
1

Gabriel Pereira de Paula

Relatório



2



3

“A Chaveira Aprendiz”

Projeto de conclusão de curso apresentado para a obtenção 
do título de bacharelado em Design Gráfico

UNIVERSIDADE ESTADUAL PAULISTA “JÚLIO 
DE MESQUITA FILHO”

Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação
Departamento de Design

BAURU, SP
2018

Orientador: Professora Dra. Cássia L. Carrara Domiciano

Gabriel Pereira de Paula



4



5

Resumo
A Chaveira Aprendiz se trata de uma Graphic Novel com história, personagens e ambien-

tação completamente originais.
O projeto consiste no desenvolvimento de uma história em quadrinhos a partir do zero, 

contendo a criação de um roteiro, desenvolvimento de personagens, artes conceituais e o 
desenvolvimento de uma narrativa completa, capaz de apresentar ao leitor todo um uni-
verso de fantásia e ação em cerca de 50 páginas.

Palavras-chave: Quadrinhos, Personagens, Graphic Novel, Roteiro.

Abstract
The Key-Master’s Apprentice is a Graphic Novel with completely orginal story, charac-

ters and setting.
The project consists of  the creation of  a comic book from scratch, along with the de-

velopment of  a script, characters, concept arts and a whole story arc, so it can introduce 
the reader to a whole world of  fantasy and action in about 50 pages.

Key-words: Comics, Characters, Graphic Novel, Script.
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Introdução
Criar é algo maravilhoso.
Sempre me considerei alguém criativo, já inventava meus próprios personagens e his-

tórias antes mesmo de completar seis anos de idade. Mas conforme os anos passam, criar 
deixou de ser algo descompromissado, como em brincadeiras de criança e virou sinônimo 
de dedicação.

Esse projeto é fruto de toda a dedicação possível. Minha, nas várias horas em que passei 
desenhando, escrevendo, me criticando, me apaixonando mais por esses personagens e 
me divertindo. E também das pessoas a minha volta, de amigos e família que me ajudaram 
a criar essa história, que se empolgaram com minhas idéias e me apoiaram até nos dias em 
que eu estava mais chato e cético a respeito do potencial dessa Graphic Novel.

Apesar disso tudo, definitivamente não tenho como dizer se é uma boa história em 
quadrinhos ou não, isso cabe ao leitor. 

Mas espero que sua leitura seja tão divertida para os outros, quanto foi para mim a ex-
periência de escrevê-la, e que essa história consiga criar uma fagulha de curiosidade sobre 
este mundo de chaves e cadeado mágicos que eu tanto amei desenvolver.

Nunca achei que poderia me dizer autor de algo, mas por mais que dê um frio na barri-
ga ter minha história avaliada por outras pessoas, não há nada mais empolgante também.
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Sobre histórias em 
quadrinhos
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Uma Breve História dos 
Quadrinhos

Histórias em quadrinhos são acima de 
tudo, um meio de comunicação, e por mais 
que seja argumentável, o que faz de uma 
sequência de imagens justapostas, de fato 
uma história em quadrinhos, elas estão pre-
sentes na história da humanidade à muito 
mais tempo do que as pessoas imaginam.

No já clássico Desvendando os Quadri-
nhos de Scott McCloud de 1993, o autor 
dedica um breve capítulo a especular com 
o leitor, qual talvez tenha sido a origem dos 
quadrinhos na história do mundo.

Diversos exemplo são dados por Mc-
Cloud, como por exemplo 8 Cervos: Gar-
ras de  Tigre, um épico contido em um 
manuscrito em imagem pré-colombiano 
descoberto por Cortés em 1519, que além 
de se tratar de uma sequência de imagens, 
cujo intuito é tecer uma narrativa para o 
leitor, ainda faz uso de texto aliado as ima-
gens, para dar detalhes.

Na França, séculos antes, uma tapeça-

ria de mais de 70 metros, chamada Bayeux     
Tapestry, detalha a conquista normanda da 
Inglaterra que teve início em 1066.

Indo mais atrás no tempo ainda, o autor 
aponta exemplos de arte sequencial estática 
no Egito Antigo, em especial, uma parede 
pintada dentro da tumba de Menna, um es-
criba, feita a 32 séculos atrás.

E sabemos que existem narrativas sendo 
apresentadas antes mesmo do conhecimen-
to da palavra, com as pinturas rupestres.

O ser humano é empático por natureza, 
isso faz da prática de contar histórias algo 
inerente à criatividade humana. Nós apren-
demos com os relatos que nos são passa-
dos, e as histórias em quadrinhos não são 
exceção a isso. Por isso são tão presentes na 
história do mundo.

Com a invenção e disseminação da im-
prensa, essa forma de contar histórias pode 
se tornar cada vez mais popular por conta 

Figura 1: Bayeux Tapestry.

Figura 2: Parede na tumba de Menna.
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do fácil acesso. Rodolphe Topffer apresen-
tou a primeira combinação de palavras e 
imagens interdependentes em sua publicação 
The Adventures of  Mr. Obadiah Oldbuck e se 
tornou popular com suas histórias satíricas 
e desenhos caricatos durante o século XIX. 
(McCLOUD, 1993)

No início do século XX, Max Ernst mos-
traria que a arte sequencial não precisava be-
ber apenas de uma renderização caricata e 
uso do humor. A Week of  Kindness cria uma 
narrativa com uma série de 182 colagens, e 
mostra uma estética surrealista e soturna, e 
explora a amplitude da mídia dos quadrinhos.

Talvez o mais belo aspecto das histórias 
em quadrinhos é realmente serem uma mí-
dia, e como tal, seus limites são definidos 
apenas pela criatividade dos autores que 
resolvem explorá-la. O passado serve para 
mostrar a amplitude que essa forma de ex-
pressão já detinha, mas com o avançar do 
tempo, os quadrinhos foram capazes de se 
estabelecer como mídia comercial, e pos-
teriormente artística, hoje referenciada 
como a oitava arte, sendo reconhecida e                                                        

influenciando todas as outras formas artísti-
cas que podemos imaginar.

Segundo Moya Álavro (1994), com o avan-
ço do século XX, assim como o resto do 
mundo, os quadrinhos aceleraram seu desen-
volvimento, sua produção e sua evolução, fa-
zendo parte dos jornais de todo dia, abrindo 
espaço para ideias, críticas e histórias serem 
veiculadas de uma forma nunca antes imagi-
nada, criando os alicerces do que eles viriam 
a ser até hoje.

Figura 4: A Week of Kindness.Figura 3: The Adventures of Mr Obadiah Oldbuck.
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Tipos de Histórias em quadrinhos
Segundo o artigo A Brief  History of  Gra-

phic Novels, de Stan Tychinski, a era de ouro 
dos quadrinhos americanos se deu com a 
vinda dos super-heróis como carro chefe. 
Após o crash da bolsa de valores americana 
em 1929, e o contexto de segunda guerra 
mundial que pairava no ar, figuras heróicas 
se tornaram populares no imaginário popu-
lar e mesmo no front  da guerra. Superman 
e Capitão América vieram para, em suas 
páginas, destruir o mal, seja salvando as 
pessoas em Metrópolis ou lutando direta-
mente contra os nazistas.

Foi uma época em que os quadrinhos ex-
plodiram em quantidade, com muitos per-
sonagens sendo criados e apresentados ao 
público de uma só vez. Com suas publica-
ções já independentes de jornais, esses per-
sonagens tornaram dos quadrinhos a ver-
dadeira indústria milionária que é até hoje.

Muitos outros personagens ganharam 
suas versões em quadrinhos também, Mi-
ckey Mouse e outros da Disney passaram 
a ser publicados assim, e fora do cená-
rio americano, personagens como Tintin     
surgiam para contar narrativas diferentes 
das publicações da DC ou da Marvel.

