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1. Introdução

1.1. Contexto

No ano de 2018, em uma breve viagem de volta 
à minha terra natal na capital mineira, compare-
ci pela primeira (e única) vez à Feira Interna-
cional de Quadrinhos. 

Até aquele momento, algumas influências já me 
haviam levado a conhecer um pouco deste uni-
verso, sem que eu jamais o tenha buscado por 
iniciativa própria. Na ocasião, totalmente por 
acaso, encontrei Pedro, que eu não conhecia, e 
conversamos brevemente sobre o seu quadrin-
ho Shallow Spaces, que acabei comprando. 
Descobri só depois que ele era meu colega na 
FAU. Ao mergulhar em suas reflexões, acabei 
descobrindo uma faceta muito diferente dos 
quadrinhos do que aquela ao qual eu estava 
acostumada 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.

Muitas coisas aconteceram 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 surpreendida por Saint-Étienne. 

Foi em meio a este contexto que pude ter um 
reencontro com o mundo dos quadrinhos, após 
ter esbarrado com ele em 2018. Neste perío-
do, a minha vida acadêmica estava embebida 
pelo meu fascínio por histórias e a minha vida 
pessoal, transbordando delas. Descobri a obra 
de jovens autores como Lee Lai (Le Goût de la 
Nectarine), 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 Bor-
dados). 

Além de ler quadrinhos, durante este perío-
do também trabalhei consistentemente com 
pesquisa. Interessei-me, inicialmente, por arte e 
política e, em seguida, por performance, cole-
tividade e palavra. Tudo isso me levou a um 
projeto que resolvi destacar aqui: a criação do 
grupo de contistas Les Conteurs du Lac (‘Nar-
radores 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 realidade 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-lo também sob 
um plano profissional. 

 
1.2. Motivação

“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 litera-
tura 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 
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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.  

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. 

1.3. Justificativa

“Porquê o seu projeto é importante para o 
mundo?” 

Essa foi a pergunta utilizada para resumir os 
objetivos da redação deste tópico e tem sido, 
desde o início deste projeto, um questionamen-
to que me assombra quando estou despreveni-
da.

Frente aos acontecimentos políticos destes últi-
mos tempos, vi-me (e certamente não sou a úni-
ca) embaralhada em um dilema moral. No livro 
L’Art impossible (2020, pág. 11), Geoffroy de 
Lagasnerie define com precisão este dilema.

 “[...] Como garantir que não tenhamos ver-
gonha do que fazemos e da vida que levamos 
quando confrontados com a verdade da so-
ciedade e a dureza do que está acontecendo 
lá? Perante as realidades insuportáveis   que 
nos cercam, com os sistemas de dominação e 
exploração que organizam 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 sinfonia, pergunta-
mo-nos: mas para que isso serve?”  

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

Após alguns dias refletindo sobre este tópico 
resolvi, finalmente, dar um passo para trás. 
Poderíamos argumentar que, certamente, um 
quadrinho sobre amizade e acampamento não 
contribuirá para o debate secular proposto por 
Lagasnerie, e tampouco solucionará os prob-
lemas políticos do Brasil. A verdade é que não 
sei a resposta para este dilema e não me pro-
ponho, neste trabalho, a encontrá-la. 

Reformulemo-a então de outra forma.
Afinal, para que serve a ficção? 

Para mim, 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 ampli-
fica 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 convivên-
cia e, mesmo, de existência. Este exercício: de 
mergulhar em outras realidades e criar espaços 
seguros de experimentação, são 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. Parte deste 
pensamento é expressado também nas palavras 
de Macé em seu livro-ensaio Nos Cabanes. 
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, 
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• Finalizar 4 páginas ilustrativas a serem uti-
lizadas como páginas de abertura de capítulo. 

• Projetar e finalizar 2 Capas Internas (2ª e 3ª 
capas).

no presente, na percepção, aceitação e consid-
eração: uma certa maneira de espreitar o que 

quer surgir, lá onde a vida e formas de vida são 
tentadas, esperam sair da situação que lhes 

é imposta. É uma certa maneira de aumentar 
estes impulsos, de sustentar vínculos em con-
stituição, 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, final-
mente, mais perto de nossa resposta. 

Em meu quadrinho, conto a história de três 
amigas que viajam juntas e das formas que elas 
encontram de seguir, cada uma, o seu caminho.  
Não sei dizer se ela será importante para o 
mundo mas, com sorte (e muito trabalho), 
ela poderá tornar-se, talvez, importante para 
alguém. 

Dedico portanto esta história àqueles que an-
seiam desvendar o desconhecido e que, como 
Mira, angustiam-se frente à maleabilidade da 
vida.  

1.4. Objetivos

O principal e mais importante objetivo deste 
projeto seria finalizar, à tempo da apresen-
tação frente à banca avaliativa, o quadrinho 
aqui proposto, o que implica a produção de um 
número determinado de elementos gráficos. 

Levando em conta o planejamento realizado 
durante este primeiro semestre, poderemos 
definir os objetivos práticos conforme a de-
scrição abaixo.

• Finalizar 63 páginas em forma de história em 
quadrinhos.

• Projetar e finalizar 2 Capas Externas (1ª e 4ª 
capas, no boneco).

• Realizar, ao menos, um boneco impresso do 
quadrinho, após a sua finalização.
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2. Métodos

2.1. Referências

Antes de começar a elaborar o quadrinho, 
procurei identificar, entre publicações deste tipo 
que eu conhecia (e, outras, que vim a con-
hecer), algumas referências importantes. At-
ravés desta prática, pude compreender melhor 
os aspectos que me agradam em uma obra em 
quadrinhos e entender, dessa forma, que tipo de 
resultado eu gostaria de atingir com este proje-
to. Muitos quadrinhos vieram a me influenciar 
ao longo do semestre mas, para este comparati-
vo, escolhi obras que impactaram diretamente o 
meu trabalho ou possuem tom e temas ao deste 
projeto.

Apresento, abaixo, algumas dessas publicações.  

1. Voleuse (BRYON, 2022)

Cito Voleuse em primeiro lugar, por ser uma 
das referências mais presentes para este projeto 
ao longo deste semestre. 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 distrib-
ição das informações visuais, que extrapolam 
frequentemente a forma do quadrinho sem, 
contudo, desrespeitá-la. 
 
Além do formato dos quadrinhos, outro des-
taque de Voleuse é o formato da página escol-
hido (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 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. 
 

