria Tamarit e J.C. Deveney) • referências
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“O pequeno mundo do urso Tulipe 
continua a se agitar na superfície da 
terra. Como enfrentar a existência e 
suas angústias? A serpente Crocus 
avança no deserto para se tornar 
um profeta; A tartaruga Clover tenta 
encontrar sua mãe. É na força da 
poesia que Violette, a ave, deposita 
suas esperanças. Rimas ricas, rimas 
pobres, verbo profético ou divagações 
ensolaradas: é por meio das palavras 
que todos buscam domar a repetição 
dos dias e a tenaz sensação de absurdo 
que a acompanha...” (BABELIO)

“Sophie Guerrive nasceu em 1983 em 
Marselha e estudou na Universidade 
de Aix en Provence, depois na Escola 
de Artes Decorativas de Estrasburgo. 
Colaborou pontualmente com fanzines 
e revistas, montando porteriormente  
uma pequena galeria de ilustração 
em Marselha que teria uma existência 
efémera – mas intensa.

Começou a publicar HQs em 2007, 
partindo de histórias curtas, leves e 
minimalistas inspiradas no formato de 
tirinhas. As suas histórias são muitas 
vezes tingidas de aventura e humor 
absurdo, e encontramos nos seus temas 
preferidos o mundo marinho, a viagem 
iniciática, os períodos antigo e medieval, 
bem como tudo o que se relaciona com o 
simbolismo visual.” (EDITIONS 2024)

2.2.4.
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“Gabriel Dantas surgiu neste planeta 
em 1999. Por muito tempo, achou que 
quando se tornasse adulto seria um dos 
maiores caçadores de vampiros do mun-
do, coisa que não veio a acontecer, pois 
ele nunca viu um vampiro na vida. [...].

Após desistir de enfrentar a gangue dos 
sede-por-sangue, Gabriel resolveu virar 
quadrinista. Com a Ugra Press, publicou 
o ugrito#23 - Uma última chance para 
o mundo e o livro Eu não preciso de 
mais nada, que compila os seus zines 
publicados entre 2017 e 2019. Coisa 
fina. Também publica na internet pelo @
BifeDeUnicornio, que é de onde originou 
o material de Pato Gigante.” (DANTAS)

“5 MOTIVOS PARA VOCÊ ADOTAR UM 
PATO GIGANTE:

1. Ele é um bom amigo;

2. Voa para qualquer lugar do universo;

3. Dá os melhores conselhos;

4. É muuuuito, muito, muito, muito bom 
mesmo de abraçar;

5. É um pato gigante!”

2.2.5.
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“A parte final [da série de livros 
Moomin] é. estranhamente, o único 
livro que não apresenta nenhum 
membro da família Moomin, embora 
a história se passe na casa deles. Lá 
convergem personagens familiares — 
Snufkin, Hemulen, Fillyjonk e outros 
— procurando a companhia acolhedora 
dos Moomins, mas encontrando-os 
ausentes. Todos permanecem na 
casa, todos têm personalidades 
muito diferentes que se chocam com 
frequência, mas algo na coabitação 
caseira durante o inverno gelado 
muda cada visitante de uma forma 
gratificante.” (SCRIBD)

“Tove Jansson nasceu na Finlândia em 
1914. Ela começou sua carreira como 
cartunista e passou a escrever e ilustrar 
muitos livros para adultos e crianças. 
Ela desenhou seu primeiro Moomin na 
década de 1930, apenas por diversão, e 
em 1945 ele se tornou um personagem 
de uma história infantil. 

Durante os meses de inverno, Tove mora-
va e trabalhava em Helsinque, mas no 
verão ela ficava em uma bela ilha remota 
no Golfo da Finlândia com sua parceira 
de longa data, a artista Tuulikki Pietilä. 
Tove Jansson recebeu muitos prêmios 
de prestígio durante sua vida, incluindo 
a medalha internacional Hans Christian 
Andersen. Ela morreu em 2001, aos 
oitenta e sete anos.” (PENGUIN)

2.2.6.
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“‘Le Jardin’ é um cabaré parisiense 
de crescente sucesso dirigido por uma 
mulher. Todos os que lá trabalham têm 
nome de flor e o ambiente é familiar. 
Rose, um garoto de 19 anos, nasceu 
e foi criado lá. Ele, por sua vez, quer 
ser dançarino e se apresentar no pal-
co, diante de uma plateia, como suas 
amigas. Ele rapidamente se tornará a 
atração principal.” (DELCOURT)

“Gaëlle Geniller nasceu em 1996 
em Saint-Priest, no Ródano e reside 
atualmente em Paris. Ela cresceu 
cercada por florestas e natureza em 
Marcilly-le-châtel, uma pequena vila 
no Loire. Desde o ensino médio, ela 
sempre gostou de criar histórias em 
quadrinhos que ela compartilhava com 
seus amigos. Detentora de um BTS em 
desenho de animação, trabalhou du-
rante alguns meses num estúdio até que 
surgiu a oportunidade de trabalhar na 
sua primeira HQ, Les Fleurs de grand 
frère, publicada em 2019 pela editora 
Delcourt, bem aclamado pelo público e 
pela crítica.” (DELCOURT)

2.2.7.
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“A Menina do Outro Lado é uma fábula 
sobre a criação do afeto e o amor entre 
duas criaturas tão diferentes, mas com 
muito a compartilhar. Uma trama atual 
sobre a condição do diferente e da falta 
de aceitação. Sobre largar seus medos 
e enfrentar a vida com um novo olhar.

Com uma arte delicada, que explora 
luz e escuridão, Nagabe apresenta um 
mangá rico em detalhes que não hesita 
em adquirir tons mais sombrios e pecu-
liares conforme a história se desenrola. 
Está tudo aqui: a dualidade do preto e 
do branco, do bem e do mal, do animal 
e do humano, do lado de dentro e 
de fora.” (DARKSIDE)

“Nagabe nasceu em 1993 e formou-se 
em Artes Visuais pela universidade 
de Musashino, no Japão, e é um dos 
destaques entre os novos autores de 
histórias em quadrinhos japonesas. No 
Japão, A Menina do Outro Lado, que já 
tem seis volumes, vendeu mais de 400 
mil exemplares, e agora chega ao Brasil 
pela DarkSide Books.” (DARKSIDE)

2.2.8.
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“Nada pode ser obtido sem uma espécie 
de sacrifício [...]. Esse é o princípio básico 
da Alquimia, a Lei da Troca Equivalente. 
E foi acreditando que essa lei fosse ab-
soluta que os irmãos Edward e Alphonse 
Elric quebraram o maior tabu entre os 
alquimistas: realizaram uma trans-
mutação humana para trazer de volta à 
vida sua mãe. No processo, Ed perde a 
perna esquerda e, para salvar ao menos 
a alma de seu irmão mais novo, ele sacri-
fica seu braço direito para fixá-la a uma 
armadura medieval.

A partir daí a dupla parte em uma jorna-
da em busca da lendária Pedra Filosofal 
[...]. O plano dos irmãos é usá-la para ter 
seus poderes ampliados e assim trazer-
em seus corpos de volta.” (JBC)

“Nascida em Tokachi, cidade localizada 
na província de Hokkaido, gélido norte 
do Japão, Hiromu Arakawa ganhou 
projeção nacional em 1999 com o 
mangá Stray Dog. A autora de apenas 
33 anos alcançou a fama mundial com 
o lançamento de Fullmetal Alchemist 
em 2001. As aventuras de Ed e Al foram 
inicialmente lançadas na revista mensal 
Shonen Gangan, da Square Enix. Por ser 
de Hokkaido, província conhecida pela 
pecuária, a autora Hiromu Arakawa 
costuma se desenhar em seus mangás 
como uma simpática vaquinha.” (JBC)

2.2.9.
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“Luiza de Souza (Ilustralu) nasceu em 
Currais Novos (RN), em 1992. Estudou 
publicidade (UFRN) e está na internet 
como @ilustralu. Atualmente, trabalha 
como ilustradora, faz quadrinhos e 
participa de projetos empolgantes 
para ganhar a vida, manter o juizo no 
lugar e alimentar Goiaba, sua gata. A 
praia dela é a de contar as histórias 
que sempre quis ler. Gosta de escre-
ver sobre relacionamentos, sobre o 
cotidiano, sobre cidades — mas princi-
palmente sobre pessoas e os universos 
que existem dentro e ao redor delas. 
Arlindo é uma dessas histórias, e talvez 
a que mais a emocionou e desafiou até 
aqui. (ILUSTRALU)

“Arlindo é um garoto cheio de sonhos 
e vontade de encontrar seu lugar no 
mundo. Tudo o que ele quer é seguir 
sua vida de adolescente na cidadezinha 
onde mora, no interior do Rio Grande 
do Norte. [...]

Por mais que ele se esforce e dê o seu 
melhor, muita gente na cidade não 
aceita Arlindo — o que traz uma série 
de problemas na escola e até mesmo 
dentro de casa. Aos poucos, porém, ele 
vai perceber que vale a pena lutar para 
ser quem ele é, ainda mais quando tem 
tanta gente com quem contar.” 

2.2.10.
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“O cartunista belga Brecht Evens nas-
ceu em 1986 e estudou ilustração em 
Sint-Lucas Gent, na Bélgica. Sua história 
em quadrinhos The Wrong Place (2009) 
começou como um projeto de graduação 
e foi um afastamento dos quadrinhos 
mais típicos, como seus livros anteriores. 
Ganhou o Prêmio Willy Vandersteen 
do Haarlem Comic Festival de mel-
hor história em quadrinhos em língua 
holandesa e um prêmio no Festival Inter-
nacional de Quadrinhos de Angoulême. 
Ele seguiu The Wrong Place com The 
Making Of (2011), Panther (2016) e as 
versões holandesa e francesa de The 
City of Belgium (2018), que ganhou a 
escolha do júri no Festival Internacional 
de Quadrinhos de Angoulême. (EVENS)

“Christine mora em uma casa grande 
com seu pai e sua gata, Lucy. Quando 
Lucy fica doente e morre, Christine fica 
arrasada. Mas sozinha em seu quarto, 
algo especial acontece: uma pantera 
sai da gaveta de sua cômoda e começa 
a contar histórias da distante Panther-
land, onde ele é o príncipe herdeiro.

Pantera é um metamorfo que diz a 
Christine tudo o que ela quer ouvir, 
assumindo pouco a pouco o controle de 
sua vida e afastando-a de seus outros 
brinquedos e amigos. À medida que o 
mundo de Christine fica fora de con-
trole, o mesmo acontece com o mundo 
que Pantera criou para ela.”