Não demorou muito para outros autores 
verem potencial nesse universo de possi-
bilidades, e terem vontade de contar suas 
próprias histórias. Muito em contraponto a 
maneira rasa e dicotômica que essas histó-
rias viam o mundo, novos personagens e 
quadrinhos começaram a surgir com perso-
nagens mais complexos, que contemplas-
sem outras questões do ser humano.

Com o avanço das décadas, heróis dei-
xaram de ser tão simples quanto usar as 
cores dos Estados Unidos e lutar contra 
o “mal”. Os X-Men surgiram para falar 
sobre aceitação, representatividade e pre-
conceito para o jovem leitor, Spider-Man de 
Steve Ditko veio mostrar que as pessoas 
que sofriam bullying não eram fracas por 
conta disso e que “Com grandes poderes 
vem grandes responsabilidades” e Peanuts 
veio mostrar que tirinhas podiam sim ser                             
reflexivas e profundas.

Tudo isso levou à, em 1964, ser cunhado 
o termo Graphic Novel, que mais uma vez  
alçaria as histórias em quadrinhos a um 
novo patamar aos olhos da mídia mainstre-
am e mostraria novas formas de explorar 
essa indústria. (Schelley, 2010)

Figura 5: Primeira aparição de 
Superman Figura 6: Spider-Man

Figura 7: A Contract with God, 
de Will Eisner Figura 8: Maus
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O que é uma Graphic Novel
O termo ficou famoso após a publica-

ção A Contract With God de Will Eisner em 
1978, e passou a ser usado para descrever 
uma nova forma de imprimir quadrinhos.

Isso se mostrou uma pequena revolu-
ção dentro do mercado, tendo inclusive 
um manifesto escrito por Eisner Campbell 
(ilustrador de Do Inferno, de Alan Moore) 
em uma tentativa de descrever e qualificar 
uma Graphic Novel.

Segundo Eisner em Graphic Novel Manifes-
to (revised) (revisado em 2005), de forma re-
sumida, uma Graphic Novel se trata de uma 
história em quadrinhos submetida à forma 
de publicação diferenciada em uma tentati-
va de elevar ela a algo maior que uma sim-
ples HQ, tendo uma narrativa geralmente 
mais extensa que uma publicação de HQ 
periódica, e por consequência dando maior 
liberdade criativa ao autor. (Tópico 6 do 
Manifesto)

Ele  comenta ainda que o termo Graphic 
Novel, descreve acima de tudo um movi-
mento e uma abordagem aos quadrinhos, 
sendo que ele (o termo) de forma alguma 

deve ser usado para determinar um assun-
to à ser abordado na obra, ou mesmo os 
materiais na qual ela será realizada. Segun-
do Eisner, toda a existência, incluindo a do 
próprio autor, pode ser um assunto a ser 
tratado em quadrinhos, e pouco importa o 
tipo de papel ou formato, contanto que a 
obra cumpra sua intenção de elevar os qua-
drinhos a algo novo.

Inúmeras publicações de Graphic Novels 
alcançaram patamares de clássicos desde a 
década de 80 por poderem explorar temas, 
técnicas, narrativas e arte de forma ainda 
não vista nas histórias em quadrinhos, ino-
vando de maneiras sem precedentes em seu 
design e impactando o público de forma 
sem igual. 

A primeira a alcançar tamanho sucesso 
comercial e de crítica foi Maus de Art Spie-
gelman em 1986, abrindo alas para gran-
des obras e autores como o já citado Alan    
Moore com Watchmen, Do Inferno; Neil 
Gaiman com Sandman; Frank Miller e O 
Cavaleiro das Trevas Ressurge; e muitos 
outros.

Figura 8: Maus Figura 9: Watchmen
Figura 10: O Cavaleir das 
Trevas Ressurge Figura 11: Sandman
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O Brasil tem também seu próprio cená-
rio de quadrinhos hoje muito bem estabe-
lecido e tem, assim como no resto do mun-
do, levado suas obras à livrarias cada vez 
mais no formato de Graphic Novel.

Com a origem dos quadrinhos no país, 
remetendo a 1867 com publicações de An-
gelo Agostini, um italiano radicado no Bra-
sil, as HQs passaram por diversos momen-
tos no século passado. Tivemos a revista 
Tico-Tico em 1905, primeira publicação 
voltada para quadrinhos no país, que tra-
zia histórias estrangeiras; O Globo Juvenil, 
e posteriormente Gibi na década de 50 foi 
responsável por publicar a versão em qua-
drinhos do Sítio do Pica-Pau Amarelo; na 
década de 60, Mauricio de Souza começa 
seu legado como quadrinista que perdura 
até hoje ao publicar Bidu. E assim, cada 
vez mais personagens brasileiros ganharam 
espaço nas publicações nacionais. (MOYA, 
1994)

Após muitas influências nessa trajetória, 
incluindo a influência do mangá no final da 
década de 90, os quadrinhos brasileiros não 
tem mais a mesma cara de antes, e ficou 
nítido como há cada vez mais espaço para 
explorar essa mídia em mercado nacional. 
Com Daytripper de Fábio Moon e Gabriel 
Bá, sendo os primeiros brasileiros a ganhar 
o prêmio Eisner (maior prêmio da indús-
tria sendo conferido anualmente a poucas 
publicações) e Maurício de Souza abraçan-
do as Graphic Novels com o projeto Graphic 
MSP, onde convida outros profissionais 
da área para darem vida a seus persona-
gens em histórias e abordagens inéditas, 
as Graphic Novels tem vindo com força e 
aberto cada vez mais espaço para profis-
sionais e autores que queiram  ingressar                                  
nesse mundo. 

O Brasil acabou por constituir um mer-
cado não tão forte em periódicos como se 
dá nos EUA, mas as Graphic Novels caíram 
nas graças do público e da crítica. Não 
atoa, a publicação de Vitor Caffagi pelo 
selo Graphic MSP, Laços, que conta uma 
aventura da clássica Turma da Mônica com 
uma nova ótica sobre os personagens está 
prestes a ser adaptada para cinema.

No Brasil e no mundo, os quadrinhos 
vivem um momento nunca antes visto de 
valorização como mídia e de influenciado-
res nos outros cenários da indústria cria-
tiva. Os personagens saídos das páginas 
hoje são adaptados para filmes blockbuster 
de altíssimo orçamento quando se trata de 
super-heróis, mas também movimentam 
filmes cult, animações, jogos e inspiram até 
mesmo a indústria da música, e isso pode 
muito bem ser só o começo para essa mídia 
tão vasta e capaz de impactar tantos.

Figura 12: Turma da Mônica - Laços

Quadrinhos e Graphic Novels no Brasil
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Figura 13: Álbum do artista Kendrick     
Lamar, inspirado no filme do persona-
gem de quadrinhos Pantera Negra

Figura 15: Elenco da versão  
cinematográfica de Turma da Mônica - 
Laços

Figura 14: Pôster do terceiro filme dos 
Vingadores

Figura 16: Batman: Arkham Knight - Jogo de video game
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Nausicaä do Vale do Vento, de Hayao 
Miyazaki, publicado originalmente entre 
Fevereiro de 1982 e Março de 1994,  foi    
excepcionalmente importante como refe-
rência, por mostrar que uma HQ poderia 
ser todo trabalhado usando apenas grafite 
para sua line art e ainda se manter interes-
sante e ter um valor estético próprio em sua 
simplicidade.

Nausicaä do Vale do 
Vento

Figura 17: Nausicaä do Vale 
do Vento.



21

Figura 18: Página de Nausicaä do Vale do Vento.
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O artista Soroush Barazesh, mais conhe-
cido na internet pela alcunha “Koteri Ink” 
foi uma grande inspiração no estilo de ha-
churas e anatomia dos personagens.

Koteri Ink

Figura 20: Arte de Koteri Ink.

Figura 19: Arte de Koteri Ink.