2. Este Era o Nosso Pacto (ANDREWS, 2021)

Este quadrinho oferece um fator de compara-
tividade interessante com o meu trabalho pois o 
seu enredo, diferentemente de Voleuse, trata de 
temas muito semelhantes àqueles que eu escol-
hi abordar. 

O quadrinho de Andrews se tornou uma 
referência bastante frutífera devido, princi-
palmente, à sua qualidade gráfica e à 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 Este Era o Nos-
so Pacto como o exemplo ideal do que uma 
história com temas de viagem, convivência e 
amizade, como a minha, pode se tornar. 

3. Géante (DEVENEY, TAMARIT, 2020)

Acompanho o trabalho de Tamarit há muito 
tempo, e o seu estilo gráfico já era uma grande 
influência para mim mesmo antes deste pro-
jeto. Em Géante (‘Gigante’), as texturas ricas 
e traços singelos de seus desenhos podem ser 
amplamente admirados, transmitindo ao leitor, 
de forma profunda e eficaz, a magnitude das 
descobertas de Céleste, na medida em que o 
mundo criado por Deveney revela-se à ela. 

4. Tulipe et les Sorciers (GUERRIVE, 2019)

O traço de Guerrive é estruturado como seus 
diálogos: simples e minimalista, mas muito to-
cante e eficaz na transmissão da mensagem. Por 
admirar esta sua capacidade de transmitir muito 
com muito pouco, resolvi citar Tulipe como 
uma referência. 

5. Le Jardin, Paris (GENILLER, 2021)

Este é mais um exemplo em que temas com-
plexos são abordados com a leveza de uma 
história juvenil sem portanto subestimar a 
capacidade do leitor, que é algo que eu gostaria 
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de reproduzir em minha história. É interessante 
também destacar aqui as soluções gráficas de 
Geniller, especialmente no que diz respeito 
à composição e ao tratamento das cores, luz 
e sombra. Ainda que possua temas distintos 
dos meus e que sua complexidade não seja 
de forma alguma reprodutível em um projeto 
de menos de um ano de duração, considero a 
leitura deste quadrinho como uma oportuni-
dade de enriquecer o meu vocabulário visual e 
narrativo.

 6. 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 considerando os limites 
apertados de tempo e extensão aos quais esta 
série foi submetida em sua produção e que, de 
certa forma, podem ser comparadas a alguns 
dos desafios enfrentados neste trabalho. 

Por estes motivo, a leitura de Fullmetal Alche-
mist se mostrou valiosa para a construção da 
composição deste projeto e para a ampliação do 
meu vocabulário visual, ainda que sua influên-
cia seja muito mais formal do que aquilo que 
diz respeito ao conteúdo.  

7. A Menina do Outro Lado (NAGABE) 

Nagabe é uma referência óbvia no que diz 
respeito ao uso do contraste em quadrinhos em 
preto e branco. Além do estilo gráfico magníf-
ico, em A Menina do Outro Lado, o mistério 
do enredo é construído quase inteiramente no 
desejo pela descoberta, demarcando simultane-
amente a curiosidade e ingenuidade da menina 
Shiva, características compartilhadas, até certo 
ponto, com alguns de meus personagens. Esta 
história possui um tom bem mais sinistro do 
que estou procurando com este projeto mas, 

no geral, acredito que Nagabe constrói bem a 
relação entre seus personagens e, por ter tam-
bém consultado a sua obra para a elaboração 
de alguns de meus cenários, decidi listá-lo aqui 
como uma referência.  

6. Moominvalley in November (JANSSON, 
1971)

A obra de Jansson para a série de livros Moom-
ins é tão influente para o meu trabalho que 
eu não poderia deixar de falar dela, ainda 
que não se trate de uma obra em quadrinhos. 
Moominvalley in November (‘Novembro no 
Vale dos Moomins’) em especial, representa 
perfeitamente o tom e os temas que eu gostaria 
de abordar com esta história. Nesta obra, um 
conjunto um tanto heterogênio de personagens 
visita a casa dos Moomins em busca de confor-
to, mas surpreendem-se ao encontrá-la vazia. 
A história 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. O que é absolutamente genial no tra-
balho de Jansson é a forma como ela escreve, 
de forma absolutamente simples e humorística, 
os conflitos mais complexos e melancólicos que 
podemos ter com o outro e com nós mesmos.   



7

1 2

3 4



8

5 6

7 8



9

2.2. Processo

Neste primeiro semestre, o foco foi o planeja-
mento do quadrinho, por meio de etapas que 
otimizariam, no semestre seguinte, a sua ex-
ecução prática. Estas etapas serão explicadas 
neste item. É importante notar que, apesar de a 
lista a seguir representar uma progressão linear, 
vários itens foram executados de forma con-
tínua ao longo de todo este processo.

a. Pesquisa

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

No início do semestre, apesar de já estar deci-
dida a criar um quadrinho, eu não tinha certeza 
ainda sobre qual seria, de fato, o enredo desta 
história. Para elaborá-lo (ou ao menos, em um 
primeiro momento, definir um argumento), me 
lancei à dois tipos de pesquisa distintos, que 
me auxiliaram de formas complementares neste 
processo: a pesquisa teórica e a experimen-
tação 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, inves-
tigando temas e ideias que poderiam ser desen-
volvidos em um projeto maior. Neste momento, 
me voltei também para a revisão de algumas 
pesquisas que já haviam sido iniciadas duran-
te 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 adquir-
iu maior especificade e passou a ter como 
principal objetivo o aprofundamento de meus 
conhecimentos sobre a área dos quadrinhos e 
da elaboração de histórias de maneira geral, 
buscando comparar os métodos de diferentes 

autores para que o semestre pudesse ser devi-
damente planejado. Aqui, destaco a leitura de 
Eisner (1999, 2008) e McCloud (2005, 2008), 
principalmente.  

Já a experimentação visual ocorreu de forma 
mais uniforme ao longo de toda esta fase. 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 varie-
dade 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), (as duas 
primeiras desta lista já citadas no item Referên-
cias). Naturalmente, contei também com o 
vocabulário visual construído através da minha 
própria experiência viajando e da minha infân-
cia no cerrado mineiro.  

b. Definição dos personagens

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

Para isto, foi elaborada uma tabela de pergun-
tas 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 interesses, 
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 posteri-
ores, 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 
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foi sendo escrito, mas foi a partir deste pro-
cesso que o enredo da história começou, final-
mente, a ser definido. O documento contendo 
alguns dos estudos aqui mencionados pode 
ser consultado no item Anexos desta mono-
grafia. 

c. Argumento

O argumento corresponde à uma primeira tenta-
tiva 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.    

d. 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 
processos 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 princi-
palmente 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, aban-
donada. Apesar disso, este processo me ajudou 
a visualizar melhor algumas cenas que eu havia 
imaginado antes, oferecendo um ponto mais 
sólido de partida para a escrita do roteiro. 

d. Roteiro

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

f. Revisão

O processo de revisão ocorreu, neste projeto, 
de forma gradual, tendo sido iniciada desde 
o começo da elaboração do Argumento até a 

finalização do Roteiro Final. 