2.2.11.
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“A quadrinista Cy é designer de 
formação. Após vários anos como 
diretora de arte, passou a trabalhar 
como freelancer para desenvolver seus 
projetos. Publica com a editora Lapin Le 
vrai sexe de la vraie vie (volumes 1 e 2), 
onde se posiciona a mostrar fragmentos 
da sexualidade a partir da coleta de 
relatos. Seu próximo quadrinho Radium 
Girls, publicado em 2020 pela Glénat, 
não fala sobre sexualidade, mas sobre 
a luta das mulheres na década de 
1920 nos Estados Unidos. Ela tem 
sido aclamada por leitores e críticos 
ao vencer o Prêmio Lecteurs.com em 
2021, o Prêmio L’échappée littéraire 
em 2021/2022 e, mais recentemente, 
o Prêmio Du Vent na categoria de 
quadrinhos, em 2022.” (GLÉNAT)

“Nova Jersey, 1918. Edna Bolz ingressa 
na United State Radium Corporation 
como operária, uma fábrica que fornece 
relógios ao exército. Ao lado de Kather-
ine, Mollie, Albina, Quinta e outras, ela 
aprenderá o ofício de pintar mostradores 
usando tinta Undark (uma substância 
luminescente muito valiosa e cara) em 
um ritmo constante. Mas, embora a carga 
de trabalho seja pesada, o ambiente na 
fábrica é muito bom. As meninas se dão 
bem e até saem juntas à noite. Elas se 
autodenominam as ‘Ghost Girls’: para se 
divertir, pintam as unhas, os dentes ou o 
rosto para (literalmente) deslumbrar os 
outros depois de escurecer. Mas eles não 
sabem que, por trás de suas propriedades 
surpreendentes, o Rádio, essa substância 
com a qual lidam o dia todo e com a qual 
brincam, é na verdade mortal. E enquanto 
alguns deles começam a sofrer de ane-
mia, fraturas ou mesmo tumores, vozes 
se levantam para entender. Outros, para 
abafar o assunto...” (GOODREADS)

2.2.12.
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“Salomé Lahoche nasceu em 1997 na 
cidade de Rouen. [...] 

Após o ensino médio, partiu para Paris, 
depois para Angoulême e depois para 
Estrasburgo para estudar arte, onde 
fez muitos amigos e aprendeu a beber 
durante a semana. Voltou a morar em 
Angoulême, capital internacional dos 
quadrinhos, e montou uma oficina com 
os amigos alcoólatras. 

Escreve tirinhas humorísticas no Insta-
gram desde 2020, e trabalha paralela-
mente em um livro cujo lançamento está 
previsto para 2023 pela editora Même 
Pas Mal.” (EXEMPLAIRE ÉDITIONS)

“LA VIE EST UNE CORVÉE é o meu pri-
meiro livro, que vai compilar mais de dois 
anos de tirinhas publicadas no Instagram 
e aborda temas diversos como astrologia, 
formigas, caras da faculdade de artes 
e Animal Crossing. Como bônus, serão 
incluídos alguns desenhos inéditos!

Estes contos têm sido tanto uma válvula 
de escape para falar dos assuntos que 
fazem parte da minha vida como tam-
bém uma fonte de apoio e motivação. 
Hoje, é uma surpresa e um orgulho ter a 
possibilidade de transformar tudo isso 
em um livro.” (LAHOCHE)

2.2.13.
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“Élisa Marraudino é uma autora, ilus-
tradora e designer de personagens 
nascida em Lorraine em 1998. Forma-
da pela escola Émile Cohl em Lyon, ela 
então partiu para estudar quadrinhos 
na LTAA Auguste Renoir em Paris até de 
se mudar, novamente, para Lyon.

Após sua formação, começou a tra-
balhar em em sua primeira história em 
quadrinhos autobiográfica, Bébé Fille, 
publicada pela editora Même Pas Mal.

Paralelamente, produz ilustrações para 
revistas, capas de álbuns e livros e tra-
balha como artista de concept no estú-
dio de animação Tchack, em Lille. 

Élisa gosta de desenhar histórias cheias 
de garotas engraçadas, cores vivas e 
palavrões.” (MÊME PAS MAL)

“Através das esplêndidas páginas de 
Bébé Fille, tão engraçadas quanto 
comoventes, Élisa Marraudino narra 
suas memórias de infância, sua família 
ítalo-vosgiana, sua construção como 
menina entre a tradição e a moderni-
dade, as alegrias e as raivas que a 
transformaram na jovem mulher que 
ela é hoje.” (BABELIO)

2.2.14.
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“Pedro Vó é artista visual e designer 
gráfico residente em São Paulo. Em 
2018, lançou Desenredos, dividindo 
autoria com a escritora Camila Loricchio, 
publicado através de financiamento co-
letivo. Seu primeiro quadrinho, Shallow 
Spaces, (2017), independente, conta a 
história de seu intercâmbio na Holanda. 
Seu amor por desenho e memória acom-
panha seu trabalho desde sempre.”

“Shallow Spaces é o projeto final da jor-
nada de um ano de intercâmbio do autor 
na Holanda. Mais do que autobiográfico, 
Shallow Spaces é sobre uma percepção 
específica de realidade, sobre a sen-
sação de viver dentro de uma narrativa 
em quadrinhos. Uma narrativa clássica, 
com início, meio e fim, onde novos perso-
nagens apresentam novas questões que 
modificam o personagem principal. De 
alguma forma, se espera que ela tam-
bém modifique o leitor.”

15.
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2.3. experimentos
visuais
Conforme descrito no item Processo, 
o primeiro passo para este projeto foi 
a pesquisa e, dentro dela, a experi-
mentação visual, que manteve a sua 
relevância ao longo de todo o semestre. 
Dessa forma, foram testadas várias 
possibilidades visuais em busca de 
uma identidade que poderia ser utiliza-
da no desenvolvimento do quadrinho. 

Este desenvolvimento foi realizado 
principalmente no meu sketchbook 
(Figuras 8, 9 e 10), mas também utilisei 
ferramentas digitais  (Figura 11) para 
testar cores e possíveis finalizações 
a serem aplicadas no quadrinho. Nas 
páginas seguintes estão alguns dos 
resultados destas experimentações. 

Figura 7 (acima) - Estudo dos person-
agens Mira, Leonora e Dente. 

experimentos visuais • métodos
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experimentos visuais • métodos

Figura 8 - Estudos e rascunhos retirados do meu sketchbook. 
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Figura 9 - Estudos e rascunhos retirados do meu sketchbook. 

experimentos visuais • métodos
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experimentos visuais • métodos

Figura 10 - Estudos e rascunhos para cenários e possíveis criaturas subaquáticas. Influenciados principalmente por visitas aos 
museus de História Natural e Arte Decorativa, Petit-Palais, Louvre e Quai-Branly, logo antes do meu retorno para São Paulo.
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Figuras 11 - Estudos de personagem e cenários feitos digitalmente, testando possibilidades de 

cor e finalização do traço. 

experimentos visuais • métodos
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storyboards • métodos

Como explicado no item Processos, A 
criação do storyboard correspondeu à 
uma primeira tentativa de estruturar o 
enredo (Figuras 12 e 13). Algumas das 
cenas aqui descritas ainda podem ser 
associadas à eventos do enredo, já out-
ras, sofreram cortes ou alterações em 
algum ponto do processo de revisão. 

2.4. storyboards

Figura 12



64 Figuras 12 e 13 - Estudos e rascunhos para cenários e possíveis criaturas subaquáticas. Influenciados principalmente

storyboard • métodos
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Uma vez que o argumento havia sido 
escrito e, por consequente, a estrutura 
básica da história havia sido definida, 
deu-se inicio à elaboração do roteiro. 
O roteiro foi a etapa mais longa (e, 
possivelmente, a mais dificil) deste 
projeto, pois continuou sendo revisado e 
readaptado ao longo de todo o ano, mes-
mo após o início da finalização da arte. 

Para dar inicio a esta etapa, uma vez 
‘encerrada’ a parte de pesquisa, os 
acontecimentos-chave levantados no 
argumento começaram a ser, pouco a 
pouco, detalhados, até que a história 
estivesse completamente definida (ou, 
ao menos, possuisse um inicio, meio e 
fim rudimentares). Após este processo, 
o texto foi submetido à ondas de 
revisões, que o aperfeiçoaram e alter-
aram significantemente. 

Algumas das correções feitas no 
primeiro semestre, por exemplo, foram 
a exclusão de uma das personagens 
previstas inicialmente e a alteração do 
final da história. 

No segundo semestre, o roteiro passou 
por outra grande leva de alterações se-
guintes à banca avaliadora. Na ocasião, 
as maiores críticas foram  o excesso 
de diálogos expositivos e uma falta de 
picos de ação no enredo. Também foi 

sugerido que o caráter fantasioso da 
história fosse enfatizado. 

Visando corrigir estes problemas, 
algumas partes do roteiro foram 
cortadas e outras, tiveram suas falas 
reescritas. Além disso, foram adicionadas 
novas cenas ao enredo. Ao final dessa 
reestruturação, o roteiro foi enviado para 
uma escritora e amiga de longa data, 
Maria Elisa Gomes, que me ajudou a 
aprimorar o texto antes que ele pudesse 
ser adaptado visualmente. 

Falarei mais sobre essas e outras 
alterações na sessão Discussão desta 
monografia. 

A versão final do roteiro pode ser lida 
integralmente no item Anexo.

2.5. roteiro

storyboard • métodos
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Conforme explicado no item Processos, 
o rafe é uma etapa mais rústica e ampla, 
que antecede diretamente o sketch 
(‘rascunho’), mais refinado. Os rafes 
foram projetados a partir do roteiro, 
que foi integralmente adaptado durante 
o primeiro semestre em esboços 
desenhados à mão. De maneira geral, a 
partir deste processo, calculou-se que 
uma página do roteiro escrito poderia 
ser traduzida em aproximadamente três 
páginas de quadrinho. Este cálculo viria 
a ser relevante mais tarde, conforme 
será esclarecido no item Finalização. 

No item anterior, explico como as 
críticas e sugestões efetuadas pela 
banca de TCC 1 apontaram para a 
necessidade de uma revisão do roteiro, 
e do corte e alteração de várias cenas 
e diálogos dentro deste. Por este 
motivo, evidentemente, parte dos rafes 
elaborados para o primeiro semestre 
deixaram de ser relevantes. Assim 
sendo, antes do início da finalização da 
arte, foi feita uma seleção dos rafes a 
serem alterados ou excluídos. 

Em um momento inicial, parte dos 
rafes preservados foram adaptados em 
rascunhos, como havia sido feito no 
fim do primeiro semestre de produção. 
Entretanto, assim como no caso dos 
storyboards, rapidamente ficou claro 
que a adaptação completa dos rafes 
em rascunho não seria um método 
eficaz para a finalização do projeto 
no prazo proposto. Dessa forma, 
este procedimento foi rápidamente 
descartado e as artes passaram a ser 
finalizadas de forma direta, a partir 
dos rafes preservados após a revisão 
do roteiro ou, no caso dos trechos 
alterados, a partir de novos rafes. 

Entretanto, a fase dos rascunhos não 
deixou de ser importante, pois serviu 
como um espaço de livre experimen-
tação, essencial para a escolha de 
alguns elementos gráficos importantes. 
A tipografia e a paleta cromática são 
dois destes elementos, e falarei mais 
deles nos próximos itens.

Nas páginas a seguir, alguns dos rafes 
e rascunhos elaborados para esta 
história podem ser observados.

2.6. rafes e 
rascunhos

referências • métodos
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rafes • métodos
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2.7. finalização
Com a revisão do roteiro e por meio 
do cálculo de páginas estabelecido no 
semestre anterior, foi possível iniciar 
o processo de finalização a partir dos 
rafes já aprovados, apesar das lacunas  
deixadas pelas alterações. A ordem da 
execução da finalização da arte, assim 
como a dos rafes, não seguiu a ordem 
cronológica do enredo. 

Uma vez que todos os rafes preser-
vados foram finalizados, foi possível  
dar início à criação de novos rafes em 
substituição àqueles que haviam sido 
excluídos após as revisões. Como o 
esperado, nesta altura, a maior parte 
da história já estava estruturada e, 
assim, foi possível prever o número 
exato de páginas a serem inseridas 
em cada lacuna, possibilitando, 
simultâneamente, uma adaptação 
plausível do roteiro e a preservação da 
ordem das páginas já finalizadas. 