23

Figura 21: Página por Koteri Ink.
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Avatar: The Last Airbender - The Promise, 
de Gene Yang, publicada em 2012, veio ex-
pandindo a história contada na animação 
Avatar: A Lenda de Aang, do canal de te-
levisão, Nickelodeon. Essa história em qua-
drinhos foi uma referência importante pelo 
seus character designs, arte, e narrativa leve e 
fácil de acompanhar.

Avatar em quadrinhos

Figura 22: Avatar: The Last Airbender.
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Figura 23: Página de Avatar: The Last Airbender.
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O Projeto
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Eu costumo brincar dizendo que a ideia 
por trás do universo fantástico dessa HQ 
surgiu devido a insolação. Em 2016, en-
quanto andava por Bauru debaixo do sol 
de meio dia acompanhado de um amigo, 
reparei na existência de uma loja de chavei-
ro em uma esquina. Ela era minúscula, não 
mais do que uma porta na parede lotada de 
estabelecimentos comerciais que haviam 
naquele quarteirão, sinalizada apenas com 
um pequeno letreiro. Como piada então, 
indaguei com Victor se existia algum moti-
vo para toda loja de chaveiro por aí parecer 
uma passagem secreta, sempre algo escon-
dido no meio da cidade.

Esse foi o lampejo para começarmos 
a desenvolver, naquela mesma conver-
sa, o argumento inicial que viria a ser 
o cerne do universo de Chaveiros que                                      
estávamos criando.

Conforme o brainstorming seguia, sim-
ples chaveiros se tornaram a Ordem Se-
creta dos Chaveiros, que agiria em nosso 
mundo sem os humanos comuns terem 
conhecimento de sua existência. Eles como 
chaveiros que são, tem como responsabi-
lidade cuidar das chaves e cadeados mais 
importantes deste mundo.

Todo cadeado guarda algo, esconden-
do e preservando seja lá o que for que 
esteja do outro lado da porta ou baú que 
ele esteja trancando, e com isso em men-
te, definimos que os Chaveiros seriam 
os responsáveis por guardar os grandes                                          
segredos da humanidade.

Deste ponto em diante, minha imagi-
nação era o limite, e agora bastava definir 
o que poderiam ser as coisas guardadas         

por essa antiga ordem. Como fã de litera-
tura fantástica que sou, imediatamente co-
mecei a imaginar as possibilidades dos Cha-
veiros ocultarem magia, criaturas místicas e 
até locais mitológicos de toda a humanida-
de numa tentativa de protegê-la dos males 
que isso poderia causar.

Dessa forma, a primeira coisa que defi-
ni, e que dali em diante justificaria toda a 
variedade de elementos que eu quisesse in-
serir na história, é de que existem múltiplos 
universos, onde as regras são diferentes do 
nosso, com criaturas e elementos diferen-
tes, e que os Chaveiros tem acesso graças à 
seus cadeados e chaves especiais, justifican-
do assim a existência de magia na minha 
construção de mundo.

Primeiras ideias
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O Universo e sua magia

Existem maneiras diferentes de se ade-
reçar magia na literatura fantástica, mas 
elas podem ser divididas de forma rústi-
ca em duas formas básicas. Magia firme e             
Magia maleável.

O autor Brandon Sanderson escreve no 
artigo Sanderson’s First Law (2007) a respei-
to da representação dessas duas formas de 
magia e como elas impactam a narrativa a 
ser apresentada, formulando o que ele se 
refere a Primeira Lei de Sanderson:

“An author’s ability to solve conflict with magic 
is DIRECTLY PROPORTIONAL to 
how well the reader understands said 
magic.” Em tradução própria: 
“A habilidade de um au-
tor resolver um conflito 
narrativo com mágica 
é DIRETAMENTE 
PROPORCIONAL 
ao quão bem o seu 
leitor entende a ma-
gia em questão.”

Ao analisar sua 
primeira lei, podemos 
então olhar de forma 
mais direta as diferen-
tes formas como magia 
nos é apresentada na lite-
ratura e no cinema, seja ela                      
maleável ou firme.

No espectro de Magia Maleá-
vel, estão as formas mais clássicas de ter 
a magia representada na literatura. Essa 
magia é muito bem utilizada em clássi-
cos como O Senhor Dos Anéis (J. R. R. 
Tolkien, 1954), onde o leitor não enten-
de realmente a amplitude da magia a ser                                         

apresentada na trama.
Quando lemos sobre os magos de 

Tolkien, não sabemos realmente como sua 
magia funciona, o quão poderosos eles são 
ou mesmo do que eles são capazes, sua ma-
gia é muitas vezes apresentada de forma 
conveniente ao momento, seja com Gan-
dalf  iluminando seu cajado como uma lan-
terna em Senhor dos Anéis ou incendiando 
pinhas com as mãos em O Hobbit.

Em outro momento, a magia é apresen-
tada apenas para interferir com a vida dos 

personagens, é o caso quando Saru-
man, também um mago do uni-

verso de Tolkien, cria uma 
nevasca que impede os 

protagonistas de segui-
rem viagem pelo cami-
nho que planejavam.

A magia no univer-
so de Tolkien é vaga. 
Isso, no entanto, de 
forma alguma dimi-
nui o valor da magia 
apresentada.

A obra de Tolkien, 
além de um clássico e 

referência até hoje para 
a maioria dos autores de 

fantasia, apresenta uma for-
ma de magia, que, mais que 

tudo, encanta o leitor, cria um senso 
de vastidão, e mantém sempre o elemento 
surpresa. No fim o leitor desconhece os li-
mites daquela magia, e isso torna seu uni-
verso rico à sua própria forma.

No entanto isso limita Tolkien na hora 
de resolver conflitos narrativos com magia. 

Sobre Magia na literatura fantástica

Figura 24: Gandalf, por John Howe
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Por conta do leitor desconhecer as regras 
aplicadas à magia em seu universo, qualquer 
uso não comedido de magia para resolver 
um conflito iminente aos protagonistas, 
pode soar como um Deus Ex Machina.

“Deus Ex Machina: Um deus por meio de 
uma máquina. Expediente da tragédia grega (e 
romana) para solucionar casos complicados, o 
qual fazia de súbito aparecer um deus para ex-
plicar como se devia proceder naquele emba-
raço. Emprega-se a locução para designar um 
fim forçado: Quando o autor não sabe resolver 
a situação que criou, interpõe um deus ex machi-
na.” (Dicionario de Latim Online, 2007-2010)

Ainda segundo Sanderson (2007), no ou-
tro lado do espectro, temos a Magia Firme, 
que é pautada em regras para ser apresen-
tada ao seu leitor, e ela acima de tudo bus-
ca ser: previsível, limitada, custosa e com 
fraquezas.

Esses quatro elementos tornam essa 
forma de magia, acima de tudo familiar ao 
leitor, possibilitando assim ao autor, trans-
formar a magia de sua história em uma 
ferramenta na mão de seus personagens, e 
assim, brincar com as expectativas do leitor 
em relação às regras que lhe foram apre-
sentadas.

Um exemplo fácil analisar para facilitar a 
visualização dessas regras de Magia Firme 
sendo aplicadas é a série de TV animada 
Avatar: A Lenda de Aang (Avatar: The Last 
Airbender), da Nickelodeon.

Criada por Bryan Konietzko e Michael 
Dante DiMartino, a série conta, em linhas 
gerais, sobre um mundo fantástico dividido 
em quatro povos, a Tribo da Água, a Nação 
do Fogo, o Reino da Terra e os Nômades 
do Ar. Algumas pessoas neste universo nas-
cem com a habilidade especial de “dobrar” 
elementos da natureza à sua vontade, sendo 
chamados assim de dominadores, mas só 
tem acesso a dobrar um dos elementos, ou 
seja, um dobrador de fogo vai para sempre 
ser um dobrador de fogo. A única exceção 
a isso é o protagonista desta história, Aang, 
um jovem capaz de aprender a dominar os 
quatro elementos. E por conta de sua habi-
lidade única ele é conhecido como Avatar.