A função da revisão é identificar, prematu-
ramente 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. 

g. 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 páginas 
do roteiro. 

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 es-
queleto da composição gráfica do quadrinho 
é definido, e os diálogos são revisados e dis-
tribuídos ao longo das páginas. 

Para cumprir esta etapa, busquei entender como 
diferentes autores de quadrinhos e mangás que 
eu lia pensavam suas histórias visualmente. De-
staco aqui a influência dos quadrinhos Voleuse 
(BRYON, 2022) e Le Jardin, Paris (GENILL-
ER, 2021) e dos mangás Fullmetal Alchemist 
(ARAKAWA, 2002) e A Menina do Outro Lado 
(NAGABE, 2016). 

Durante este semestre, o roteiro foi inteira-
mente adaptado em rafes. Ao longo desse 
processo, foi possível definir uma média de três 
páginas de quadrinho para cada página de texto 
corrido. 

h. Sketchs

O objetivo do sketch (ou rascunho) é refinar os 
rafes feitos na decupagem. Assim, se a etapa 
anterior peca por ser pouco precisa no que diz 
respeito à composição dos quadrinhos, os ras-
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cunhos preenchem esta lacuna, aproximando o 
quadrinho à sua versão final. 

Até o presente momento, apenas três das ws ra-
feadas foram passadas para a fase de rascunho.

i. 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. 

Até o momento, apenas uma das páginas ra-
feadas foi finalizada. Para a paleta cromática, 
ainda experimental, foram escolhidas três cores 
(além do preto) para serem aplicadas na pintura 
do quadrinho. 
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Figura 9 (acima) - Estudo dos person-
agens Mira, Leonora e Dente. 

3. Resultados

3.1. Experimentos Visuais

Conforme descrito no item Processo, o pri-
meiro passo para este projeto foi a pesquisa 
e, dentro dela, a experimentação visual, que 
manteve a sua relevância ao longo de todo o 
semestre. Dessa forma, foram testadas várias 
possibilidades visuais em busca de uma iden-
tidade que poderia ser utilizada no desenvolvi-
mento do quadrinho. 

Este desenvolvimento foi realizado princi-
palmente no meu sketchbook, mas também 
utilisei ferramentas digitais para testar cores 
e possíveis finalizações a serem aplicadas no 
quadrinho. Nas páginas seguintes estão alguns 
dos resultados destas experimentações. 

Figura 10 (acima) - Primeiro estudo significa-
tivo efetuado para este trabalho, que acabou se 
tornando bastante importante. Foi através dele 
que surgiu a ideia para o enredo da história, e 

outros desdobramentos do que se tornariam os 
personagens da HQ. 
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Figura 11 - Estudos e rascunhos retirados do meu sketchbook. 
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Figura 12 - Estudos e rascunhos para cenários e possíveis criaturas subaquáticas. Fortemente influenciados 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 13 - Estudos de personagem e cenários feitos digitalmente, testando possibilidades de cor e finalização do traço. 
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3.2. Storyboard

Como explicado no item Processos, A criação 
do storyboard correspondeu à uma primeira 
tentativa de estruturar o enredo. As cenas aqui 
presentes podem ser associadas aos eventos 
descritos no roteiro final (ver páginas 29, 34, 35 
e 36 deste documento), mas, desde o início do 
projeto, muitas alterações foram realizadas no 
enredo. Sendo assim, alguns trechos dos story-
boards aqui presentes foram cortados.
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Figura 14 (à direita) - Alguns dos Story-
boards realizados durante o semestre.



19

3.4. Rafes e Rascunhos

Conforme explicado no item Processos, o rafe 
é uma etapa mais rústica e ampla, que antecede 
diretamente o sketch (‘rascunho’), mais refina-
do. Neste semestre, o roteiro foi integralmente 
adaptado em rafes, mas apenas duas páginas 
foram passadas para a etapa de rascunho.   

Devido à sua extensão, o volume integral de 
páginas rafeadas foi aqui incluso em anexo, 
no  mesmo documento do boneco da HQ. Já os 
rascunhos poderão ser observados nas páginas 
seguintes. 

Figura 15 (acima) - Exemplo de página rafeada. Esta mes-
ma página foi, porteriormente, finalizada.

3.3. Roteiro

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 uma civilização perdi-
da, chamada Uanã. 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 desconhe-
cido.  

O roteiro em sua forma integral foi incluído 
neste documento como item anexo. A sua 
leitura poderá ser iniciada a partir da pági-
na 28.    

Recomendo que a leitura do roteiro final seja 
acompanhada à leitura dos rafes (incluído 
também como item anexo, na subseção Boneco 
e Rafes), onde será possível compreender com 
mais clareza as funções dos diálogos e co-
mentários nele descritos.

3.5. Arte Final

Por fim, uma das páginas do quadrinho foi 
finalizada, visando facilitar, nesta etapa do 
processo, a visualização do produto final. O 
resultado poderá ser observado junto com os 
rascunhos, nas páginas seguintes. 
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Figura 16 - Página desenvolvida em sketch. Esta página já está adaptada ao formato final da HQ (21 cm x 26 cm) e, aqui neste 
documento, está em escala 1:1. A fonte aqui utilizada não corresponde à fonte final do quadrinho. 
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Figura 17 - Página desenvolvida em sketch. Esta página já está adaptada ao formato final da HQ (21 cm x 26 cm) e, aqui neste 
documento, está em escala 1:1. A fonte aqui utilizada não corresponde à fonte final do quadrinho. 
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Figura 18 - Página desenvolvida em sketch. Esta página já está adaptada ao formato final da HQ (21 cm x 26 cm) e, aqui neste 
documento, está em escala 1:1. A fonte aqui utilizada não corresponde à fonte final do quadrinho. 
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3.6. Boneco

Outro resultado apresentado neste documento 
é o boneco da HQ, produzido em escala 1:1. 
Este elemento foi elaborado para que possamos 
ter uma idéia mais precisa da composição e 
extensão do volume final. Assim como o roteiro 
e os rafes, a versão integral deste documento 
poderá ser acessada no item Anexos, na página 
43 deste documento.