O processo de finalização foi inteira-
mente realizado por meio do programa 
Adobe Photoshop e, como já citado 
no item anterior, não seguiu a ordem 
cronológica do enredo, e tampouco a 
ordem de execução atribuída aos rafes. 

Entretanto, para otimizar a organização 
do arquivo e facilitar a montagem do 
documento impresso, a nomenclatura 

atribuída aos rafes (na qual o número 
da página equivale à ordem de criação 
de cada rafe) foi preservada (Figura 14), 
seguindo o seguinte modelo:

skt_rX

referente ao termo 
‘sketch’, uma her-
ança dos arquivos 

atribuídos aos 
rascunhos

referente ao 
termo ‘rafe’

ordem da criação 
do rafe referente à 
arte em questão

Figura 14 - Exemplo da organização de arquivos 
segundo a nomenclatura prevista.

 finalização • métodos
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Os arquivos foram gerados no forma-
to 29,7cm x 36,8 cm e na resolucão 
300dpi, modo de cores CMYK. Uma vez 
finalizada a arte, o arquivo então era 
exportado em formato JPEG e inserido 
em um arquivo Indesign, para que fosse 
feita a diagramação do documento final.

Considerando o número de páginas 
a serem finalizadas, foi criada uma 
tabela com todas as páginas previstas 
para a HQ (Figura 15). O objetivo 
deste dispositivo seria a criação de 
uma evidência física do andamento do 
projeto, facilitando o seu planejamento 
e permitindo o ajuste da velocidade de 
produção em relação ao prazo, caso 
necessário. De maneira geral, para este 
projeto, foram finalizadas cinco páginas 
por semana, durante 4 meses.

A finalização de cada página pôde, por 
sua vez, ser dividida em quatro etapas: 
lineart, pintura, inserção do texto e 
balões, conforme o diagrama na 
página seguinte.

Figura 15 - Tabela para visualização das páginas exe-
cutadas. O preenchimento dos quadrados ao longo do 
processo indica que o a arte já foi finalizada. As cores 
utilizadas não têm nenhum significado especial: elas 
foram sendo substituídas na medida em que o marca-
dor utilizado chegava ao fim. 

finalização • métodos
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2. lineart1. rafe 3. pintura

4. texto 5. balões
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Em paralelo ao desenvolvimento 
dos rascunhos, tanto no primeiro 
quanto no segundo semestre, 
puderam ser iniciados também alguns 
experimentos tipográficos. 

A escolha da tipografia é extremamente 
importante para qualquer tipo de 
publicação, uma vez que serve como 
principal meio de transmissão da 
palavra escrita ao leitor e, de certa 
forma, um dos principais veículos pelo 
qual a função do objeto gráfico (isto 
é, o compartilhamento da informação 
nele contida) será exercida. Entretanto, 
sabe-se também que a tipografia, além 
de seu caráter puramente funcionalista 
de órgão transmissor da palavra, 
transmite também informações 
visuais, cujo potencial é amplamente 
investigado no design.

No caso dos quadrinhos, este poten-
cial gráfico adquire algumas particu-
laridades que afetam, e muito, o que 
poderíamos considerar tradicional-
mente como experiência de leitura. Isto 
ocorre principalmente devido ao fato de 
que, no quadrinho, ”palavra e imagem 
se combinam e são experienciados pelo 
leitor de forma contínua” (MCLOUD). 

Segundo Eisner em Quadrinho e 
Arte Sequencial: 

“A configuração geral da revista em 
quadrinhos apresenta uma sobre-
posição de palavra e imagem e, assim, 
é preciso que o leitor exerça as suas 
habilidades interpretativas visuais 
e verbais. As regências da arte (por 
exemplo, perspectiva, simetria, pince-
lada) e as regências da literatura (por 
exemplo, gramática, enredo, sintaxe), 
superpõem-se mutuamente.”  

Seguindo esta linha de pensamento, 
explica-se a aplicação, amplamente di-
fundida entre quadrinistas, de fontes do 
tipo script em publicações deste tipo, 
emulando a escrita à mão e aproximan-
do-a, dessa forma, ao traço do desenho. 

Em Ventania, foram feitas algumas 
tentativas de aplicação desta solução, 
como pode ser observado em alguns 
dos primeiros rascunhos elaborados 
para a história, que utilizavam a fonte 
Patrick Hand (Figura 16). 

2.8. tipografia

Figura 16 -

Teste 
tipográfico 
utilizando 
a fonte Pat-
rick Hand. 

tipografia • métodos
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Entretanto, o uso de tipografias pa-
dronizadas foi rápidamente descartado, 
devido à um incômodo em relação à 
uniformidade imposta por este tipo 
de solução. Uma vez sendo texto e 
imagem tão inseparáveis nesta mídia, 
buscou-se, dessa forma, ampliar ao 
máximo possível o caráter orgânico 
da palavra. Assim sendo, e também 
através da observação de referências 
como Arlindo (ILUSTRALU), Voleuse 
(BRYON) e nos trabalhos  difundidos no 
instagram de Salomé Lahoche (Figura 
18), foi decidido que o texto em Ventan-
ia seria inteiramente transcrito à mão. 

Outra solução tipográfica comumente 
aplicada nos quadrinhos é a utilização 
de tipos em caixa alta. No caso da 
tipografia transcrita à mão, o emprego 
deste recurso vêm também de uma 
procupação com a legibilidade do texto. 
Entretanto, atualmente, têm sido 
explorado o emprego de tipografias em 
caixa baixa e até mesmo em cursiva 
(Figura 19), como em Pato Gigante 
(DANTAS), Panthère (BRECHT) e Bébé 
Fille (MARRAUDINO), por exemplo. 

Durante a fase experimental do 
quadrinho, foi desenvolvida uma 
preferência pela tipografia em caixa 
baixa e, assim sendo, decidiu-se que 
ela seria aplicada ao longo de todo o 
quadrinho (Figura 17). 

Figura 17 - Aplicação final do 
texto em Ventania. 
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dos dos trabalhos de Maraudino, Dantas e Evens.

Figura 18 - De cima para baixo, quadrinhos retira-
dos dos trabalhos de Lahoche, Ilustralu e Bryon.
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Para a página de abertura do quadrinho, 
foi escolhida a fonte Underdog (Figura 
21), projetada por Sergey Steblina e Jo-
vanny Lemonad e disponibilizada pelo 
site Google Fonts. Esta decisão foi feita 
com base nos rascunhos elaborados 
para esta página, nos quais o título da 
história deveria mesclar-se à folhagem 
do plano de fundo (Figura 20). Assim, 
as formas angulosas da Underdog foram 
consideradas ideais para este fim. 

Posteriormente, a aplicação desta fonte 
foi extendida para a capa, página título, 
página de agradecimentos e contracapa.

Figura 20 - Lettering composto a partir da tipografia Underdog, 
aplicado à página de abertura do quadrinho.

Figura 21 - Apresentação da tipografia 
Underdog no site Google Fonts

tipografia • métodos
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Assim como a questão tipográfica, 
a paleta cromática começou a ser 
elaborada ainda no primeiro semestre 
de produção, sendo definida pouco a 
pouco a partir de alguns experimentos 
iniciais (Figura 22). Já nesta fase do 
projeto, foi definido que o quadrinho 
seria colorido, com uma paleta cromáti-
ca limitada de três a quatro cores. Esta 
decisão veio, em primeiro lugar, de uma 
preferência pessoal por quadrinhos 
coloridos, mas também da necessidade 
de se economizar tempo de produção 
— sendo uma paleta limitada de cores 
mais facilmente manejada do que um 
quadrinho totalmente colorido. 

Durante a primeira banca avaliadora, foi 
apontado pela professora Priscila Farias 
o potencial gráfico de cores mais vivas 
para a cromia do projeto, por meio dos 
estudos em formato de storyboard. Foi 
também levantado neste momento que 
o quadrinho poderia ter mais de uma 
paleta cromática, empregadas em 
momentos diferentes da história. 

A partir disso, foi decidido, no segundo 
semestre, que os estudos cromáticos 
elaborados anteriormente seriam 

descartados. Visando um amadureci-
mento desses estudos, foram 
observadas outras referências de 
quadrinhos com paletas limitadas. 
Dentre os exemplos observados, encon-
tramos Arlindo (ILUSTRALU),  Panthère 
(EVENS), Radium Girls (CY) e, mais uma 
vez, Voleuse (BRYON) (Figura 23).   

A partir deste processo e adotando a 
sugestão de Priscila de variar o projeto 
gráfico ao longo da publicação, foram 
escolhidas quatro principais cores, além 
do preto e branco, cujo gradiente seria 
utilizado em cada ‘fase’ cromática de 
Ventania (Figura 24). 

As transições entre uma paleta e outra 
foram definidas com base em mudanças 
temáticas  ou acontecimentos marcantes 
no enredo. Além disso, definiu-se que os 
momentos iniciais e o encerramento da 
história empregariam a mesma paleta 
cromática, dando uma ideia de ciclici-
dade e continuidade à história.

2.9. paleta 
cromática

paleta cromática • métodos
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Figura 22 - Primeiros estudos cromáticos, elaborados no primeiro semestre.

paleta cromática • métodos



78

Figura 23 - De cima para baixo: Arlindo (ILUSTRALU), Voleuse (BRYON), 
Radium Girls (CY) e Panthère (EVENS).

paleta cromática • métodos
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paleta cromática • métodos

Figura 24- Paleta cromática final aplicada à HQ Ventania. 
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O resultado final deste trabalho é, 
naturalmente, a história em quadrinhos 
Ventania.

Ao todo, o livro tem 72 páginas color-
idas, impressas sobre papel alta alvu-
ra 120g. A capa é impressa em papel 
cartão, com acabamento em hotmelt.

Nas páginas seguintes, apresentarei 
alguns aspectos do produto final.

Storyline: Quando uma viagem entre 
amigas toma um rumo inesperado, Mira 
deve decidir como seguirá sua jornada 
para as ruínas de Uanã.  

Sinopse: Mira, Leonora e Emília viajam 
juntas em busca de um sonho conjunto 
de infância: Conhecer as ruínas de Uanã, 
uma antiga civilização. Quando Emília 
abandona súbitamente o grupo, Mira e 
Leonora devem se adaptar às mudanças 
que surgem em sua trajetória e 
aprenderem a lidar com o desconhecido.  

Ventania é uma história sobre 
movimento, identidade e convivência. 
Nela, procurei expressar um pouco das 
dificuldades que possamos encontrar 
ao afirmar e exercer a nossa identidade 
apesar da influência do outro, e também 
em respeito a ele. 

O nome Ventania vem do desejo de 
propagar-se, algo compartilhado entre 
Mira, Emília e Leonora desde a infância. 
Entretanto, como vemos diversas vezes 
nesta história, a relação que elas têm 
entre si representa por vezes uma 

complicação a este instinto, na medida 
em que os desejos e afinidades de cada 
uma geram obstáculos para a trajetória 
das demais. 

A partir desta temática, lembrei-
me imediatamente do trabalho da 
artista Marija Tiurina (Figura 27). Suas 
pinturas carregadas de elementos e 
encaixes expressam frequentemente 
um estranho equilibrio entre restrição 
e conforto muito semelhantes às ideias 
que eu gostaria de transmitir na capa 
de Ventania. Por este motivo, Marija 

3.1. capa e
contracapa
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Figura 25 - De cima para baixo, capa e contracapa de Ventania
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se tornou a principal inspiração para o 
projeto gráfico.

Dessa forma, busquei transmitir na 
capa o emaranhamento dessas três 
personagens e a sua coexistência em 
um espaço-conjunto, em uma posição 
desconfortável, mas aparentemente 
familiar, formando uma espécie de 
núcleo (Figura 25).  