Essa animação, como pode ser visto na 
breve explicação acima, determina regras 
bem explícitas para o seu funcionamento, 
e as mantém praticamente as mesmas até 
o fim da série. Assim, se um personagem 
é apresentado como um dobrador de água, 
o expectador prevê que ele esteja limita-
do a usar água como arma, o que também 
estabelece que o custo dessa magia, assim 
como sua fraqueza, é de que ele precisa 

Figura 25: Zuko, dobrador de fogo 
de Avatar: A Lenda de Aang.
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de um corpo de água (um rio, um lago, ou 
mesmo água em um cantil) próximo para 
poder usar sua magia quando necessário.

É papel do autor então brincar com es-
sas regras, explorar seus limites e surpre-
ender o espectador. E isso é feito quando 
é apresentado na série um dominador de 
água que se utiliza de plantas como arma, 
afinal, boa parte da composição de uma 
planta é água. E como as regras foram bem 
estabelecidas, esse novo elemento narrativo 
é também crível ao expectador.

Muitas obras de fantasia existem no meio 
do espectro de Magia Maleável e Magia Fir-
me estabelecido por Sanderson, e apesar de 
não ser uma regra absoluta a Primeira Lei 
de Sanderson é uma excelente guia para se 
analisar como isso funciona nas narrativas.

Quando de frente então com meu uni-
verso, eu procurei utilizar dos dois lados 
benéficos das formas de magia, mas fui 
mais tendencioso à Magia Firme. Isso é 
apresentado na história de forma simples: 
Para se realizar magia, um Chaveiro neces-
sita de uma chave e um cadeado.

Isso cria nos personagens apresentados 
nesse mundo, limitações, e pro leitor, uma 
âncora na hora de absorver o universo 
místico em torno dos protagonistas. Tudo 
passa então a girar em torno de chaves e 
cadeados que se tornam os maiores moti-
vos de conflito apresentados na história, 
e também as maiores ferramentas em sua 
resolução.

Isso no entanto deixa diversas coisas em 
aberto e que podem ser abordadas em um 
aspecto mais maleável do meu sistema má-
gico. Um cadeado e uma chave podem ser 

mais do que o leitor espera. Dessa forma, 
enquanto se é esperado que uma chave 
possa destrancar um porta, e soe crível para 
o leitor que essa porta o transporte para um 
lugar mágico, formas pouco ortodoxas de 
chaves e cadeados são apresentados ao lon-
go da narrativa.

Figura 26: Cadeado utilizado na história.
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Outra coisa interessante de se mencionar 
a respeito da literatura fantástica é de que, 
ao desenvolver seu universo, existem ine-
gavelmente duas formas de se situar uma 
história.

Essa história pode se passar em um mun-
do completamente novo, que deve então 
ser apresentado ao leitor para que ele en-
tenda suas regras, como é o caso de Senhor 
dos Anéis, Crônicas de Gelo e Fogo (Geor-
ge R. R. Martin, 1996) e O Espadachim de 
Carvão (Affonso Solano, 2013), ou então 
ser ambientada em mundo espelhado no 
nosso, uma versão do nosso mundo que 
lida com magia, onde o autor tem que en-
tão explorar como suas regras fantásticas 
afetam essa versão do nosso mundo. Isso 
é amplamente visto em Harry Potter (J.K. 
Rowling, 1997), onde nos é apresentada a 
existência de bruxos e bruxas em um mun-
do como o nosso e como a presença dessa 
magia impacta esse mundo.

Como cada tipo de universo é aborda-
do em sua história é particular de cada au-
tor, mas enquanto os autores de universos 
fantásticos completamente originais tem 
de explicar todo um mundo novo ao seu 
leitor, muitas vezes, tendo de entrar em 
detalhes geográficos para embasar a sua 
ambientação, outros autores podem dar ao 
leitor um ambiente mais familiar colocando 
seu universo fantástico dentro da existência 

do nosso próprio.
Isso acelera a narrativa, afinal há menos 

detalhes para cobrir e possibilita explorar 
como os seus elementos fantásticos afeta-
riam o “mundo real”.

Em contrapartida, é necessário pesquisa 
por parte desses autores na hora de desen-
volver os aspectos fantásticos e dar credibi-
lidade à história que eles estão narrando. É 
aceitável toda a magia que existe em Harry 
Potter, mas a história se passa na década de 
80, se Rowling desse à seus personagens 
um smartphone, por exemplo, seria uma 
quebra de imersão para o leitor. Seria um 
erro esdrúxulo, mas outros fatores de am-
bientação são necessários também, afinal 
a história se passa em uma época real da 
Inglaterra.

Como estabelecido antes, já em sua con-
cepção, o universo de A Chaveira Aprendiz 
seria criado usando nosso mundo como 
espelho, e isso foi pensado com fins nar-
rativos para a construção daquele universo, 
mas também era o ideal para a proposta de 
confecção de uma Graphic Novel.

Já seria um processo trabalhoso o sufi-
ciente apresentar a mitologia criada ao lei-
tor, mas sem dúvida alguma, ter uma ânco-
ra no mundo real aceleraria o processo e 
facilitaria as conclusão do projeto de forma 
satisfatória.

Tipos de mundo e regras para ele

Figura 27: Mapa da Terra Média, localidade de O Senhor dos Anéis.
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Agora que eu tinha meu argumento ini-
cial, uma noção do tom que eu pretendia 
seguir com a fantasia a ser explorada, e que 
o mundo apresentado seria um reflexo do 
nosso, regras mais firmes precisavam ser 
criadas e pesquisa precisava ser feita. Tudo 
isso para dar credibilidade aos elementos 
apresentados como magia e como eles im-
pactam o mundo daqueles personagens.

Mitologias distintas que existiram atra-
vés da história se tornaram então meu 
mais comum objeto de pesquisa enquanto 
desenvolvia ideias de como os Chaveiros 
se encaixavam na história da humanidade. 
Qualquer criatura mágica como o Boitatá 

(serpente de fogo do folclore brasileiro) 
ou um Pégaso (cavalo alado da mitologia 
grega) poderia fazer parte da minha histó-
ria, bastaria ele estar trancado atrás de uma 
porta, e ter um chaveiro disposto a abri-la

Mas mais do que isso, esse universo todo 
teria de ser apresentado ao leitor pela ótica 
de alguém, e assim surgiu a necessidade de 
contar uma história dentro desse mundo, 
com um protagonista que, assim como o 
leitor estivesse no processo de aprender a 
respeito dos Chaveiros e como eles funcio-
nam.

Era hora de desenvolver uma narrativa.

Processo de pesquisa e exploração da magia

Figura 28: Espada utilizada 
na história.
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Criando protagonistas

Luna surgiu dessa necessidade de mos-
trar esse mundo através de uma história. 
Ela precisava ser alguém nova neste mundo 
mágico, para que, conforme ela aprendesse 
as coisas, o leitor pudesse aprender junto.

Por conta disso, queria que ela tivesse 
um alcance de habilidades bem básico, mas 
que permitisse que ela enfrentasse as situ-
ações de frente, para que sua persistência e 
inteligência fossem suas maiores armas em 
um universo que ela não compreende total-
mente ainda.

E mostrar todas essas faces e funções 
de Luna se mostraram mais fáceis com um 
contraponto direto a ela.

Jin surgiu em minha mente então como 
uma maneira de rivalizar Luna, e a partir 
dessa interação dos dois, mostrar mais de 
suas personalidades.

Ele desde o princípio é mais conhecedor 
desse universo fantástico que Luna, e tem 
essa vantagem em sua dinâmica de rivali-
dade, mas é mais novo, menos atlético e 
tão orgulhoso ou mais do que ela, o que 
gera uma constante dinâmica de competi-
ção e provocações entre eles, criando diálo-
gos onde os personagens pudessem tanto 
mostrar um pouco de suas personalidades 
como ter algo a aprender com a narrativa.