4. Obstáculos e Planejamento

4. 1. Obstáculos

Ao longo deste processo, como já era esperado, 
surgiram algumas dificuldades antes que eu 
pudesse encontrar um bom método e ritmo de 
trabalho. 
O primeiro deles foi o retorno das aulas pres-
enciais que, apesar de representar um grande 
avanço para a experiência coletiva no campus, 
para mim acabou desencadeando uma mudança 
internacional cara e complicada, bem no meio 
do semestre letivo. Por este motivo, algumas 
das etapas de trabalho ficaram em pausa por 
quase um mês, e tive menos tempo do que eu 
gostaria para redigir e revisar o roteiro.   

Além deste obstáculo burocrático, tive tam-
bém dificuldades práticas ao longo do projeto. 
Apesar de gostar de escrever, eu nunca havia, 
antes deste trabalho, experimentado com diálo-
gos e tampouco elaborado uma história verda-
deiramente finalizada ou estruturada. Por isso, 
pode-se dizer que a maior adversidade enfren-
tada neste semestre foi a elaboração do roteiro, 
que precisou ser e revisado e reescrito algumas 
vezes, por possuir erros ou ser longo demais. 
Felizmente, pude contar com os conselhos do 
professor Leandro, que apontou os problemas 
que foram surgindo ao longo do caminho e me 
ajudou a solucioná-los. 

Por fim, um processo interessante, mas que 
também pode ser considerado, de certa forma, 
um obstáculo, foi a necessidade de adaptação 
à um tipo de trabalho tão diferente ao qual 
estou acostumada. Para desenhar e projetar 

pude desenvolver, através das experiências 
adquiridas ao longo da graduação, um processo 
bastante fluido de trabalho, exarcebado tam-
bém pelo caráter criativo e manual dessas duas 
práticas. Escrever uma história, eu descobri, 
também é algo criativo, mas bem menos práti-
co do que eu esperava. Tive dificuldades em 
transmitir minhas ideias de forma eficaz para 
o papel e, por não possuir um método próprio 
e nem ter muito contato com outros colegas 
autores, tentei me adequar às noções daquilo 
que em geral entendemos como o trabalho de 
um autor. Após um certo tempo, ficou claro que 
isto não estava funcionando.  

Como muitas das pessoas que escolhem seguir 
o curso de design, tendo a processar infor-
mações de forma visual e costumo, além disso, 
seguir um ritmo de trabalho bastante caótico.
Portanto, um dos maiores aprendizados que 
pude obter neste semestre foi combinar a es-
pontaneidade de que tanto gosto a um método 
que me permitisse avançar de forma eficiente. 
A escrita do roteiro só começou a fluir quando 
eu aceitei que parte da minha produtividade se-
ria alcançada testando novas formas de criação,  
mesmo que elas fossem diferentes do que eu 
estava esperando.

Algumas das leituras ao longo deste semestre 
me ajudaram muito a superar estes obstáculos. 
Aqui, destaco os livros Desenhando Quadrin-
hos (2008) e Desvendando Quadrinhos (2005), 
de Steve McCloud, Quadrinhos e Arte Sequen-
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4. 2. Próximos passos 

Para que este projeto possa ser finalizado no 
próximo semestre, deverão ser executados os 
passos a seguir:

• Desenvolvimento dos rascunhos, à partir dos 
rafes já desenhados durante o primeiro semes-
tre. 

• Revisão do roteiro e execução de pequenas 
alterações, a serem feitas durante o desenvolvi-
mento dos rascunhos. 

• Preparação das páginas de abertura de capítu-
lo — quatro, no total. 

• Produção da lineart (em preto e branco), at-
ravés do refinamento das linhas já desenvolvi-

4. 3. Cronograma

das na fase de rascunhos. 
• Teste e aplicação de cor, segundo a paleta 
cromática escolhida. 

• Escolha da fonte a ser utilizada no quadrinho.

• Transcrição do texto do roteiro para os balões. 

• Finalização das páginas de abertura de capítu-
lo.

• Execução da capa externa do quadrinho e, se 
houver, da capa interna. 

• Impressão do quadrinho. 

cial (1999), de Will Eisner, o ensaio Ecrivains 
Voyageurs (2003), de Cédric Fabre e o livro de 
poesias Vivement pas demain (2022), de Thom-
as Vinau. 

SEMANAS

AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO

33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51

Sketchs (Racunhos)

Alterações / revisão

Abertura de capítulo (preparação)

Refinamento das linhas (Lineart)

Estudos de paleta cromática

Pintura

Escolha da fonte

Aplicação do texto

Abertura de capítulo (finalização)

Capas

Impressão

Redação Monografia

Entrega para revisão

Depósito

Banca
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5. Anexos

5.1. Roteiro Final

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: Rota para Uanã 
{sujeito à mudanças}

PAGINA TÍTULO: Título na parte superior da página e, abaixo, uma ilustração contendo as três 
personagens principais, MIRA, EMÍLIA, E LEONORA. {Possivelmente, poderão ser incluídas setas 
indicando o nome de cada personagem}

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 [sussurando para Leonora]: É a quinta vez que erramos o caminho. Talvez a Emília não seja 
a melhor guia…
LEONORA: [sussurando de volta]: Ao menos ela parece estar se divertindo. É mais do que você 
consegue fazer…
MIRA: Ei! Isso foi gratuito!
MIRA: Diversão é bom, mas o plano é chegar nas ruínas de Uanã até o fim das férias. A gente tem 
que ao menos encontrar a trilha correta, Leonora. Você verificou o mapa? E a lista? Espero que a 
gente não tenha esquecido nada…
LEONORA: {Em segundo plano}: Relaaxa, Mira, a gente já olhou isso milhões de vezes. Vamos 
chegar lá à tempo.

Elas são interrompidas por uma exclamação de Emília

EMÍLIA: Oh! 
EMÍLIA {Em outro quadrinho}: Mas é genial!
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{Quadrinhos em transição aspecto por aspecto} Panorama de uma espécie de floresta, com as ár-
vores 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 es-
paço 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 matreira.
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]: Mira! Venha ver o que eu achei! 
MIRA: hm?
Emilia mostra para a amiga uma espécie de besouro bastante peculiar, que começa a sobir em seus 
dedos. 
MIRA: Uau, que lindo! Que espécie é essa?
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, segura ele mais de frente.

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 à câmera com uma expressão hesitante. 
EMÍLIA: Ah… É, tem razão.
EMÍLIA: Já acabei por aqui, obrigada.

{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 absorvida 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 parece um pouco… preocupada?
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Emilia sorri de leve.