A contracapa é um desdobramento 
mais lúdico deste mesmo conceito. 
Para ela, o objetivo seria resgatar um 
elemento divertido, mas misterioso 
da história, que pudesse despertar 
a curiosidade do leitor. A inspiração, 
neste caso, foi um copo de café.

capa e contracapa • resultados

Figura 26 - Primeiro sketch para a capa final
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Figura 27 - Alguns trabalhos da artista Marija Tiurina.

capa e contracapa • resultados
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A íntregra desta história pode ser lida 
no livro entregue à banca juntamente 
deste documento. A seguir, comentarei 
sobre algumas de suas páginas. 

3.2. miolo

Apesar desta página estar no 
começo da história, ela foi 
uma das últimas finalizadas 
do projeto e, nesta altura, 
eu já havia me habituado 
um pouco mais à linguagem 
dos quadrinhos e, por 
consequente, me sentia mais 
à vontade para experimentar 
com ela. Neste quadro, é 
possivel observar um recurso 
que foi empregado algumas 
vezes no livro, no qual a 
sarjeta entre um quadrinho 
e outro foi eliminada, 
ampliando a sensação da 
passagem de momento para 
momento (MCLOUD, 2008).

“Transição de Momento
 a Momento:

Uma única ação retratada 
em uma série de momentos. 

[...] São úteis para retardar 
a ação,  aumentando o 
suspense, capturando 
pequenas mudanças e 

criando um movimento 
cinematográfico na página.”

Este diálogo só foi alterado 
durante a terceira (e última) 
revisão, o que demonstra 
que o refinamento do roteiro, 
diferente do esperado, é um 
trabalho contínuo.

miolo • resultados
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Ao lado, alguns exemplos 
de transição de aspecto 
para aspecto, cujo uso é 
desejável em situações onde 
a ambientação da cena é 
particularmente importante. 
(MCLOUD, 2008).

“Transição de aspecto a 
aspecto: 

Transições de um a outro 
aspecto de um lugar, ideia ou 

estado de espirito.”

miolo • resultados
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Ainda que breve, este diálogo 
foi desafiador devido ao seu 
teor mais técnico. Muito 
tempo depois de escrever 
a sua primeira versão, me 
ocorreu que o procedimento 
mencionado por Emilia, assim 
como os aspectos que tornam 
o seu besouro tão diferente 
dos outros, não passavam de 
uma leiga suposição. Assim, 
fui encorajada a consultar 
alguém da área da zoologia. 

A partir dos conselhos de 
uma amiga bióloga, Maria, 
pude reescrever o diálogo 
de forma a adequá-lo 
melhor à realidade de um 
entomologista. Apesar disso, 
decidi manter um elemento 
um pouco absurdo para dar à 
situação um teor fantasioso: 
a suposição de que haveriam 
padrões gráficos em suas 
asas que, normalmente, 
seriam transparentes.  

miolo • resultados
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O Besouro de Emília, assim como várias das 
criaturas subaquáticas, foram desenhadas 
com base em éspécimens do Museu de 
Zoologia da USP, no bairro Ipiranga. A 
maior parte dos rascunhos foram feitos ao 
vivo, outros foram baseados em fotografias 
retiradas no local ou encontradas na 
internet (Figuras 28, 29 e 30).

Como o 
besouro de 
Eme deveria ser 
um espécimen 
fantástico, a sua 
aparência foi 
desenvolvida a 
partir da mistura 
de elementos de 
vários besouros 
do museu.
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Figura 28 - Foto por Marcelo Dias e Silva

Figura 29 - Foto por Mauro Pecula

Figura 30 - Foto por Fabiana Shizue

miolo • resultados
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Aqui, destaca-se a 
influência do símbolo do 

ourobouros, uma cobra 
que morde a própria cauda 

e que representa, em 
muitos contextos, o eterno 

e o infinito (Figura 32). 

Entretanto, a maior 
influência visual para o 

personagem da serpente 
é este detalhe do quadro 
Funérailles de Charles Le 

Bon, comte de Flandre, 
célébrées à Bruges le 22 

avril 1127, pintado por 
Jan Van Beers entre 1876 

e 1877 (Figura 31). 

Fifgura 31 (à esquerda) - 
Funérailles de Charles Le 
Bon, comte de Flandre, 
célébrées à Bruges le 22 
avril 1127, por Jan 
Van Beers

Figura 32 (à direita) - A 
história sem fim, por 
Michael Ende.
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No primeiro quadrinho desta 
página, o observador está 
situado atrás das personagens 
e as vêe de costas: Mira 
na esquerda e Leonora na 
direita. Entretanto, quando o 
observador se move, supondo 
que as meninas mantêm 
uma posição estática, o seu 
posicionamento em relação 
ao observador muda: Mira 
passa a estar na direita e 
Leonora, na esquerda. 

Isso pode parecer muito 
óvio, mas um dos erros mais 
recorrentes ao longo da 
finalização do quadrinho foi 
manter as duas personagens 
na mesma posição (Mira 
sempre na direita e Leo 
sempre na esquerda) 
desconsiderando a posição 
do observador. Todos os 
quadrinhos ao lado tiveram 
de ser corrigidos durante as 
revisões por este 
mesmo motivo. 

miolo • resultados
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O trecho da ponte foi criado 
de forma bastante tardia 
em relação ao restante do 
roteiro: Ele foi adicionado 
após as críticas da banca de 
TCC 1, tendo sido a alteração 
mais radical à sequência de 
eventos da história. 

A ponte movediça, a coragem 
de Leo e a nuvem, assim como 
a sua ligação ao personagem 
Dente, foram criados do zero 
durante a revisão, mas a ideia 
de que as meninas teriam 
de aprender a caminhar (ou 
sentar-se) sobre superficies 
não-sólidas para seguir o seu 
caminho não era nova: nos 
storyboards e em versões 
iniciais do roteiro, Leonora 
utiliza patins mágicos para 
correr sobre a água. 
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Histórias de aventura 
e descoberta são 
frequentemente dominadas 
por uma lógica colonial. Uma 
das minhas preocupações 
ao tratar de uma ‘civilização 
perdida’ era impedir que a 
dominação ou exotificação 
de povos originários pudesse 
ser vista como algo glorioso. 

Visando limpar a história 
deste tipo de conotação, o 
trecho do diário de Uanã foi 
revisado cuidadosamente e o 
desejo de descoberta de Mira 
(encontrar uma civilização) foi 
substituido por uma vocação 
arqueológica (encontrar ruínas 
da antiguidade). 

Apesar de 
ter deixado 
a descrição 
das ruínas em 
aberto para a 
interpretação 
do leitor, estas 
pequenas conchas 
são uma sutil 
referência aos 
sambaquis. 

miolo • resultados
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Durante a definição do personagem Dente, 
ainda no primeiro semestre, foi traçado um 

paralelo entre a sua personalidade e a do 
poeta Arthur Rimbaud. 

De fato, a figura de um garoto sonhador 
comicamente independente para a sua idade 

e que deseja vagar e se maravilhar pelo 
mundo é bastante familiar. Por conta disso, foi 

feita uma singela homenagem no quadrinho 
à sua obra, por meio da inserção de um 

pequeno trecho do poema ‘Minha Boêmia’. 

Minha Boêmia
(Fantasia)

Lá ia eu, de mãos nos bolsos descosidos;
Meu paletó também tornava-se ideal;
Sob o céu, Musa! Eu fui teu súdito leal;

Puxa vida! A sonhar amores destemidos!

O meu único par de calças tinha furos.
- Pequeno Polegar do sonho ao meu redor
Rimas espalho. Albergo-me à Ursa Maior.

- Os meus astros nos céus rangem frêmitos puros.

Sentado, eu os ouvia, à beira do caminho,
Nas noites de setembro, onde senti tal vinho

O orvalho a rorejar-me as fronte em comoção;

Onde, rimando em meio à imensidões fantásticas,
Eu tomava, qual lira, as botinas elásticas

E tangia um dos pés junto ao meu coração!

— Arthur Rimbaud

miolo • resultados
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O trecho do personagem  Dente, 
de forma geral, foi um terreno mais 
experimental em comparação ao 
restante do quadrinho. Nele, tentei 
aplicar alguns recursos visuais mais 
dramáticos, e experimentar com 
outras formas de incluir o texto ou 
distribuir as imagens. 

miolo • resultados
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O caminho de 
Mira até Uanã foi 
muito inspirado 
em paisagens do 
cerrado mineiro. 
A maior parte 
das plantas 
retratadas foram 
desenhadas 
a partir de 
fotografias 
feitas em uma 
viagem à Serra 
do Cipó, durante 
o primeiro 
semestre 
(Figura 33). 

A casinha de 
Uanã também 

faz referência às 
casas do interior 
de Minas Gerais.

miolo • resultados
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Figura 33 - Fotos utilizadas como referência para alguns trechos de Ventania. 
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Ao longo do ano letivo, como já era 
esperado, foi necessário superar 
diversos obstáculos para a finalização 
deste projeto.  

O primeiro deles deu-se logo no início 
do primeiro semestre, com o retorno 
das aulas presenciais. Apesar de 
representar um grande avanço para a 
experiência coletiva no campus, este 
procedimento, assim como as com-
plicações e negligências burocráticas 
decorrentes dele, resultaram, neste 
caso, em uma mudança internacional 
inesperada, cara e complicada. Por este 
motivo, algumas das etapas de trabalho 
ficaram em pausa por quase um mês, 
o que prejudicou significantemente a 
redação e revisão do roteiro em um 
primeiro momento.   

Neste período, também foram 
observadas dificuldades práticas 
decorrentes de uma escassez de ex-
periência com a escrita. Apesar de estar 
habituada a escrever pequenos textos 
e ensaios e ter desenvolvido, durante 
a graduação, um processo fluido de 
trabalho no que diz respeito ao desenho 
e ao planejamento de projeto, a escrita 
me apresentou, por sua vez, uma outra 
vertente da criatividade, bem menos 
prática do que o esperado. 

Por este motivo, um dos obstáculos 
enfrentados no primeiro semestre de 
trabalho foi encontrar métodos e ritmos 
eficazes de produção. Neste sentido, 
um dos maiores aprendizados obtidos 
nesta etapa foi aceitar que parte da 
produtividade seria alcançada por meio 
da experimentação, mesmo que os re-
sultados fossem diferentes do esperado.

Algumas das leituras que, neste 
primeiro momento, contribuiram muito 
na superação desses obstáculos foram 
os livros Desenhando Quadrinhos 
(2008) e Desvendando Quadrinhos 
(2005), de Steve McCloud, Quadrinhos 
e Arte Sequencial (1999), de Will Eisner, 
o ensaio Ecrivains Voyageurs (2003), 
de Cédric Fabre e o livro de poesias 
Vivement pas demain (2022), de 
Thomas Vinau. 

Já no segundo semestre do projeto, os 
desafios encontrados foram muito mais 
relacionados a questões técnicas que 
fugiam, muitas vezes, do meu controle. 

A principal delas era, simplesmente, 
a carga massiva de trabalho exigida 
pelo prazo do projeto e na consequente 
eliminação de quase toda atividade 
exteriore à ele. Frente à essa situação, 
foi necessário planejar de forma metic-
ulosa o decorrer do semestre e adquirir 

4.1. obstáculos
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uma boa dose de determinação e 
disciplina, pois qualquer atraso poderia 
impedir a finalização do quadrinho.

Outro problema encontrado foi a inade-
quação de algumas das ferramentas de 
trabalho, que resultaram na perda de 
pranchas já finalizadas e em atrasos na 

produção devido à excessiva lentidão 
dos softwares utilizados, por exemplo.