No fim das contas, eles foram criados 
para trabalharem juntos, e têm que apren-
der isso ao longo da história 

Figura 29: Luna e Jin em posição de batalha.
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Figura 31: Arte dos protagonistas.

Figura 30: Primeiro desenho de Luna e Jin lado a lado.
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Luna
Após pesquisa, descobri que os primeiros cadeados e chaves foram criados no Egito antigo, e decidi que talvez partir disso fosse uma boa ideia para      

começar a dar cara a minha protagonista. Ela teria descendência egípcia, mas o Brasil foi e é um país com um longo histórico de imigração e miscigenação, 
portanto é crível de que ela fosse nascida no Brasil.

Com pele escura e olhos âmbar, alta, musculosa, cabelo curto e trajes rebeldes, eu busquei com Luna fugir de estereótipos e criar com seu visual uma 
personagem que tivesse uma aparência crível para seus feitos durante a história. Ela luta constantemente, se machuca, tem pavio curto e está sempre                   
preocupada em se tornar mais forte.

Como sua arma, escolhi uma espada khopesh estilizada. Esse modelo de espada foi típico do Egito antigo, e como mostrada na história, pertenceu ao 
avô de Luna, personagem que, apesar de não aparecer na trama principal, é mencionado e permeia a narrativa que seguimos.

Seu maior diferencial é o fato de ser magicamente invocada através do destrancar de um cadeado com um formato de bigorna.

Figura 32: Character design final de Luna, com seu cadeado de bigorna e traço definido.
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começar a dar cara a minha protagonista. Ela teria descendência egípcia, mas o Brasil foi e é um país com um longo histórico de imigração e miscigenação, 
portanto é crível de que ela fosse nascida no Brasil.

Com pele escura e olhos âmbar, alta, musculosa, cabelo curto e trajes rebeldes, eu busquei com Luna fugir de estereótipos e criar com seu visual uma 
personagem que tivesse uma aparência crível para seus feitos durante a história. Ela luta constantemente, se machuca, tem pavio curto e está sempre                   
preocupada em se tornar mais forte.

Como sua arma, escolhi uma espada khopesh estilizada. Esse modelo de espada foi típico do Egito antigo, e como mostrada na história, pertenceu ao 
avô de Luna, personagem que, apesar de não aparecer na trama principal, é mencionado e permeia a narrativa que seguimos.

Seu maior diferencial é o fato de ser magicamente invocada através do destrancar de um cadeado com um formato de bigorna.

Figura 33: Cores definidas de Luna, já com a jaqueta. Figura 34: Primeiros rascunhos de Luna.

Figura 35: Rosto e cabelo definidos. Figura 36: Primeiro rascunho de Luna com 
suas roupas e espada.
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Figura 37: Character design final de Jin com suas cores finais e chave agora definida.

Jingun “Jin”
Como complemento e contraponto de Luna, Jin não poderia ser um guerreiro como ela, portanto, fiz com dele um mago, assim o leitor poderia ver outras habilidades que chaveiros podem ter, e como a 

magia é utilizada nesse universo.
Também na busca de variedade e representatividade, Jin foi desenvolvido como um garoto coreano, mais novo que Luna, e com traços menos tipicamente vistos em um protagonista.
Com roupas mais modernas e à vontade que as de Luna, baixa estatura, magro, e nada intimidador, ele se tornou um contraponto a Luna até em seu Concept Art. Ele é um mago, e utiliza de inteligência e 

pensamento rápido para resolver os problemas, constantemente exibindo um olhar e sorriso de “sabe-tudo” no rosto.
Sua arma é um cajado com a forma de uma chave gigante. Esta chave possui dois cadeados presos a ela, um laranja, representando fogo, e um verde, representando plantas, e ambos podem ser invocados por 

Jin em combate.
 Dentro da mitologia criada, a explicação por trás do funcionamento destes cadeado é que eles dão acessos a dimensões paralelas, de onde o usuário consegue extrair os elementos e transportá-los para a sua, 

usando-os como forma de lutar.
Para tal, é necessário que Jin gire a chave, como se abrisse um cadeado imaginário no ar, para que um dos cadeados possa abrir atrás. O cajado então canaliza a energia e a utiliza como ataque.
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Jingun “Jin”
Como complemento e contraponto de Luna, Jin não poderia ser um guerreiro como ela, portanto, fiz com dele um mago, assim o leitor poderia ver outras habilidades que chaveiros podem ter, e como a 
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 Dentro da mitologia criada, a explicação por trás do funcionamento destes cadeado é que eles dão acessos a dimensões paralelas, de onde o usuário consegue extrair os elementos e transportá-los para a sua, 

usando-os como forma de lutar.
Para tal, é necessário que Jin gire a chave, como se abrisse um cadeado imaginário no ar, para que um dos cadeados possa abrir atrás. O cajado então canaliza a energia e a utiliza como ataque.

Figura 38: Primeiros testes de cabelo e feições.

Figura 40: Testando roupas.

Figura 39: Primeiro teste do gorro como elemento.

Figura 41: Teste do personagem se comportando com seu 
cajado.
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Figura 42: Tara (à esquerda) e Elof(à direita) com cores aplicadas. São os antagonistas principais da história
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Criando Antagonistas

Com os heróis definidos, era hora de 
criar um conflito, uma motivação para a 
história acontecer, e isso tinha que ser algo 
que contemplasse o sistema mágico criado 
nesse universo e também falasse a respeito 
da própria Ordem dos Chaveiros.

Assim me veio a epifania de que, qual-
quer ideologia que exista, sempre vai ter 
alguma forma de oposição, e com os Cha-
veiros não seria diferente. Se os Chaveiros 
trancam, protegem e controlam acesso a 
magia, com certeza vão haver pessoas que 
queiram abrir todas as portas.

Comecei então a criar os decifradores.
Também inspirado por sociedades secre-

tas, os Decifradores logo se tornaram uma 
outra vertente de chaveiros, que acredita-
vam que nenhum cadeado deveria existir, 
que era arrogante demais da parte do Cha-
veiros, querer controlar as forças do uni-
verso e que portanto, o caminho correto 
para o equilíbrio de tudo, seria abrir todas 
as portas.

Seu símbolo principal foi o de um ter-
ceiro olho, o olho da iluminação, dando a 
ideia de que eles seriam capazes de enxer-
gar além da visão “limitada” dos chaveiros. 
Esse olho se tornou um motivo recorrente 
em seus visuais.

Agora, com vilões definidos, eu precisava 
criar para eles um plano para pôr em práti-
ca, definir exatamente qual seria o conflito 
que eu traria para a narrativa. Afinal, como 
os Decifradores fariam para derrotar os 
Chaveiros de uma vez só? A resposta me 
veio quando finalmente resumi o confron-
to dessas duas ordens à forma mais básica. 
Se os Chaveiros são a ordem, os Decifrado-
res são o caos.

Eles precisavam trazer o caos para o 
mundo de uma vez só, então eles trariam 
Tiamat, a deusa do caos fenício.

Figura 43: Tara e Elof.
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Elof
Os Decifradores precisavam de um líder, que seria então o grande antagonista dessa Graphic Novel.
Minhas principais referências para criar ele foram o personagem Zaheer (Avatar: A Lenda de Korra) e o ator Mads Mikkelsen, na tentativa de criar um personagem misterioso, de feições frias e calculistas.
A maior força oposta aos nossos heróis se dá nesse personagem mais velho, que em termos de personalidade se mostra oposto a Luna, e enquanto ela reage de maneiras bastante emotivas ao longo do quadri-

nho, ele aparenta ter tudo definido e planejado, sempre pronto para executar seu plano mestre e trazer o caos ao mundo. Além disso, ele é comedido o tempo todo em suas reações, sem expor emoções pesadas 
como raiva ou qualquer outra forma de descontrole.