EMÍLIA: Não estou não, só 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 sorriso, 
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}. Inicial-
mente vemos Mira adormecida e, em seguida, {zoom} a vemos abrir os olhos e acordar lentamente. 
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 bil-
hete:

“Mira,
Preciso encontrar o besouro. Avise as outras.
Boa sorte em Uanã,
Eme”

CAPÍTULO 1

{Vemos um zoom da expressão surpresa de Mira. No quadrinho seguinte, uma onomatopéia seguida 
de um palavrão indicam 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 {Le-
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onora 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, após 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 à 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, pensativa, e se levanta, suspirando, para tomar o isqueiro das 
mãos de Mira. 

LEONORA: Você sabe pra onde ela foi? 
MIRA: Não… ela provavelmente não quis acordar a gente. Mas acho que ela voltou para aquele 
mesmo lugar de ontem. Se sairmos agora, podemos alcançá-la!
Leonora a encara.
LEONORA: Caraca, você está falando sério mesmo 
MIRA:Claro que sim Leo! Pensa, se ela saiu uma,duas horas atrás… nem deveria fazer dia ainda! É 
perigoso! Temos que pelo menos ligar pra ela!

Leo amolece ao ver a expressão preocupada da amiga.

LEONORA:  Respiiiiira… Ligar não tem como, estamos sem sinal desde que entramos no parque
LEONORA: Mas olha, Mira, a Eme é adulta, e tem mais experiência em acampar do que 
nós. Ela sabe se virar.  Além disso, se ela saiu sem nos avisar, imagino que foi porque preferia ir 
sozinha, ou então porque sabia que não voltaria tão cedo. 
LEONORA: Sem falar que se formos atrás dela vamos nos afastar de novo da trilha para Uanã. 

Mira parece ainda hesitante, e um pouco triste
MIRA: Se você diz… Mas, e o mapa? Era a Emília quem tinha ele. As coisas dela não estão na 
barraca…
LEONORA [pensativa]: Hm... isso complica um pouco as coisas. [sorri] Suponho que vamos ter 
que improvisar.

{Quadrinho de Mira apontando para uma montanha à distância, ao lado do sol nascente}.
 
MIRA: Olha! Segundo tudo o que eu li sobre Uanã, as ruínas ficam em cima de uma colina.  E tudo 
o que sabemos é deveríamos ir para o leste. Logicamente, ali deveria ser o Monte Uanã! Não parece 
tão longe. E, se o seguirmos, talvez possamos nos manter na direção certa. 
LEONORA: Há, você pensa em tudo mesmo! Então vamos lá! 

Elas arrumam suas coisas. Mira dá uma última olhada hesitante para o camping vazio e as duas 
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viram as costas para seguirem o caminho. 

*CORTE* 

[PASSAGEM DE TEMPO] {Alguns quadrinhos de transição mostram elas andando em diferentes 
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 ven-
do 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? 
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.
MIRA: E dizer que você chamava a Eme de nerd... 
LEONORA [interrompendo Mira]:  Veja! Aquilo não parece o Monte Uanã pra você?
MIRA: É mesmo! Mas porquê ele parece estar *bem mais longe* do que antes? 
LEONORA: Ânimo, capitã! Pelo menos não vamos precisar nos preocupar mais em achar o camin-
ho. Parece que essa ponte nos leva direto pra lá!

Mira e Leo descem a escarpa até uma parte mais baixa do penhasco, de onde sai a ponte. Elas 
param logo na entrada. 
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 pôr, e ao 
final desta cena, fará noite. 

LEONORA: Acho que “quase lá” foi exagero seu, capitã.
MIRA: Hm.
Leo parece finalmente perceber o estado taciturno da amiga.
LEONORA: Tá… tudo bem?
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Mira, ao ouvir a amiga, parece acordar, após um tempo perdida em seus pensamentos
MIRA: Ahn? Ah, sim. É só… A Emília. No fim das contas, acho que estou um pouco chateada com 
ela. 
LEONORA: Hm. A Eme é… complicada. Mas você sabe, quando ela coloca algo na cabeça… 
MIRA: Eu sei!… Mas não posso parar de pensar que, sei lá, ela poderia ter pelo menos nos dito 
algo! Qualquer coisa que não fosse tão vago. 
MIRA: Ela pode ser tão… egoísta, às vezes.

LEONORA: Hm. Às vezes ela é sim. Como todo mundo, eu suponho… 

LEONORA: Não vou fingir que entendo os motivos dela, e nem sei se tem como a gente entender. 
Mas se ela julgou necessário partir, talvez seja porque precisava disso, de alguma forma. 
LEONORA: Confiar ou não no julgamento dela é decisão sua ... Mas não sei se teria sido menos 
egoísta impedi-la de ir. 

As duas ficam em silêncio por um tempo. Leonora tem uma postura relaxada e olha o horizonte. Ela 
se levanta e sai do quadro.

LEONORA: Vem, vamos descansar um pouco. Com um tempo limpo, esta paisagem não deve ser 
nada mal. Acho que já andamos o bastante por hoje. 

Mira se vira para ver a amiga partir, mas permanece em cena, com uma expressão compenetrada. 
Nos aproximamos de seu rosto.

*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 quarto, vemos 
Mira e Emilia 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. 
EMÍLIA: [para Mira]: Tá lendo o quê?
MIRA: Não sei, achei ele jogado em uma caixa lá na sala. 
LEONORA: Cara, vocês duas são muito nerds. Deixa eu ver.

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

LEONORA: …Uanã? O que é isso?
MIRA: Algo incrível! Escuta só! 
EMÍLIA: {Em primeiro plano}: Não segura o livro desse jeito!
MIRA: [lendo um trecho do livro]: “No quarto dia em direção ao leste, após uma difícil escalada re-
pleta 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 cavar as redondezas em busca de respostas. Aqui haveriam vivido boêmios, crianças, 
reis? Beberíamos do néctar de frutas longínquas, trazidas pelo comércio, ou de licores temperados 
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em algas? Que tipo de burburinho se mesclou aqui àquele do mar?”

MIRA: Uau! Espero poder ver algo assim, um dia!
EMÍLIA [sorrindo]: Pode ficar com o livro, se quiser
MIRA: Mesmo? Você não acha que ninguém vai dar falta?
EMÍLIA: Pff, Meu pai mal entra na biblioteca. De que serve um livro sem ser lido?
MIRA: [abraçando a amiga] Obrigada, Eme! 
LEONORA: Ei! Vocês duas?
LEONORA: E se a gente tentasse encontrar Uanã?
EMÍLIA [hesitante]: Acha que a gente conseguiria?
LEONORA: Claro que sim! Só vamos precisar estudar bastante. Quem está comigo?
EMÍLIA: Eu topo!
MIRA: Vamos ser as melhores exploradoras que o mundo já viu! 