Além destes obstáculos, alguns 
elementos de Ventania tiveram de 
ser alterados ou corrigidos durante o 
ano, conforme já mencionado nesta 
monografia. Nos itens seguintes, são 
discutidas com mais detalhes algumas 
dessas modificações.

4.2.1. Roteiro

Conforme mencionado na sessão 
Métodos desta monografia, o roteiro foi 
o elemento submetido ao maior número 
de alterações de todo este processo. 

No primeiro semestre, essas alterações 
ocorreram com o objetivo de aumentar 
o interesse do enredo e adequar a sua 
extensão ao prazo proposto. 

A primeira alteração realizada neste 
sentido foi mudar o final da história, 
que originalmente era encerrada 
assim que Mira emergisse do oceano. 
Neste momento inicial, as ruínas tanto 
buscadas por Mira sequer existiam, e o 

seu objetivo, dessa forma, era bem mais 
vago, ainda que os temas abordados 
em sua trajetória fossem os mesmos. 
Com esta primeira correção, surgiram 
alguns dos personagens mais icônicos 
da história, como Uanã e a Serpente.

Entretanto, para balancear o tamanho 
do roteiro com a adição destes 
elementos à narrativa, também foi 
substituído um dos personagens da 
trama: A Leonora original, sendo a 
quarta integrante do grupo, foi excluída, 
e suas motivações e trajetória foram 
atribuídas à personagem que, na época, 
se chamava Inaiá (Figura 34). 

4.2. erros e
melhorias
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Durante a primeira banca avaliativa, ao 
final do semestre, foram identificados 
outros problemas no enredo da história, 
como o excesso de discurso expositivo 
e a falta de picos de ação na trama. 

A partir dessas críticas, o roteiro foi 
submetido a mais algumas alterações. 
A primeira delas foi cortar parte das 
falas da personagem Uanã e reescrever 
as restantes de forma a torná-las mais 
naturais ao diálogo com Mira. Alguns 
outros cortes e alterações também 
ajudaram a eliminar redundâncias na 
história. Um exemplo está no conteúdo 
do bilhete de Emília que, na versão 
original, estava explícito ao leitor. Após 
a revisão, o quadrinho contendo o 
bilhete foi cortado, uma vez que, duran-
te a conversa entre Mira e Leonora, já 
seria possível saber a sua mensagem.   

Além dos cortes, uma nova cena tam-
bém foi adicionada à trama: O trecho 
de Mira e Leonora na ponte movediça. 
A adição deste trecho visou aumentar 
a dramaticidade da problemática da 
ponte (que, tabém tinha, no roteiro 
original, o seu caminho iterrompido 
abruptamente) e também enfatizar o 
caráter fantasioso da história. 

4.2.2. Inversão de person-
agens após mudança de pla-
no

Alguns erros também foram cometidos 
durante a finalização da arte e tiveram 
de ser corrigidos repetidamente. Este 
é o caso, por exemplo, de inversões 
nas posições dos personagens quando 
há uma mudança de plano, conforme 
citado na sessão Resultados (Figura 
35).

A origem deste erro provêm de uma 
confusão em relação à mudança de 
plano da “câmera”, (isto é, do obser-
vador da imagem retratada), resultando 
na inversão da posição de personagens 
quando estes são vistos de frente ou de 
costas. Este erro foi cometido em quase 
todas as instâncias onde se davam mu-
danças de plano deste tipo, tendo sido 
corrigidos durante a terceira revisão.

Figura 34 -
Leonora 
original / 
Inaiá, por-
teriormente 
excluida da 
trama.

erros e melhorias • discussão
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erros e melhorias • discussão

4.2.3. Inversão do sentido de 
leitura

Outro erro observado ao longo deste 
semestre é a inversão do plano de leitura 
(Figura 36). Este erro é caracterizado 
por um desrespeito ao sentido ocidental 
de leitura dos quadrinhos (de cima 

para baixo, da esquerda para a direita), 
semelhante ao erro que pode ocorrer 
durante a tradução de um mangá, 
por exemplo. Ele não ocorreu com 
tanta frequência quanto a inversão de 
personagens no plano, mas também 
precisou ser corrigido algumas vezes 
durante a finalização de Ventania.

Figura 35 - Acima, exemplo do erro de inversão de personagens no plano. 

Figura 36 - Exemplo do erro de inversão do sentido de leitura. 

antes

antes

depois

depois
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4.3. experimentações
Ao longo do processo de finalização 
de Ventania, foi possível compreender, 
pouco a pouco, as ‘regras’ atribuídas 
aos quadrinhos e, de vez em quando, 
quebrá-las. Neste sentido, destaca-se a 
experimentação com duas característi-
cas da mídia: O uso da sarjeta e a delim-
itação dos quadrinhos através do texto. 

No primeiro caso, o espaço em 
branco entre um quadrinho e outro 
foi completamente eliminado, o que 
ocorreu de forma bastante intuitiva, 
sendo apontado somente após o fim 
da finalização da arte pelo orientador. 
Este tipo de experimentação resultou 
em sequências de diálogos inteiras 
inseridas em um único quadrinho. A 
aplicação inconsciente de soluções 
como esta é provavelmente fruto da 
influência de autores como Brecht 
Evens, conhecido por distorcer o es-
paço da sarjeta de forma semelhante 
(Figura 38).

Já o segundo caso, realizado de forma 
mais consciente, é caracterizado pela 
invasão de um quadrinho por elementos 
de outro. Na maior parte das vezes, os 
elementos considerados “invasores” 
são textuais (Figura 39).

Figura 37 - Exemplos de distorção do espaço da sarjeta. Aqui, 
ela é utilizada como um elemento imagético alheio aos demais 
quadrinhos

experimentações • discussão
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Figura 38 - Exemplos de quadrinhos em que o espaço da sarjeta foi eliminado

experimentações • discussão



104 Figura 39 - Exemplos onde o texto de um quadrinho “invadiu” o outro 

experimentações • discussão
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O desenvolvimento de Ventania 
resultou na descoberta de novos jeitos 
de criar que sem dúvida, continuarão 
sendo relevantes para os próximos 
projetos. Trabalhar nessa história foi 
incrivelmente desafiador, e existem 
partes dela que certamente não seriam 
feitas da mesma forma, caso fosse 
necessário recomeçá-la. 

Apesar disso, a conclusão de Ventania 
abriu portas para a experimentação 
com outras formas de leitura, desenho 
e escrita, e, é claro, outras formas 
de combiná-los. 

Para os próximos trabalhos, seria 
importante poder observar como um 
projeto como este poderia se desen-
volver em um intervalo maior de tempo, 
especialmente no que diz respeito ao 
roteiro. Além disso, seria interessante 
quebrar com esta forma mais tradicion-
al de se construir o quadrinho, por meio 
da experimentação com outros tipos 
de linguagem gráfica e da criação de 
histórias não lineares ou com textos de 
caráter mais poético.

No que diz respeito à continuidade 
deste projeto, será necessário, 
primeiramente, aplicar as eventuais 
críticas e correções sugeridas pela 
banca avaliadora e, em um segundo 
momento, difundi-lo à possiveis leitores 
por meio de uma publicação em finan-
ciamento coletivo ou disponibilização 
do documento digital. 

4.4. próximos 
passos

próximos passos • discussão
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5. conclusão



107

Para este trabalho, foi proposta a 
criação de uma história em quadrinhos 
por meio da investigação de temas 
como o equilibrio entre identidades 
coletivas e indivíduais, o movimento 
e a sua imprevisibilidade. Para tal, 
buscou-se investigar a mídia dos 
quadrinhos por meio da criação de uma 
história original e da experimentação 
com linguagens e soluções gráficas 
atribuídas a este contexto.  

O design têm se tornado, cada vez mais, 
uma área muito ampla de atuação. Se 
ela continua a se abrir dessa forma, 
é necessário reconhecer que a sua 
flexibilização continua sendo positiva, 
contribuindo para a criação de novas 
soluções e estratégias dentro dela. 
Com Ventania, buscou-se contribuir 
para essa discussão e encontrar, no ter-
ritório dos quadrinhos, mais uma forma 
de se pensar design. 

O desenvolvimento humano sempre foi 
marcado por períodos de intensa adver-
sidade e incerteza e, nestes momentos, 
é natural que partemos em uma busca 
por um sentido único e universal para 

tais acontecimentos, ou de uma única 
solução frente à eles. Nos últimos anos, 
temos sido confrontados, mais uma 
vez, à necessidade de se existir e pen-
sar coletivamente e de priorizar essas 
necessidades coletivas na tomada de 
decisões como sociedade. Esta neces-
sidade nos leva também a pensar em 
como essas formas de existir poderão 
ser exercidas em menor escala, de 
forma individual ou dentro de pequenos 
grupos, de forma que cada um possa 
tomar suas próprias decisões em res-
peito à suas necessidades e também a 
do outro. 

Na história de Mira, Emília e Leonora, 
é proposta uma reflexão sobre parte 
destes questionamentos, mas nela, 
representamos apenas um dos muitos 
caminhos que podemos encontrar em 
um mundo em constante mutação. 

conclusão
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6.1. roteiro
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Algumas observações devem ser feitas 
para garantir a clareza da leitura deste 
roteiro.  

1. O texto em itálico indica descrições ou ações 
que serão, posteriormente, traduzidos visualmente. 

2. Entre colchetes, estão indicadas ações relativas 
a um único personagem, que não estão inclusas 
nos diálogos.
 
3. Já as chaves indicam comentários externos 
ao enredo, referentes, na maioria das vezes, às 
soluções gráficas sugeridas para aquele trecho. 

TÍTULO: Ventania

PÁGINA TÍTULO: Título na parte superior da página e, abaixo, uma ilustração contendo 
as três personagens principais, MIRA, EMÍLIA, E LEONORA. 

ABERTURA: Quadrinho de página inteira mostrando uma paisagem e as três, pequenas, 
seguindo uma trilha. {O título poderá ser inserido no topo da página.} 

INTRODUÇÃO: 

As três amigas seguem uma trilha, com Emília guiando o grupo. 

EMÍLIA: Venham! É por aqui! 

MIRA: Tem certeza? É tipo a quinta vez que você fala isso, mas acho que já passamos por 
aqui antes… 

LEONORA [brincando]: É que todos os desvios da Emília são de ordem acadêmica, cê não 
lembra?

EMÍLIA [falando muito sério]: Isso! 

MIRA: Ughhh

Roteiro • anexo
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LEONORA [rindo]: Hahahaha, Relaxa, Mira. A gente já checou milhões de vezes e estamos 
na direção certa. 

MIRA: Sim, mas o plano é chegar nas ruínas de Uanã até o fim das férias. A gente tem que 
ao menos encontrar a trilha correta, Leo! Você verificou o mapa? E a lista? Espero que a gente 
não tenha esquecido nada… 

Elas são interrompidas por uma exclamação de Emília 

EMÍLIA: Oh! 
EMÍLIA: Mas é genial! 

{Quadrinhos em transição aspecto por aspecto} Panorama de uma espécie de floresta, com 
as árvores em um ângulo estranhamente agudo em relação ao solo. Em um dos quadrinhos, 
as meninas exibem diferentes expressões de admiração. Leo parece animada, Mira observa 
timidamente o espaço ao redor e Emília parece extasiada. Esta última adentra o ambiente, 
começando a explorá-lo. 

EMÍLIA [Se voltando para as outras]: Esperem aqui! 

Mira e Leo parecem hesitantes. Leo observa Mira do canto do olho, com uma expressão ma-
treira.