Suas roupas e temática foram inspiradas em monges, até por isso ele luta com artes marciais. Escolhi o visual preto e branco dele pensando na dualidade do personagem.
Com Elof, resolvi explorar outras formas de cadeado e chave nesse universo, os cadeados espirituais. Esses cadeados consistem de tatuagens de chaves e cadeados espalhados pelo corpo do usuário, e ao invés 

de invocar alguma arma, ou elementos mágico, tem por função, destrancar o potencial do corpo do usuário, tornando-o mais rápido, mais forte e mais resistente.

Figura 45: Primeiro sketch.

Figura 44: Elof em sua primeira aparição no quadrinho e design definido.
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Figura 46: Elof durante uma batalha.

Figura 47: Elof mostra quase todo seu poder.

Figura 48: Elof discursando para os Decifradores.
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Figura 49: Tara em sua primeira aparição no quadrinho e design definido.

Figura 50: Primeiro sketch de Tara.

Tara
Tara é a segundo em comando dos Decifradores e fiel discípula de Elof.
Infelizmente pouco foi explorado dessa personagem nessa história, quem sabe algo que possa ser adereçado no futuro, mas ela foi construída como uma per-

sonagem confiante, otimista e levemente sádica em suas ações. Ela não necessariamente é má, ela só se orgulha e se diverte com ser superior aos seus adversários.
Seu visual é inspirado em escudeiras nórdicas da época dos vikings, e ela luta utilizando diversas espadas que ela invoca e arremessa contra seus alvos. Assim como 

os outros Decifradores, ela tem um terceiro olho como elemento de seu visual, mas é tão devota que isso não é parte de seu uniforme, mas sim uma tatuagem em 
sua testa.
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Figura 51: Tara mostrando suas habilidades arremessando espadas.

Figura 52: Tara expressando confiaça.
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Valania & Fangur
Desenvolvidos para serem os professores dos protagonistas, foram também uma oportunidade de representati-

vidade para a pluralidade deste universo, por isso resolvi fazer com que ambos não fossem humano, sendo Valania 
uma elfa negra, com traços étnicos também negros, e Fangur, um anão de fantasia medieval.

Valania é uma lutadora, e as referências para seu físico foram de atletas, fica subentendido que ela seria mestra 
de Luna e poderia ensinar-lhe a lutar. Já Fangur, com sua baixa estatura e chaves enormes que carrega nas costas, 
seria professor de Jin.

Pouco foi de fato explorado deles na história, mas eles cumprem o propósito de expandir um pouquinho o uni-
verso de personagens que existem nesse mundo.

Personagens secundários

Figura 53: Primeira aparição de Valania e Fangur.
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Figura 54: Fangur mostrando suas habilidades.

Figura 55: Primeiro sketch de Fangur.

Figura 57: Valania mostrando suas habilidades.Figura 56: Primeiro sketch de Valania.
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Myeon
Mãe de Jin, é claramente uma figura de importância na cidade de Acanga e na Ordem dos Chaveiros, é explorada 

na história como uma figura de autoridade tanto para com os mestre de Jin e Luna, que claramente respondem 
a ela como uma superior, mas também como uma mãe distante emocionalmente e muito rígida para Jin, que se 
sente pressionado por ela.

Serve de contraponto à situação de Luna também. Apesar de apenas pincelado durante a história, Luna sofre 
com a perda de seu avô, que desapareceu sem deixar explicações para a garota, então enquanto Luna sofre com 
essa perda e não aceita que talvez seu avô nunca volte, Jin tem que lidar com uma mãe que ele gostaria que não 
fosse tão presente e tão controladora.

Seu visual foi baseado na realeza sul coreana de antigamente, com trajes antigos e caráter formal e sério.

Figura 58: Primeiro sketch de Myeon.

Figura 59: Myeon em sua primeira aparição na HQ.



49

Tiamat
Entidade que representa o próprio caos e a criação primordial nas religiões ancestrais da Babilônia, ela é descrita 

como uma serpente marinha colossal em algumas vertentes do mito. Seu design foi inspirado nessas descrições, e 
aparece no quadrinho como uma figura assombrosa no horizonte, uma ameaça iminente sobre os heróis. 

Serve também como uma forma de mostrar o quão vasto e variado pode ser o poder dos Chaveiros e a plurali-
dade deste universo literário.

Capangas
Surgidos da simples necessidade dos heróis precisarem enfrentar soldados das legiões dos Decifradores, pos-

suem visual simples mas que denota uma uniformização entre seus guerreiros. O elemento de um terceiro olho é 
recorrente entre os membros dessa Ordem, e como eles são o primeiro contato do leitor com os Decifradores, são 
os responsáveis por estabelecer este primeiro contato dos antagonistas com nossos heróis.

Figura 61: Apenas o olho de Tiamat espia além de outra dimensão

Figura 60: Abertura do portal que dá visão à Tiamat.

Figura 62: Começo da aparição de Tiamat.

Figura 63: Sketch dos capangas. Figura 64: Resultados final dos capangas.
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Desenvolver uma história para a Gra-
phic Novel se provou no fim o maior dos 
desafios quando se trata da etapa de con-
cepção de ideias. Pensar personagens foi 
relativamente simples fazendo um jogo 
de contraposições, de maneira que um pu-
desse trazer aspectos do outro à tona em 
suas interações. A narrativa no entanto, é o 
processo de ligar as intenções desses per-
sonagens, explorá-los de forma relevante e, 
excepcionalmente neste caso, produzir uma 
história fechada, que apresentasse tudo isso 
no minimo de páginas necessário para fins 
de alcançar a meta de entrega do projeto.

Após muito ponderar a respeito de como 
contar uma história que contemplasse to-
dos esses aspectos, ficou claro para mim 
que seguir uma linha narrativa mais tradi-
cional seria inviável na hora de condensar 
tanta informação. Uma história tradicio-
nal de origem, nos moldes mais clássico  
da  Jornada do Herói, como abordado em 
Herói de Mil Faces de Joseph Campbell 
(1949), estava fora de questão. Eu preci-
sava ser mais rápido em introduzir o leitor      
nesse universo.

Minha saída veio então, inspirada por um 
dos meus filmes favoritos, Os Caçadores da 
Arca Perdida (Raiders of  the Lost Ark, 1981). 
Quando Indiana Jones é mostrado em tela 

pela primeira vez, encontramos um herói já 
estabelecido, literalmente no meio do con-
flito, e por meio da ação apresentada nas 
cenas clássicas dele entrando naquele tem-
plo no meio da selva, vemos sua caracteri-
zação, seu chicote em ação, entendemos o 
que ele faz como profissão e os perigos que 
ele enfrenta, e em poucos minutos, enten-
demos que existe muito que desconhece-
mos daquele personagem, mas compreen-
demos do que ele se trata e como ele deve 
vir a se portar na história.

Eu precisava exatamente disso para dar o 
pontapé inicial da minha história.

Sabendo então que eu começaria em uma 
cena de ação para explorar os protagonistas 
e suas interações, precisava então estabele-
cer a cadência da história, e como os even-
tos iriam se suceder dali em diante.

A técnica empregada para enxergar o 
grande escopo das coisas, foi colocar a 
história em uma diagramação cíclica, de 
maneira que eu pudesse analisar como um 
todo quais seriam os tons dos segmentos 
da narrativa e como ela iria se suceder.

A história foi primeiramente dividida em 
quartos e depois em oitavos, isso me per-
mitiu explorar o que cada ato da história 
significaria e como desenvolver a cadência                         
desses eventos.

Roteiro, estratégias para 
apresentar um universo
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Divididos, os atos ficaram responsáveis 
por tarefas bem específicas:

Ato 1: Ação inicial / Exposição do conflito.

Ato 2: Supremacia dos vilões / Derrota     
dos heróis.