*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.

*CORTE*

Vemos um plano de cima e as meninas restantes, Mira e Leo, acampadas sobre um chão de pedra, 
sem barracas. Mira está acordada, com as mãos sobre a barriga, e ainda tem um olhar um pouco 
pensativo. Leo, ao seu lado, dorme pesadamente e tem a expressão satisfeita. 

{Quadrinho mostrando Mira se assentando com o sol nascendo no horizonte}. A névoa do dia an-
terior abaixou, permitindo que as meninas vejam melhor a paisagem. Logo adiante, a ponte parece 
chegar a um abrupto fim. Mira se sobressalta.

{Quadrinho com Mira chacoalhando os ombros de Leo}
MIRA: Leo! A ponte sumiu!! 
LEONORA [sonolenta]: ….hm? Do que você tá falando? 

Leo se espreguiça com um olhar satisfeito. Depois, olha com um ar interrogativo a paisagem e, ao 
constatar que a amiga diz a verdade, desata em gargalhadas. Mira tem uma expressão indignada.

MIRA: Não é engraçado, Leo! 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! Em algum lugar nós estamos, não?

MIRA: [De cara emburrada]: Ai, não vem com essa agora! Se quisermos chegar em Uanã algum 
dia, precisamos começar a nos mexer. 
LEONORA: Mexer pra onde?
MIRA: Não sei, mexer.
Leo vê Mira se afastar, indo em direção ao fim da ponte. Ela suspira com um olhar frustrado. 
LEONORA: É incrível como às vezes você pode ter a cabeça dura, capitã…
MIRA: Olha! Tem um moço ali embaixo! 
LEONORA: Hm? Sério?
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Leonora começa a correr em direção a ela, sorridente.  
LEONORA [ofegante]: Tô indo, espera!

Elas chegam ao fim da ponte, {uma onomatopeia indica uma parada brusca}. Diante delas, está 
uma escadaria que dá para o mar. Logo abaixo, ao lado do último degrau da escadaria, está um 
marinheiro, Dente, ajoelhado diante de um barco amarelo chamado Piscialeto e cobrindo-o de 
verniz. 

As duas meninas se aproximam por trás dele. Ele se vira para encontrá-las ao ouvi-las chamá-lo.

MIRA: Ei, moço!
LEONORA: Moço? Diria mais um moleque. 
O garoto ri. 

DENTE: Bom dia pra você também. Moleque está bom mas, se quiser saber, me chamam de Dente.
LEONORA [apontando pros dentes]: Tipo…?
DENTE: Isso!
LEONORA: Dahora. 
DENTE: Não é maneiro? Chegaram em boa hora, já estou dando os toques finais. 

LEONORA: Barco legal. 
MIRA: Você mesmo o construiu? 
DENTE:  Uhum! Da primeira prancha à ultima 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 
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…

Mira {em segundo plano} faz uma expressão surpresa e animada, com um (!!!)

DENTE:... No sentido pejorativo, infelizmente. Aquela região é muito propensa a tempestades. Ou-
vimos todos os tipos de histórias a seu respeito, e nenhuma delas muito encorajadora. 
Mira murcha visivelmente
LEONORA: E aquilo ali é o quê?
DENTE: A estrada principal… Vocês teriam que retornar até a entrada da ponte e dar a volta pelo 
outro lado… À pé daqui até lá daria uns três dias, no total.
LEONORA: Três dias…
MIRA: é um chão…
DENTE: Sim.. Desculpem por eu não poder ajudar mais.
MIRA [com a expressão triste] : Tudo bem 

LEONORA: E você, vai para onde? 
DENTE: Não sei. Vou viajar o mundo! 
LEONORA [gargalha]: Saquei. Gostei de você, garoto! Qual é a primeira parada?
DENTE: Não sei. Não tenho nenhum plano em mente, e nem pretendo ter. 
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Do Piscialeto virá o acaso e, do vento, a deriva. Não posso fazer nada senão segui-los. Bolsos des-
cosidos, calças furadas e paletó ideal. Também eu me albergarei à Ursa maior.* 

LEONORA[sorri]: Que brisa. 
MIRA: Não sentirá falta de casa?
DENTE: Talvez… Terei saudades de onde eu vim, se é o que quer dizer. Acho que não tem como 
saber realmente o que isso quer dizer 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 [sorri de volta]: Até que você sabe bastante, para um moleque… 
LEONORA: Os seus métodos podem ser um pouco… caóticos mas, pelo menos, você parece ter 
uma certa certeza do que está procurando. Eu não sei se poderia dizer o mesmo.
MIRA: O que eu estou procurando…
DENTE [pigarreia]: Querem descobrir?
DENTE:  Sabem… Modéstia à parte sou mesmo ótimo para fabricar ideais, mas… também sou um 
péssimo gestor.
DENTE: Velejar sozinho pode mesmo ser um negócio muito perigoso… um marinheiro nunca sabe 
o que vai encontrar pelo caminho. 

DENTE: Por isso mesmo, quando desenhei o Piscialeto, previ espaço para um parceiro ou dois. Al-
guém para dividir a vigília comigo e, em troca, ter liberdade para opinar em nossa rota. Não posso 
levá-las até Uanã… Mas eis aí uma proposta para vocês. O que acham?

{Zoom em Leonora com um grande sorriso} 
LEONORA: O que eu acho?? Tamo dentro!!

MIRA: Eu não vou.
LEONORA: O quê? Mas porquê? 
MIRA: Você sabe porquê, Leo. Não posso arcar com mais desvios.
MIRA: Eu não sei explicar, mas tenho a impressão que, se eu não for agora, nunca mais pousarei os 
olhos sobre Uanã… 
MIRA: Mas, você é diferente. Não posso te forçar a ir aonde eu quero… 
MIRA: Desde que eu te conheço que você quer sair por aí. O Piscialeto é perfeito para você. 

Leonora salta na amiga em um abraço. 

LEONORA: Foi uma honra 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 olha solta um suspiro, olhando a névoa sobre o mar com incerteza. 
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MIRA: Bom… Parece que só sobrou eu…
MIRA: Só eu e… três dias de estrada... andando…E agora? 

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…
MIRA: Ei! Para onde você vai?