MIRA: Tá bom… Não demora! {Uma pausa: quadrinho sem fala. No quadrinho seguinte:} 
MIRA: Vou atrás dela. 

LEONORA: Típico. 

Uma vez embrenhada na paisagem, Mira olha ao redor e chama, hesitante. 

MIRA: Eme? Aonde você está? 

EMÍLIA [De longe]: Aqui! Venha ver o que eu achei! 

MIRA: hm? 

Emília mostra para a amiga uma espécie de besouro bastante peculiar, que começa a subir 
em seus dedos. 

MIRA: Uau, que lindo! Que espécie é essa? 

Roteiro • anexo
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EMÍLIA: Não faço a menor ideia. 

Zoom de Emília que tira uma câmera da bolsa. 

EMÍLIA: Vem, me ajuda a tirar uma foto! 

{Barulhos de câmera} 

EMÍLIA: Aqui, deixa eu ver melhor a mandíbula.

 Mira segura o besouro com uma expressão desconfortável no rosto. Seu olhar se fixa na 
direção oposta, onde supostamente ainda se encontra Leonora. {No quadrinho seguinte, o 
cenário permanece o mesmo, mas Mira olha pra frente}: 

MIRA: Er… Tá escurecendo… E a Leo tá esperando a gente. 

Emília abaixa a câmera com uma expressão hesitante. 

EMÍLIA: Ah… É, tem razão. Já acabei por aqui. 

{Quadrinho vertical} Emília e Mira retornam ao ponto inicial, se reunindo à Leo. 

MIRA: Venham, vamos achar um lugar para acampar esta noite. E amanhã, rumo à Uanã! 

*CORTE* 

Leonora e Mira riem juntas em volta da fogueira. Emília permanece distante e muito absorvi-
da em seu caderno, com os cenhos franzidos. Mira se aproxima para falar com ela. 

MIRA: ..Ei… 

EMÍLIA: Hm? Ah, ei. 

Mira se senta ao lado dela, lentamente. 

MIRA: Tá tudo bem? 

EMÍLIA: Uhum, Porquê? 

MIRA: É que você está tão… concentrada? Aconteceu alguma coisa? 

Roteiro • anexo
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Emilia sorri de leve. 

EMÍLIA: Não, não, só estou intrigada. Olha isso. 

{Vemos, em zoom, o caderno de Emília. As polaroids do besouro estão coladas nas páginas 
e vemos também uma série de anotações muito caóticas. O diálogo abaixo está inserido em 
balões por cima do caderno}:

EMÍLIA: Você está vendo esses padrões no casco dele? Eles se repetem nas asas, quando 
elas estão abertas! Não consigo me lembrar de nenhum outro exemplar de coleóptero com 
este padrão… e nem com este tipo de mandíbula. 

MIRA: É verdade que a boca dele é bem engraçada. Parece a de uma borboleta. 

EMÍLIA: Uhum… 
EMÍLIA: Isso tudo é muito estranho. Preciso consultar o meu banco de dados… não, o ideal 
seria poder levar um espécime para a universidade, antes disso… 

Mira ri. Ela se levanta e se dirige de novo à fogueira. 

MIRA: Talvez o encontremos de novo no caminho, afinal ele parece aqueles escaravelhos em 
filmes sobre ruínas. Você acha que tem múmias em Uanã? Seria bem maneiro! Mas venha, 
acho que você deveria descansar essa cabeça um pouco. 

{Os quadrinhos seguintes focam na expressão de Emília}. Ela vê Mira se afastar com um sor-
riso, mas olha ansiosamente para o caderno em seu colo. Depois, destaca uma das polaroids 
e a encara, compenetrada. 

*CORTE* 

{Alguns quadrinhos mostram detalhes do acampamento em uma manhã bastante úmida}. 
Inicialmente vemos Mira adormecida e, em seguida, a vemos abrir os olhos e acordar lenta-
mente. Ao seu lado, o lugar onde estaria o saco de dormir de Emília está vazio. Sua mochila 
também sumiu. 

MIRA: [Ainda sonolenta] ...Eme? 

Mira se assenta em seu saco de dormir, olha para os lados e vê, junto com as suas coisas, um 
bilhete escrito em um pedaço de nota fiscal de loja esportiva. Ela pega o bilhete e o lê. 
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 CAPÍTULO 1

{Vemos um zoom da expressão surpresa de Mira. No quadrinho seguinte, uma onomatopéia 
seguida de um palavrão indica que alguém está do lado de fora da barraca. O próximo 
quadrinho ainda foca no rosto de Mira, mas o seu olhar se volta do bilhete para a comoção 
lá fora.} Do lado de fora, temos Leonora tentando atear fogo em uma pilha de folhas com um 
isqueiro {Leonora está em primeiro plano e, Mira, em segundo.} Mira sai da barraca. 

MIRA: Leo! Faz muito tempo que você está aqui? 

LEONORA: São 6 da manhã. O que você acha? 

Ela pausa, suspira, e parece desistir do fogo. Depois, ao perceber que Mira a observa, joga o 
isqueiro em sua direção. 

LEONORA: Tó. Você acende fogueiras melhor do que eu. 

Mira olha para o isqueiro e depois para Leo.

MIRA: A fogueira era para fins recreativos. Eu trouxe um fogão a gás. 

LEONORA: [com uma expressão mórbida] Completamente maluca… 

MIRA: Vou ignorar isso. 
MIRA: [pigarreando] Quando você acordou hoje, você viu a Emília? 

LEONORA: Não sou eu quem divide a barraca com ela. 

MIRA [segurando o bilhete em uma mão]: Sim, mas é que… Eu acho que ela… foi embora. 

Leonora pausa novamente sua ação com uma expressão de choque. Depois se levanta, suspi-
ra e toma o isqueiro das mãos de Mira. 

LEONORA: Você sabe pra onde ela foi? 

MIRA: Não… Talvez para aquele mesmo lugar de ontem. Provavelmente podemos alca-
nçá-la, se sairmos agora.

Leonora a encara. 

LEONORA: Caraca, você está falando sério mesmo 
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MIRA: Claro que sim, Leo! Pensa, se ela saiu uma, duas horas atrás… nem deveria fazer dia 
ainda! O que ela estava pensando?

LEONORA: Vai saber, a Eme nunca teve um grande senso de autopreservação. Mas se tem 
alguém que sobreviva no meio do mato é ela. 

MIRA [irritada]: Mas ela é a nossa guia! Não pode ir embora assim!

LEONORA: Nem me fale. Eu já devia saber que ir para o meio do mato com uma cientista 
lunática não seria a melhor das ideias. Não tem um filme de terror que começa assim?
LEONORA: De qualquer forma, se preocupar não vai trazer ela de volta. Arrume suas coisas. 
saímos em uma hora.

MIRA: Mas a gente não sabe o caminho!

LEONORA: Então vamos improvisar.

*pequeno corte temporal*

Vemos Mira com a sua mochila arrumada, de cócoras sobre a grama, com o celular na mão. 
Ela ouve a mensagem “Não foi possível completar a chamada”. Na tela: Vemos o celular 
discando para Emília e um ícone indicando que não há sinal. Mira se levanta com uma 
expressão fechada, pega a mochila e se junta a Leonora, que a espera. As duas seguem o 
caminho. 
 

*CORTE*

[PASSAGEM DE TEMPO] {Alguns quadrinhos de transição mostram elas andando em difer-
entes momentos, com a névoa ao redor ficando cada vez mais espessa.} 

LEONORA {Uma onomatopéia indica que ela fecha um casaco}: Cara, que melança! Você tá 
vendo o pico? 

MIRA: Eu não estou vendo nada. 

LEONORA: Minha meia tá molhada. Cê num tem uma meia sobrando? 

MIRA: Esse é o terceiro dia de viagem e só agora que você troca de meia? 

LEONORA: Temos prioridades diferentes, ok? 
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MIRA: … 
MIRA: Ei, você está ouvindo isso? Que bizarro, poderíamos até dizer que seriam…. 

{Quadrinho amplo mostrando a vista do penhasco.} A paisagem enevoada faz com que a 
linha do horizonte de ofusque, deixando os limites entre o céu e o mar quase invisíveis. A 
sombra pálida do Monte Uanã está no lado direito da paisagem e uma ponte e linha reta o 
liga à costa. 

LEONORA: …ondas… 

{Quadrinho do rosto maravilhado das meninas.} 

MIRA: Mas… não faz sentido… O mar ficava a centenas de quilômetros de distância! 

LEONORA: Pode ser só um ENOOORME rio? 

Elas são interrompidas por uma gaivota que voa de raspão sobre elas em direção ao horizonte. 

LEONORA: [apontando animada] Larus Dominicanus! 
LEONORA: Ok, talvez não seja um rio. 
LEONORA [interrompendo Mira]: Aquilo não parece o Monte Uanã pra você? 

MIRA: É isso! Leo, acho que nós conseguimos!
MIRA: Só que ele parece… bem longe, né? 

LEONORA: Um problema de cada vez. Pelo menos não vamos precisar nos preocupar mais 
em achar o caminho. Veja!

Leo aponta para uma longa ponte à distância, que avança em direção ao monte avistado. Ela 
e Mira descem a escarpa até uma parte mais baixa do penhasco. Elas param logo na entrada 
da ponte. 

MIRA: Uau, ela é imensa! 
MIRA: [rindo e correndo em direção à ponte]: Vem, Leo! Estamos quase lá! 

CAPÍTULO 2 

As meninas estão andando há um tempo. Mira parece bem pensativa e cabisbaixa. Leonora 
anda tranquilamente, mas para de vez em quando para observar a amiga. O sol começa a se 
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pôr, e ao final desta cena, fará noite.  
LEONORA: “Quase lá” pode ter sido exagero seu, capitã. 

MIRA: Hm. 

Leo parece finalmente perceber o estado taciturno da amiga.

LEONORA: Tá… tudo bem? 

Mira, ao ouvir a amiga, parece acordar, após um tempo perdida em seus pensamentos 

MIRA: Ahn? Ah, tá sim. 

As duas continuam a andar, em silêncio. Mira permanece com a expressão carregada. 

*FLASHBACK* 

{Alguns quadrinhos nos revelam o quarto de Emília quando criança.} O cômodo é decorado 
de forma elegante, mas bagunçado. Algumas caixas sugerem uma mudança recente. No quar-
to, vemos Mira e Emília mais novas. Mira está folheando um livro muito antigo. Emília está 
debruçada sobre uma coleção de insetos, mas parece curiosa com a leitura da amiga. Leo 
entra em cena com um punhado de bolinhos. 

LEONORA: Não sabia que seu pai cozinhava tão bem! 

EMÍLIA: Ele não cozinha. Esses aí ele trouxe da padaria.
 
LEONORA: Pena. [para Mira]: Tá lendo o quê? 

MIRA: Não sei ao certo… parece uma espécie de diário de viagem.

EMÍLIA: É só uma velharia. Achamos ele jogado em uma caixa lá na sala. 

LEONORA: Deixa eu ver.

Leonora pega o livro das mãos da amiga e lê o que está escrito sobre a capa. 

EMÍLIA: {Em primeiro plano}: Não segura o livro desse jeito! 

LEONORA: …Uanã? O que é isso? 
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MIRA: Algo incrível! Escuta só! 
MIRA: [lendo um trecho do livro]: “No quarto dia em direção ao leste, após uma difícil esca-
lada repleta de pedregulhos, me vi diante de uma revelação. O sol amanheceu sobre as ruínas, 
tingindo-as de rosa e azul. Estranhas construções mescladas ao capim e à rocha vermelha da 
montanha sugerem a presença de antigas mãos a moldarem pedra e barro.” 