Ato 3: Recuperação dos heróis e aprendiza-
do / Ida de encontro ao embate final.

Ato 4:  Queda antes da glória e Clímax da 
ação / Aprendizado final e epílogo.

Com essa divisão de eventos em mente, 
os detalhes da trama puderam ser estabele-
cidos através de pesquisa e testes de narra-
tiva para que tudo ficasse coeso. 

Com uma história muito direcionada a 
ação, para poder explorar a dinâmica de 
aventura, couberam aos diálogos, expor 
como o universo fantástico se comporta. 
Era impossível fazer uma narração tradi-
cional e explicar tudo em detalhes, então 
boa parte da mitologia que permeia a Gra-
phic Novel teve de ser abordada de forma 
indireta, com menções em diálogos que fo-
ram escritos de forma a tratar o leitor como 
alguém que já conhecesse aqueles persona-
gens. O leitor cai de paraquedas em um uni-

verso já andando, mas não se sente perdido 
conforme as coisas decorrem.

No fim, foi produzido um roteiro de 22 
páginas e era finalmente hora de colocar 
em prática todos os conhecimentos adqui-
ridos com aulas de animação, desenho, ilus-
tração e desenvolver a narrativa visual que 
uniria todo o conteúdo da Graphic Novel e 
realmente lhe daria vida. Enquadramento 
era a palavra chave, cada quadro tem por 
obrigação dar a cadência da história, man-
ter o leitor envolvido e fazer com que a his-
tória avance de forma natural, encontrando 
equilíbrio entre diálogos expositivos e ação 
engajante.

A linha de montagem definida foi,              
sequencialmente produzir um storyboard 
da página, depois uma line art definitiva, 
para então definir alguns valores de cinza 
para melhor entendimento das ilustrações. 
Com os quadros definidos e completamen-
te desenhados, foram inseridos então os 
balões e onomatopéias onde fossem neces-
sários.
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Storyboard
O storyboard foi todo feito de forma tra-

dicional, e com rascunhos bem soltos. O 
intuito sempre foi gerar coesão narrativa, 
para que os desenhos sozinhos pudessem 
explicar a sucessão de eventos e um enqua-
dramento que fosse interessante para a his-
tória contada. 

O storyboard também previa espaços para 
balões, que foram todos numerados para 
poder facilitar no processo de finalização.

Apesar de ser a primeira etapa, a história 
não foi montada por inteiro como storyboard 
antes de avançar para a line art, o processo 
de desenvolvimento da HQ foi bastante or-

gânico, sem saber em planejamento, exata-
mente, quantas páginas seriam no final. O 
intuito disso era me privar de sacrificar a 
narrativa em prol de um menor número de 
páginas. No fim, seriam feitas quantas pági-
nas fossem necessárias para que a história 
pudesse ser o mais bem contada possível.

Isso proporcionou também uma evolu-
ção constante na qualidade dos enquadra-
mentos dos storyboards conforme minha 
arte e meu rendimento e familiaridade com 
o processo aumentava, um dos fatores que 
levou a um senso de evolução constante 
com o andamento da Graphic Novel. 

Desenvolvimento

Figura 65: Storyboard da página 5. Figura 66: Storyboard da página 37.
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Figura 67: Storyboard da página 40.
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Line Art
A line art foi toda feita digitalmente utili-

zando a ferramenta Adobe Photoshop, po-
rém emulando técnicas tradicionais de de-
senho. Com Nausicaä como minha maior 
referência, o acabamento em lápis feito por 
Myazaki parecia o mais interessante a se-
guir, trazendo um jeito rústico e vivo, abu-

sando de hachuras  e texturas que deram 
vida a cenários, personagens e sequências 
de ação. 

Procurei então alcançar resultados simila-
res com o digital, utilizando de brushes que 
simulavam lápis grafite e lápis carvão para 
fazer toda a line art da história.

Figura 68: Line Art da página 5. Figura 69: Line Art da página 37.



55

Figura 70: Line Art da página 40.
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Finalização, balões e onomatopéias
Depois de ter a line art finalizada, restava 

dar o acabamento devido e inserir os balões 
de fala. 

Alguns quadros e personagens receberam 
tons de cinza, para facilitar o entendimento 
da cena, ou então para valorizar a tonalidade 
de pele a ser representada no personagem. 

Onomatopéias foram inseridas em certas 
cenas, também em prol da narrativa, mas de 
maneira razoavelmente contida, evitando um 
excesso de onomatopeias que poderiam di-
minuir o tom um pouco mais sério e voltado 
à ação que o quadrinho tem.

Por fim, foram adicionados balões para as 
falas. Eles foram todos desenhados a mão de 
maneira a manter a sensação artesanal que o 
restante da obra passa, e foram feitos seguin-

do modelos ocidentais bem comuns, tendo 
apenas balões de fala e de pensamento sendo 
usados.

Dentre os balões de fala, houveram ainda 
diferentes usos no formato do balão de acor-
do com o tipo de diálogo. Falas que deveriam 
ser gritadas receberam balões “espinhosos”, 
com a intenção de passar a impressão de um 
som mais alto, estridente e sem controle, 
quando comparado aos balões de fala que 
são bem sóbrios.

Já as falas muito sérias, como discursos, 
receberam balões “quadrados”. Balões com 
fortes ângulos retos, que passam melhor a 
seriedade do texto corrido e extenso apre-
sentado.

Figura 71: Página 5 finalizada. Figura 72: Página 37 finalizada.
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Figura 73: Página 40 finalizada.
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Mesmo com referências de mangás, tan-
to no traço, quanto na narrativa, optei por 
fazer um modelo ocidental de história em 
quadrinho. Isso se deu primeiramente por 
ser uma publicação brasileira, mas tam-
bém por ter por referência trabalhos como      
Avatar: The Last Airbender - The Promise e  
animações que também souberam beber da 
fonte vasta que são as animações e mangás 
japoneses, extraindo de lá o que lhe é mais 
interessante e sabendo aplicar no próprio 
contexto do ocidente.

Diversas técnicas narrativas foram em-
pregadas ao longo da Graphic Novel  de for-
ma a explorar algumas das muitas formas 
como os quadrinhos conseguem construir 
uma narrativa. A seguir temos alguns exem-
plos de aplicações

Técnicas de narrativa 
visual aplicadas na HQ

Transição de momento a momento (Onde há uma 
transição de com mínima passagem de tempo)

Figura 74.

Figura 75. Figura 76.

Objeto da cena a objeto da cena (mostrando diferentes ob-
jetos de uma cena correlacionados)

Cena a cena (mostra ao leitor uma maior passagem de tempo 
em eventos correlacionados)
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Ação a ação (mostrando a uma sequência de 
ações em direta sucessão)

Objeto da cena a objeto da cena (mostrando diferentes ob-
jetos de uma cena correlacionados)

Cena a cena (mostra ao leitor uma maior passagem de tempo 
em eventos correlacionados)

Quadros maiores para denotar uma maior passagem de tempo 
em sua leitura (com um quadro maior, o olho do leitor leva mais 
tempo para percorrer este trecho, fazendo uma leitura mais lenta, 
isso pode ser usado para dar drama a uma cena com um longo 
silêncio por exemplo).

Figura 77.

Figura 78.
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Painéis quebrados por quadros diferentes (Isso é usado para dar uma sensação de 
tempo parado, forçando o leitor a ver a cena toda quadro a quadro, e absorvendo 
o conteúdo da cena aos pouco).

Figura 79.

Figura 80.
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Enquadramentos em diferentes distâncias.

Figura 81: Close extremo. Figura 82: Da cintura para cima.

Figura 83: Corpo inteiro. Figura 84: Enquadramento de longe.
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Ângulos variados de enquadramento 

Figura 85: Enquadramento isométrico.

Figura 86: Enquadramento na altura dos olhos.
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Figura 87: Enquadramento sobre o ombro. Figura 88: Enquadramento do ponto de vista de um personagem.