O besouro continua a fazer o seu caminho, passando ao lado da menina e entrando 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 descer as escadas, seguindo 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 desce a es-
cada, e podemos ver o besouro um pouco mais à frente. A paisagem envolta é nebulosa, com silhue-
tas escuras espalhadas, indicando de forma sutil que Mira ainda não está completamente aberta 
aos seus arredores.

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. Ela levanta a pedra e constata que o besouro não está mais lá

MIRA: Ei!
MIRA: Sumiu de novo…

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. Já então desviávamos do plano, 
mas estávamos juntas. 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 porquê, depois de tudo, 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: Oh! Esta fruta fala! Nunca tinha visto uma fruta falante antes
MIRA: Eu não sou uma fruta!
CRIATURA: Ah não? O que você é então? 
MIRA: Sou uma pessoa. 
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CRIATURA: Uma pessoa? Que fascinante. Então, quem você é?

MIRA: …Não sei. 
MIRA: Eu queria ser uma exploradora, eu acho. 

CRIATURA: Bem, não parece que você tem explorado lá muita coisa. 
MIRA: Eu sei que não! Eu achei que eu conseguiria mas… De repente, tudo ficou escuro. 

CRIATURA: Isso é fácil de resolver! É só abrir os olhos.  
MIRA: Não é tão simples assim…
CRIATURA: Talvez não. Porque você não tenta?
MIRA: Tenho medo de abrir os olhos, e de encontrar o mesmo vazio que encontro com eles fecha-
dos.
CRIATURA: Isso não vai acontecer. Confie em mim. 
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: Uau! 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 criatu-
ras.

{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 tem-
po.}

Subitamente, as criaturas nadam para cima, indo até a superfície para se alimentarem, como peix-
es. 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.

MIRA: Não pode ser… eu consegui?!

MIRA: Há! 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 espinho-
sa, com terra avermelhada, e o caminho é bastante íngrime. Em um quadrinho, ela passa por uma 
parte da trilha onde vemos uma especie 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: Mas não irei sozinha, me parece… Aí está você outra vez! Apesar de inconveniente, estou 
começando a achar que você tem me dado sorte.
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{Nos quadrinhos seguintes, vemos um plano com os seus pés descalços, bastante machucados e 
sujos com a terra vermelha, e de suas pernas bastantes picadas, andando à diante. 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?! De novo?
MIRA: Mas se não é para passar por você, para onde é que eu tenho que ir? 

MIRA: Aaargh! Ok, eu admito, não faço ideia do que eu esteja fazendo! Eu preciso de um mapa, de 
comida, e provavelmente de calças. E de sapatos, no geral. Satisfeito?
MIRA: Mas eu não posso desistir agora que estou tão perto! Não vou deixar nada me impedir, ou-
viu? 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 lentam-
ente 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 alguma 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 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. Não precisa agradecer.

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.  
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MIRA:Uanã? Mas então as ruínas– !?

UANÃ [sorri]: Ahh, então é para isso que você veio? Muita gente passa por aqui, mas faz muito 
tempo que não ouço falar delas, e nunca por este nome. Não… eu jamais seria tão pressunçosa a 
ponto de dar o meu próprio nome à minha descoberta. Na verdade, não a dei nome algum.

MIRA: S-sua… descoberta? 
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…Eu certamente busquei por 
elas… mas sem muito sucesso

MIRA: Incrível! E quantas ruínas você encontrou, no final? 
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, mas 
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… Gostaria que ela estivesse aqui comigo, agora. Ela sem-
pre foi melhor nessa coisa de viagem do que eu. 

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

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

UANÃ [sorri]: Qual é característica mais importante de um explorador para você?
MIRA: Não sei… Curiosidade, talvez.
UANÃ: Pois bem. Eu tive a curiosidade de partir, quando descobri as ruínas. Depois, tive a curiosi-
dade de ficar. 
MIRA: Não sei se entendo…
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UANÃ: Digamos… A estabilidade é uma necessidade inata para o ser humano. Somos seres que 
dependem de uma organização social e, até certo ponto, de uma terra para sobreviver. A mudança 
vai contra a nossa própria natureza. 

UANÃ: O viajante vai totalmente contra este instinto, mas poderíamos talvez dizer que ele segue 
outros. Ele é, acima de tudo, alguém que se recusa a se proteger da existência… E que anseia por 
ela sob a sua forma mais crua. 
UANÃ: Mas essa atitude só pode ser sustentável por um tempo. Quando chegar a hora, ele precisará 
de um local para onde possa retornar.

UANÃ: E de alguém que estará lá para acolhê-lo…

UANÃ: Podemos explorar o que está além da nossa vista…
UANÃ: Ou descobrir o que se esconde a pleno alcance. 
UANÃ: O desafio, como para todas as coisas, é encontrar um equilíbrio que nos caiba entre uma e 
alternativa e a outra. 
UANÃ: Saber julgar o momento pelas nossas próprias medidas… e seguí-las quando podemos. 
UANÃ: Eu descobri a minha medida. 
UANÃ: E você, Mira?

UANÃ: Qual é a sua?

{O trecho grifado em azul na fala de Uanã, nos quadrinhos é uma transição temporal}. Na medida 
em que ela fala, vemos aspectos de um outro momento se surgirem visualmente. Detalhes de uma 
vida doméstica, da paisagem vista do monte, da casa, de animais de criadouro, como bezerros. 
Vemos mãos arrancarem ervas daninhas do solo, e folhearem as páginas de um livro. 

Vemos detalhes de uma mesa sobre a qual 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 besou-
ros 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.} 
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“Eme, 

Faz muito tempo desde a última vez em que nos vimos, agora. Gostaria de ter podido me despedir 
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 pudéssemos terminar 
juntas aquela nossa aventura.

Espero te ver em breve,
Mira”

FIM. 
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5.2. Boneco e Rafes

Para faciliar a visualização e planejamento 
do projeto, o boneco, os rafes, os rascunhos e 
a arte final elaborados até o momento foram 
condensados em um mesmo documento, que 
poderá ser lido a partir da página seguinte. 

Sugiro que a leitura deste documento seja 
acompanhada à leitura do roteiro final.
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5.2. Definição dos Personagens

NOTAS SOBRE OS PERSONAGENS

MIRA

Mira, com frequência, se deixa influenciar pelas paixões dos outros.  Seria interessante ver ela apli-
cando coisas que aprendeu com os outros personagens na sua vida no final, mas sem deixar de ter 
um interesse próprio.

Referência: “Combeferre”: Cuidadosa, afetuosa, pacifista.