“Comecei a escavar as redondezas em busca de respostas. Que tipo de burburinho teria se 
mesclado aqui àquele do mar?” 

MIRA: Uau… Espero poder ver algo assim, um dia…

EMÍLIA [sorrindo]: Se você gostou tanto, pode ficar com ele.

MIRA: Mesmo? Você não acha que ninguém vai dar falta? 

EMÍLIA: Pff, meu pai mal entra na biblioteca mais. De que serve um livro sem ser lido? 

MIRA: [abraçando a amiga] Obrigada, Eme! 

EMÍLIA: Mas sabe o que seria melhor? Se a gente encontrasse essas ruínas.

LEONORA: Interessante proposta. Continue.

MIRA [hesitante]: Acha que a gente conseguiria? 

LEONORA: Talvez não agora. Mas vocês duas são nerds. Se estudarem direitinho isso daí, 
talvez tenhamos uma chance. 

EMÍLIA: E você vai fazer o quê?

LEONORA: O que quiserem. Se me derem mais bolinhos como este, serei sua fiel escudeira. 
As duas riem.

MIRA: Vamos ser as melhores exploradoras do mundo! 

*FIM DO FLASHBACK* 

Mira observa a paisagem sozinha, imersa novamente nessas memórias. Para ela, ainda que 
tão próximo, Uanã parece um sonho mais distante do que nunca. 
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*CORTE* 

Vemos um plano de cima e as meninas restantes, Mira e Leo, acampadas sobre um chão de 
pedra, sem barracas. Mira repousa com as mãos sobre a barriga. Ao seu lado, Leo dorme 
pesadamente e tem a expressão satisfeita. 

A névoa do dia anterior abaixou, e a paisagem ao redor pela primeira vez parece estar límpida. 
Entretanto, várias transformações ocorreram enquanto as meninas dormiam. A ponte, que antes 
parecia enorme e até mesmo infindável, terminava subitamente, dando início a um grande e 
profundo abismo. A sólida estrutura de pedra que antes segurava todo o conjunto havia es-
pichado e, para todos os efeitos senão o lógico, as meninas estavam, agora, flutuando no ar. Lá 
embaixo, ainda era possível ver o mar e, muito longe, um pequeno pontinho amarelo. 

Mira acorda e, estranhando o ambiente, lentamente se move em direção à borda da ponte. 
Quando percebe o tamanho da queda, ela recua com um sobressalto. Ela grita de susto.

LEONORA [acordando] O que aconteceu?

Ela se aproxima da amiga e percebe o ocorrido. Mas ao contrário de Mira, não se assusta. 
Ela olha a paisagem com um ar interrogativo durante um instante e, em seguida, cai em gar-
galhadas. Mira tem uma expressão indignada. 

MIRA: Não é engraçado! A gente está no meio do nada!

LEONORA [se recuperando da crise de riso]:... Nada? 

{Quadrinho de pagina inteira com uma visão panorâmica da paisagem} 

LEONORA: Olhe à sua volta! Isso é incrível!

MIRA: [De cara emburrada]: Isso é uma catástrofe! Nunca vamos chegar em Uanã agora! 
Aliás, nunca vamos chegar em lugar nenhum! Estamos presas! 

LEONORA: Ora ora, mas não é tão mal assim. Com certeza vamos pensar em alguma coisa. 
LEONORA: Olha, podemos perguntar pra ele ali ó – OOOOOOI!

Embaixo, o pontinho amarelo parece se mexer. Sobre uma plataforma de pedra branca, uma 
palavra lentamente se forma em amarelo vivo. “NUVEM”. 

MIRA: Nuvem? Mas o que diabos – 
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Leonora salta da ponte. Ela aterrissa em uma nuvem que flutuava abaixo da plataforma. 
Mira a observa em choque. 

LEONORA: Vem! Você queria sair daqui não queria? 

As duas descem lentamente em direção ao mar. A plataforma que elas haviam avistado antes 
é um pequeno porto e o ponto amarelo, um veleiro. Ao lado dele está um marinheiro, Dente, 
ajoelhado diante de seu barco Piscialeto, cobrindo-o de verniz. Ele se vira para encontrá-las 
quando elas descem da nuvem. 

DENTE: Primeira vez na ponte movediça? 

LEONORA: Algo do tipo! Dá pra subir outra vez?

DENTE: Hahaha, vai ter que esperar até ela se mover de novo. É meio aleatório. 

MIRA: Como sabia que poderíamos usar as nuvens pra descer?

DENTE: Já fiquei preso lá em cima umas cinco vezes. Nas duas primeiras esperei semanas 
até ela descer de novo. Na terceira eu caí. Pode-se dizer que tive sorte. 

MIRA: Semanas! Nossa, Obrigada! 

DENTE: Imagine! Me chamam de Dente, ao seu dispor.

LEONORA [apontando pros dentes]: Tipo…? 

DENTE: Isso! 

LEONORA: Dahora. 

MIRA: Barco legal. 

DENTE: Não é maneiro? Chegaram em boa hora, já estou dando os toques finais.

MIRA: Você mesmo o construiu? 

DENTE: Uhum! Da primeira prancha à última pincelada. 
DENTE: E vocês? É a primeira vez que vejo andarilhos passarem por aqui em algum tempo… 

MIRA [sarcástica]: Talvez por esta ser uma ponte inatravessável 
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DENTE [sorri]: Seria um motivo justo. Ainda assim, o caminho é bem bonito! 

LEONORA: Foi o que eu disse!! 

MIRA: Tá bom, tá bom, é bonito, sim. Mas eu queria mesmo era chegar naquele monte. Você 
não poderia nos levar até lá? Por favoooooooor. 

DENTE: Monte…? Imagino que você esteja falando de Uanã? 

MIRA: Você conhece as ruínas??? 

DENTE: Ruínas não, mas a costa é famosa entre marinheiros… 
DENTE:... Ouvimos todos os tipos de histórias a seu respeito, e nenhuma delas muito encora-
jadora. Aquela região é bem instável. É onde mora a serpente, um enorme monstro marinho! 
Não recomendo navegar até lá. 

LEONORA: E aquilo ali é o quê? 

DENTE: A entrada para a estrada principal, se é que podemos chamá-la assim… Deve ser a 
única forma de chegar até lá, mas para encontrá-la é preciso ter muita sorte. Vocês teriam que 
esperar a próxima ponte ou vagar em uma nuvem por aí…

MIRA: Parece bem complicado… 

DENTE: Sim.. Eu sinto muito. 
DENTE: Mas, sabem, vocês podem ir comigo no Piscialeto, se quiserem. 

LEONORA: Tá falando sério?

DENTE: Claro. Vocês não precisam ir, se não quiserem, mas para dizer a verdade seria um 
favor. Navegar sozinho pode ser perigoso. Estava mesmo precisando encontrar alguém para 
dividir as vigílias. 

LEONORA: Para onde você vai? 

DENTE: Não sei. Vou viajar o mundo! 

LEONORA [gargalha]: Saquei. Gostei de você, garoto! Qual é a primeira parada? 
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DENTE: Não sei. Não tenho nenhum plano específico em mente. Nem pretendo ter. Do Pis-
cialeto virá o acaso e, do vento, a deriva. Me limitarei a seguí-los, eu acho. Também eu quero 
me albergar sob a Ursa maior.* 

LEONORA [sorri]: Parece um plano bom o suficiente. 

MIRA: Não sentirá falta de casa? 

DENTE: Talvez… Acho que não tem como saber realmente antes de ir embora. Mas “casa” é 
diferente para todo mundo, suponho. 
DENTE [sorrindo]: A minha serão histórias. Espero ter muitas delas até o fim. 

LEONORA: Pra um moleque até que você sabe bastante… Pelo menos você parece ter uma 
certa certeza do que está procurando. Não sei se eu saberia dizer o mesmo. 

MIRA: O que eu estou procurando… 

LEONORA: Sabe de uma coisa, moleque? Estou dentro!

Mira hesita, olhando para a amiga e para Dente. 

MIRA: ... Eu não vou.

LEONORA: O quê? Porquê não? De qualquer forma, estamos perdidas… 

MIRA: Não estamos não! Aliás, pela primeira vez temos uma pista concreta de como chegar 
até Uanã!

LEONORA: Nada garante que a entrada esteja realmente lá, ou que ela nos levará às ruínas. 
Aliás, nada garante que Uanã exista mesmo! 

MIRA: Não importa. Eu não vou. Não posso arcar com mais desvios, Leo. 

LEONORA: Desvios vão aparecer quer você queira ou não. 

MIRA: Eu sei mas… não sei explicar. Tenho a impressão de que, se eu não for agora, nunca 
mais pousarei os olhos sobre Uanã… 
MIRA: Mas, você é diferente. Desde que eu te conheço que você quer sair por aí. O Pisciale-
to é perfeito para você. 

Leonora hesita.

Roteiro • anexo



128

LEONORA: Então… é isso?

MIRA: É isso. [sorri]

Leo abraça a amiga.

LEONORA: Foi bom te acompanhar até aqui, capitã. Me mande fotos daquela vista, ok? 

Mira sorri. 

MIRA: Ok. 

LEONORA: Vamos ver se essa sua vela esfarrapada presta pra alguma coisa, Dente. Estou 
subindo a bordo! 

CAPÍTULO 3 

Mira acena adeus ao Piscialeto, que está no mar, desaparecendo no horizonte. Quando o 
barco desaparece, ela solta um suspiro, olhando a névoa sobre o mar com incerteza. 

MIRA: Bom… Parece que só sobrou eu… 

Ao seu lado, um besouro bastante familiar atravessa o porto. Quando Mira o avista, ela o 
reconhece imediatamente como o besouro encontrado por Emília ao longo da viagem. 

MIRA: Olha só! Perguntei mesmo quando você reapareceria… 

O besouro continua andando.

MIRA: Ei! Para onde você vai? 

O besouro passa ao lado da menina e entra na água. Mira o observa, surpresa, e percebe que 
existem escadas descendo para dentro do mar na lateral do porto. Então, hesitante, ela começa 
a seguir o besouro. Ela deixa sua mochila para trás, ficando apenas com a roupa do corpo. 

Mesmo embaixo da água, Mira percebe que pode caminhar e respirar normalmente. Ela de-
sce a escada, e podemos ver o besouro um pouco mais a frente. A paisagem envolta é nebu-
losa, com silhuetas escuras espalhadas. O besouro continua andando até entrar embaixo de 
uma pedra. Mira o segue até perdê-lo de vista sob a pedra e a levanta, alarmada. O besouro 
não está mais lá.
MIRA: Sumiu de novo… 
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Mira se assenta ao lado da pedra e continua falando como se o besouro ainda estivesse ali. 

MIRA: Me lembro de quando encontramos você, logo no início. Eu estava me divertindo, 
apesar de tudo… Acho que as outras se divertiram também. 
MIRA: Já parece que faz tanto tempo… Este momento passou, e tenho a impressão de ter 
perdido algo valioso com ele. Parece que isso é tudo o que eu sei fazer… perder as coisas. 
MIRA: Mas então por que continuo sempre a correr atrás delas, mesmo quando tudo insiste 
em mudar o tempo todo? 
MIRA:Até que eu termine por esquecer o que eu foi que eu perdi 
MIRA: Ou termine por guardar a perda. 
MIRA: Diminua, diante dela. 

Mira vai diminuindo no horizonte até tornar-se um ponto. 
{No próximo quadrinho}. Uma estranha criatura aparece, circundando Mira, o pontinho. Ela 
abre a boca para tentar comê-la. 