Arquétipo: The Caregiver (A character who continually supports others and makes sacrifices on 
their behalf)
 Strengths: honorable, selfless, loyal
Weaknesses: lacking personal ambition or leadership

Interesses: Viagens, jardinagem, escalada. 

Querer: O seu principal objetivo é chegar em Uanã, mas ela peca por faltar em flexibilidade. Mira 
quer seguir a viagem de acordo com os planos iniciais, quer que o grupo se mantenha junto e quer 
que a jornada seja um momento compartilhado entre as quatro amigas como grupo. De uma forma 
mais profunda, Mira busca a validação dos outros.

Obstáculos: O maior conflito para ela é o fato de suas amigas mudarem sempre de idéia ou par-
tirem em busca de outros objetivos, apesar do que foi combinado na viagem. 

Necessidade: Mira precisa ganhar autoconfiança e parar de focar nas suas amigas para buscar o seu 
próprio caminho e alcançar o seu objetivo inicial. 

EMÍLIA

Passional, fria, séria, reservada e um pouco blasé. Muito estudiosa e focada, tem dificuldade de se 
expressar com os outros, mas pode ser atenciosa. Como na frase de Hugo para escrever Enjolras, 
em “Os Miseráveis”: Charmosa, mas capaz de ser terrível. 

Arquétipo: The Magician: A powerful figure who has harnessed the ways of the universe to achieve 
key goals.
Strengths: omniscience, omnipotence, discipline
Weaknesses: corruptibility, arrogance

Interesses: Botânica, entomologia, geologia, sustentabilidade
NOTAS SOBRE ENTOMOLOGIA: Observação e distinção dos insetos pela mandíbula, observar 
como eles comem.. 

Querer: Emília busca conhecimento, é muito passional e deseja correr atrás de suas paixões. O tra-
balho e os estudos são muito importantes para ela. Também deseja poder se expressar sem o julga-
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mento do outro.

Obstáculos: Tanto o seu sucesso profissional quanto o emocional depende de sua capacidade de se 
relacionar com os outros, ela não pode fazer tudo sozinha. Mas ela tende a não deixar os outros se 
aproximarem, com excessão talvez de Mira.  

Necessidade: Precisa aprender a se conectar melhor às pessoas, e a confiar nelas.

LEONORA

Extrovertida, brincalhona. Pouco prática, mas bem equipada e engenhosa

Referência: “Courfeyrac”.

Arquétipo: The Explorer. A character naturally driven to push the boundaries of the status quo and 
explore the unknown.
Strengths: curious, driven, motivated by self-improvement
Weaknesses: restless, unreliable, never satisfied

Interesses: Navegação, barcos, pesca

Querer: No que diz respeito à Leonora, o seu valor essencial é liberdade. Ela quer viver tranquila-
mente e ver o máximo que conseguir do mundo. 

Obstáculos: De forma geral, Leo é bastante relaxada, seguindo o fluxo dos acontecimentos de for-
ma livre. Essas características a tornam adorável, mas a impedem muitas vezes de cumprir os seus 
objetivos, pois ela tem dificuldades em cumprir um plano fixo. 

Necessidades: Leonora não é totalmente desorganizada, mas ela prefere jogar tarefas de gestão para 
os outros. Ela deve aprender a focar em uma tarefa para cumprir os seus deveres.

Leonora é o ideal de liberdade altruísta. Discussão sobre liberdade x egoísmo. 
Ela pergunta para Mira se ela quer ir com ela, gerando um conflito interno em Mira, que fica dividi-
da entre acompanhá-la (mesmo não sendo de seu interesse) e deixá-la ir.  

NOTAS SOBRE A DINÂMICA ENTRE OS PERSONAGENS:

Mira e Emília: Têm mais história juntas. Cresceram na mesma escola quando crianças, e eram 
amigas. Se afastaram quando Emília mudou de cidade, depois se reencontraram e se reaproxi-
maram. Emília é bastante reservada, mas busca frequentemente o conselho e acolhimento de Mira. 
Mira, por gostar muito da amiga e ter muita empatia com a sua situação familiar, tem dificuldades 
em repreendê-la por seu comportamento, quando Emília deixa o grupo. Ela aceita a necessidade de 
Emília de partir, mas não entende essa necessidade.  

Em questão de personalidade, ambas são bastante tímidas, mas Mira é menos reservada e muito 
menos séria. As duas tem problemas em se relacionar com os outros, mas de formas diferentes. Mira 
não tem nenhum problema em socializar, mas prioriza demais as outras pessoas, enquanto Emília 
tem problemas em fazer e manter amigos. Ambas gostam da natureza, de biologia, especialmente 
botânica, mas Mira não compartilha a paixão de Emília sobre o assunto. 
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Suas diferenças incluem principalmente a relação e concepção de família, e as diferentes necessi-
dades de cada uma em relação à amizade. Enquanto Emília é um pouco anti-social e necessita de 
muito tempo sozinha, Mira precisa constantemente estar na compania de alguém.

Temas e relações semelhantes na ficção: Moomin e Snufkin (série dos Moomins), Combeferre e En-
jolras (Os Miseráveis). Dinâmicas “push and pull”. Cada personagem representa uma forma distinta 
de introversão, seria interessante explorar este tema.  

Mira e Leonora:

Leonora é a amiga mais próxima de Mira, depois da Emília, e é bem paciente com ela. Leonora é a 
última a partir e incentiva Mira a seguir sozinha. 

Pontos em comum / harmoniosos: As duas compartilham interesses como música e filmes. Como 
Mira, Leonora é mais sensível e perceptiva às emoções dos outros, mas Leo é uma comunicadora 
mais eficiente. A positividade de Leonora faz muito bem para Mira, que tende a ser ansiosa e, às 
vezes, negativa. As duas são leais aos amigos e oferecem bons conselhos.

Pontos de conflito: Apesar de a positividade de Leo ser algo que faz bem à todos do grupo, Mira 
muitas vezes se irrita quando essa positividade está em excesso (o que ocorre frequentemente), pois 
a julga muito inocente ou tola. A inconstância de Leo é outro problema aos olhos de Mira, que não 
suporta mudanças de nenhum tipo. Por ocupar um papel de guia na vida de Mira, Leonora sente 
que às vezes a relação das duas é unilateral, no sentido de que Mira precisa mais de sua validação e 
conselho, e não oferece igual atenção quando Leo não vai bem. Por isso, frequentemente possuem 
mal-entendidos em relação às suas emoções e necessidades.

Importante notar: Mira e Emília representam formas distintas de introversão, mas Leonora é bastan-
te extrovertida. 

Relações semelhantes na ficção: Combeferre e Courfeyrac