MIRA: Ei! 

CRIATURA: Mas que estranho! Nunca tinha visto uma fruta falante antes.

MIRA: Eu não sou uma fruta! 

CRIATURA: Ah não? O que você é então? 

MIRA: Eu…Não sei. 

MIRA: Me sinto diferente. Pesada mas… esparsa. Como um punhado de algodão. 

CRIATURA: Não me parece algo apetitoso. Fico feliz por não tê-la devorado.

MIRA: Haha! É, acho que é melhor assim.

MIRA: Acho que eu queria ser uma exploradora, antes. 

CRIATURA: Quando você não era um algodão?

MIRA: Isso.

CRIATURA: Bom, não me parece que você tem explorado lá muita coisa. 
MIRA: Eu sei que não! Mas de que adianta? Não dá pra ver nada!
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CRIATURA: Eu vejo você. 

MIRA: Mesmo? Eu… não vejo você. Para dizer a verdade, achei que eu estava falando sozinha.

CRIATURA: É claro que não. Já tentou abrir os olhos? 

MIRA: Não.

CRIATURA: Vá em frente. 

MIRA:...
MIRA: E se quando eu abrí-los, tudo ainda estiver escuro?

CRIATURA: Isso não vai acontecer.
 
MIRA: Como você sabe?

CRIATURA: Eu já te disse… Eu vejo você.
CRIATURA: Abra os olhos, Mira.. 
CRIATURA: Abra os olhos. 

Mira abre os olhos e encontra uma nova paisagem, as silhuetas escuras de antes revelam-se. 
{Quadrinho mostrando um panorama da paisagem, com Mira na parte inferior, de costas}. 
Vemos plantas e árvores frutíferas estranhas, e também outras criaturas. 

MIRA: Isso tudo… estava aqui antes? 

Vemos o rosto de Mira maravilhada com o novo universo ao redor. Ela observa as criaturas 
à sua volta e percebe que muitas delas vão em uma mesma direção. Ela hesita. A criatura se 
volta para Mira e então segue adiante. Mira parece surpresa e então sorri, seguindo esta e as 
demais criaturas

{Vemos aqui uma sequência de quadrinhos que imita o movimento de uma câmera que vai 
tirando o zoom da protagonista e a mostra, com as criaturas guiadas pela criatura vermelha, 
de cada vez mais longe. O objetivo é ver o fluxo de criaturas se mover com Mira e indicar a 
passagem do tempo.} 

Subitamente, as criaturas nadam para cima, indo até a superfície para se alimentarem, como  
peixes. Mira fica no fundo, pois não consegue nadar como elas, mas percebe que a superfície 
está perto e que o solo forma uma subida logo adiante. Ela abandona as criaturas e sai da 
água, chegando no sopé de um monte, no topo do qual vemos algo brilhoso. 
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MIRA: Não pode ser… 
Mira se volta para o mar. A Serpente não está mais lá, e nem as demais criaturas. 
MIRA: Obrigada!
MIRA: Há! Achei que nunca conseguiria, mas deveria saber! Quem precisa de um mapa? Irei 
à Uanã com os meus próprios pés, pernas e braços! 

Ela começa a subir pela entrada da trilha. A vegetação não é espessa, mas bastante seca e es-
pinhosa, com terra avermelhada e o caminho é bastante íngreme. Em um quadrinho, ela passa 
por uma parte da trilha onde vemos uma espécie de “portão”, uma árvore sinuosa que recobre 
a trilha, com uma fita vermelha pendurada em um dos galhos, e um besouro sobre o tronco. 

MIRA: Taí mais um que só aparece quando quer. Mas não faz mal. Tô até começando a achar 
que você tem me dado sorte. 

{Nos quadrinhos seguintes, vemos um plano com os seus pés descalços, bastante machuca-
dos e sujos com a terra vermelha, e de suas pernas bastantes picadas, andando adiante. Em 
seguida, vemos um plano vazio e então Mira subindo uma pedra e entrando no plano, com 
bastante esforço. Ela está novamente em frente ao portal por onde passou.} 

MIRA: O quê?! Você de novo? 
MIRA: Aaargh! Eu admito, tá bom? Não faço ideia do que eu esteja fazendo mas, provavel-
mente, estou fazendo errado! É o que você quer saber? Você pode ir e vir como quiser, mas eu 
preciso de um mapa e-e, de sapatos e de calças. Satisfeito?
MIRA: Mesmo assim, não vou desistir, ouviu? Nada vai me impedir agora, Nada! 

Abruptamente, começa a chover. Vemos Mira sentada encolhida, tremendo em cima de uma pedra. 
De cima, vemos uma figura encapuzada a observar. {Nos próximos quadrinhos, vemos a figura 
sob a perspectiva de Mira, enquanto ela fecha lentamente os olhos e perde a consciência}. 

CAPÍTULO 4 

Mira acorda em uma cama bastante quente. Ela se levanta e observa o ambiente ao redor. Ao 
seu lado, está um copo de chá fumegante e uma pilha de livros. O ambiente tem um estilo de 
“casa de vó” mas bem rústico, onde tudo parece ter sido feito à mão, ou resolvido com algu-
ma gambiarra. Alguns objetos estranhos estão pendurados nas vigas do teto. Ela então pousa 
os olhos sob uma janela, através da qual ela vê um jardim e a vista para uma grande cadeia 
de montanhas. 

Ela sai do que se revela uma pequena casinha, e pisa na grama lá fora, extasiada com a 
vista. Ela ouve uma voz e se volta para trás. A origem da voz é a mesma figura encapuzada de 
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antes, também chamada Uanã. 

UANÃ: Imaginei que a encontraria aqui quando acordasse. 

Mira se vira para a figura, que está de cócoras em frente a um muro, vestindo luvas 
de jardinagem. 

MIRA: Eu me lembro de você… Foi você quem me trouxe até aqui, não foi? Se você não 
tivesse me encontrado— 

UANÃ: Não foi muito inteligente subir com tão pouco equipamento. Mas estou acostumada 
com viajantes perdidos. 

Mira hesita, surpresa. Sorri. 

MIRA: Mesmo assim, obrigada. 

Uanã sorri para ela e volta para a sua jardinagem. 

UANÃ: Pode ficar o tempo que quiser. Meu nome é Uanã. Você é? 

Quando ela não recebe nenhuma resposta, Uanã se volta para a menina. Mira a encara com 
uma expressão de choque. 

MIRA:Uanã? Mas então as ruínas– !?

UANÃ [sorri]: Ahh, então é para isso que você veio? Sabe, muita gente já passou por aqui 
ao longo dos anos, e você não é a primeira a chamá-las assim… Mas as montanhas não são 
minhas para que eu possa nomeá-las. Por isso mesmo, quando encontrei as ruínas, não as dei 
nome algum.  

MIRA: V-você as encontrou? 
MIRA: Mas é genial! Por favor, você tem que me mostrar onde elas ficam! 

UANÃ [parecendo um pouco triste]: Receio que eu não possa te ajudar tanto quanto você 
pense, menina. Escrevi sobre aS ruínaS por um motivo. As construções que eu achei são 
impressionantes, posso admitir, mas o que sugerem é que uma civilização inteira já existiu por 
aqui, algum dia. Segundo os meus cálculos, eles deviam se espalhar por toda a cadeia montan-
hosa…Eu certamente busquei por elas… mas sem muito sucesso 

MIRA: Incrível! E quantas ruínas você encontrou, no final? 
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UANÃ: Apenas uma. 

MIRA: Uma?? Mas… onde? 

UANÃ: Aí é que está. Estive em tantas dessas montanhas que… não me lembro qual delas era 
a certa. 
UANÃ [rindo]: Há! Não faz mal. Vê-la uma vez foi o suficiente para mim. 
UANÃ: Mas responda a minha pergunta, menina, qual é o seu nome? 

MIRA: Mira. 

UANÃ: Muito bem, Mira. 

Um silêncio se estabelece entre elas. 

MIRA: Então, depois de todo este caminho… eu nem consegui chegar aonde eu queria. 

UANÃ: Ora ora, mas não seja tão dura…Só podemos tentar adivinhar aonde vamos chegar… 
Este é o lugar onde você está agora. Se o que você procura está logo adiante, este me parece 
um bom ponto de partida, não? 

MIRA: Você parece uma amiga falando… Ela sempre foi melhor nessa coisa de viagem do 
que eu. 

UANÃ: Você chegou até aqui. Não é nada mal para alguém sem sapatos. 

MIRA [sorri]: Suponho que tenha razão. 
MIRA: … 
MIRA: Por que você não quis encontrar as outras ruínas? Quando eu li o seu diário, eu achei 
que você fosse… uma exploradora. 

UANÃ [sorri]: O que faz de alguém um explorador? 

MIRA: Não sei… Curiosidade, talvez. 

UANÃ: Pois bem. Eu tive a curiosidade de partir quando descobri as ruínas. Depois, tive a 
curiosidade de ficar. 
UANÃ: Somos seres humanos, Mira… A mudança vai contra a nossa própria natureza.
UANÃ: O viajante pode se recusar a se proteger da existência… Mas, quando chegar a hora, 
ele precisará de um local para onde retornar. 
UANÃ: E de alguém que esteja lá para acolhê-lo… 
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Na medida em que Uanã fala, vemos aspectos de um outro momento surgirem visualmente. 
Detalhes de uma vida doméstica, da paisagem vista do monte, da casa, de animais de cri-
adouro, como bezerros. Vemos mãos arrancarem ervas daninhas do solo, e folhearem as pági-
nas de um livro. Vemos detalhes de uma mesa sobre a qual estão várias fotos, postais e cartas 
espalhados. Vemos fotos de Leonora e Dente no piscialeto e em locais estranhos, de Emília 
com uma lupa e vários dos besouros avistados antes. 

Na parede, vemos uma folha de jornal com o título “Em sua terceira expedição, jovem acha 
relíquia de 3 mil anos nas montanhas”. De cima, vemos alguém encapuzado  como Uanã, 
que desenha um mapa elaborado. Finalmente, o rosto da pessoa é revelado, e vemos que é 
Mira. Assim como o capuz, ela tem uma nova vestimenta que sugere maior experiência como 
viajante, como calças tipo cargo, botas surradas, uma capa com vários bolsos. Mira parece 
pensativa quando ouve alguém soar a campainha na porta. 

MIRA: Já vou! 

Ela se levanta da mesa de estudos e abre a porta, encontrando Emília do outro lado, parecendo 
um tanto nervosa. Emília corre para abraçar a amiga. Mira parece surpresa, e então, sorri. 

MIRA: Suponho que você tenha recebido a minha carta 

EMÍLIA: É bom te ver novamente 

{A página final revela a carta que Mira havia escrito para Emília.} 

“Eme, 
Faz muito tempo desde a última vez em que nos vimos, agora. Gostaria de ter podido me des-
pedir melhor de você. 
No fim das contas, eu mesma não pude me impedir de me desviar e, quando foi a minha vez 
de dizer algo, eu também não o fiz. Peço desculpas por isso. 
Recebi notícias de que suas pesquisas com o besouro que encontramos têm dado certo. Na 
região onde vivo agora, encontro muitos deles. Tenho mapeado a sua população como posso, 
mas não sou nenhuma especialista. Acredito que, de alguma forma, eles possam me indicar a 
rota até Uanã. 
Te envio junto com esta carta um mapa com as informações que encontrei, caso lhe sejam 
úteis. Nela, está incluso também o meu endereço. Se você quiser, eu ficaria feliz se pudésse-
mos terminar juntas aquela nossa aventura. 

FIM.
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