Figura 89: Enquadramento de cima.
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Diferentes profundidades de enquadramento (enquadramento com fundo usado 
para situar o leitor e enquadramento sem fundo, para focar na ação imediata).

Figura 90.
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Layouts de página variados.

Figura 91.

Figura 92.
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Layouts de página variados.

Figura 93: Os quadros tortos aumentam a sensação de ação.
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Figura 94: Página dupla, elevando o impacto da cena.
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Tipografias adotadas 

0123456789

medusa Gothic
ABcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Dark & Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Comic Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
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medusa Gothic
ABcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Dark & Black
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Comic Book
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

Utilizada no logo.

Utilizada nos diálogos do quadrinhos.

Utilizada nos diálogos do quadrinhos e na sinopse do mesmo.
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Logo e título da Graphic Novel foi feito para ser simples, mas ainda evocar o sentimento 
de fantasia da história. Foram feitas múltiplas versões para diferentes aplicações. 

Logo

Figura 95: Logo principal.
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Figura 96: Logo vazado e sem cor.

Figura 97: Versao do Logo preto, aplicado em fundo branco.

Figura 98: Versão do Logo branco, aplicado em fundo preto. Figura 99: Logo principal em versão branca, aplicado em fundo preto.
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Como ilustrador, artista e essencialmente uma pessoa criativa, é seguro dizer que, as 
vezes, as ideias simplesmente surgem indomáveis em nossas cabeças. 

De repente, estamos empolgados com a perspectiva de criar algo novo, e registrar aque-
la boa ideia que tão espontaneamente surgiu no nosso imaginário. É um sentimento muito 
lúdico de se ter, e até bonito de presenciar em outra pessoa, mas conforme transforma-
mos nossa paixão em profissão, descobrimos a dura verdade. Estes surtos de criatividade 
não são nada mais que surtos.

Eles vem sem avisar e vão embora mais rápido ainda, deixando para trás só o desam-
paro e o “bloqueio criativo”. 

Ser artista, não é ser uma mente criativa indomada, que espera pela inspiração perfeita, 
esse estereótipo já é ultrapassado. Ser artista é sentar todo dia em frente a uma tela em 
branco, seja ela real ou metafórica, e exercitar a criatividade ao máximo, fazer as ideias 
virem, escrever, pintar, compor e, acima de tudo, se dedicar.

Eu já sabia disso antes de começar esse TCC, mas passar por todo o processo deu novas 
perspectivas a respeito disso. 

Quando decidi fazer uma história em quadrinhos, tinha em mente um primeiro capítulo 
de uma história, menos páginas, algo mais simples, mas durante a apresentação de TCC de 
uma amiga, algum dos professores da banca (infelizmente já não me recordo exatamente 
quem), pontuou como tantas histórias e personagens diferentes são apresentados a eles, 
mas essas histórias nunca terminam.

Esse comentário me fez querer fazer diferente, eu já sabia que queria apresentar uma 
história em quadrinhos, mas agora o objetivo era apresentar uma história completa, uma 
narrativa que tivesse começo, meio e fim. E mal sabia eu o quanto isso seria trabalhoso.

Foram muitas horas aprendendo a escrever, descobrindo como trabalhar um roteiro, 
me dando conta de que não sou um bom escritor, mas querendo continuar com o projeto 
mesmo assim. E foram muito mais horas desenhando e trazendo a história do papel e da 
escrita à vida.

Foram vários momentos me duvidando, dias em que eu adorava o projeto e dias em que 
eu detestava, tudo para concluir a pequena história que eu havia escrito.

E agora, com ela terminada, o mais satisfatório é ver que, concluir ela nunca foi impor-
tante. Não só porque esses personagens e esse universo tem muito o que ser explorado 
ainda, mas porque eu sei, que conforme eu trabalhei nesse projeto, eu melhorei como de-
senhista, e como escritor também. E se eu melhorei, significa que essa história tem muito 
espaço para melhorar também.

Com sorte, após essa etapa da minha vida, eu possa voltar a contar mais da história de 
Luna e Jin, porque eles são aprendizes assim como eu sou e há muito espaço para nos 
aperfeiçoarmos.

Considerações finais
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Luna
idade: 17 anos
altura: 1,71
gosta de: comidas apimentadas,     
importunar o Jin e ouvir rap du-
rante o treino.

É descendente de uma família egípcia 
de chaveiros, mas só recentmente   
tomou conhecimento disso. 

Muito proficiente com lutas          
corpo a corpo, vem recentemente             
treinando no combate com a espada 
para usar o cadeado deixado por 
seu avô, quando ele, também um 
chaveiro, sumiu misteriosamente.

Extremamente teimosa, mas com uma 
perseverança indomável.
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Jin
idade: 15 anos
altura: 1,58
gosta de: BTS, roupas legais e todo 
o tipo de competição, incluindo games.

Filho da regente de Acanga, sempre 
esteve sujeito a muita cobrança, o 
que fez dele um mago extremamente 
capaz para sua idade.

Adora estudar e treinar, é perspicaz 
e definitivamente tem um ego maior do 
que deveria, mas é muito ligado as 
pessoas com que se importa.

Seu bastão serve de chave para seus 
dois cadeados que fica pendurados. 
Um invoca fogo de  outras dimensões,  
e o outro, plantas.
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goste, isso é uma verdade que vai valer pela minha vida toda enquanto trabalhar na indústria criativa.

Mas acima de tudo esse projeto não me revelou apenas a noção de que serei sempre avaliado, ele me 
mostrou que serei sempre apoiado e inspirado pelas pessoas à minha volta.

Então eu agradeço imensamente o apoio de meus pais, Alexandre Magno de Paula, que eu sinto que 
nunca duvidou de mim, um momento sequer nessa vida e Viviane Pereira de Paula, que sempre soube 
apoiar, incentivar e pressionar das maneiras corretas, e com isso tirar sempre o melhor de mim.

Agradeço a inspiração que sempre foi meu irmão, uma mente criativa mais potente que a minha, sempre 
borbulhando de ideias, e sempre sendo capaz de me deixar empolgado em criar mais e me divertir com 
isso. Espero um dia ainda desenhar uma das suas histórias.

Agradeço também minha orientadora Cássia, e todo seu tempo e paciência em lidar com um orientando 
ausente que fui, mas espero que goste de ler esse projeto tanto quanto eu gostei de escrever. E a banca 
de professores e profissionais que aceitaram me avaliar. Professora Ana Bia e Nakata , vocês fizeram da 
UNESP de Bauru um lugar especial para mim.

Mal sei expressar também todo o amor pelos vários amigos que tenho e que me ouvem a mais de um 
ano falar sobre essa doida ideia de Chaveiros e magia e minha vontade de materializar essa história, e 
agradeço a todos por me apoiarem, incentivarem durante todo esse tempo 

Eu criei várias famílias de amigos e não seria hoje a pessoa que sou, sem eles. Chico, Rick, Luis Augusto, 
Cassuci, Lucas, Carlos, Fer, Léos, Marinas e todos de São José do Rio Pardo que me querem bem, espero 
que saibam o quão importantes vocês foram pra mim nesse processo.

Um agradecimento especial à Bruno também, por ter me apadrinhado no curso de Design e por ser um 
grande amigo, um grande artista e ter aceitado ser membro da minha banca.

Em Bauru, durante todos os anos de faculdade e pelos anos que virão a seguir, agradeço à Thomas, 
Raissa, Gabriel, Selene, Carol, Bia, Ari, Tere e Luiza por todo o apoio e companheirismo e as muitas ri-
sadas que demos juntos.

Agradeço imensamente à Rep Mó Legal e todos seus honoráveis membros e agregados. Diego, Lucas, 
Hiroshi, Milan, Raphael, Bulma, Gepreto e especialmente Victor Cardoso, o Treta, pela amizade de anos, 
pelas conversas incríveis, e por me ajudar tanto nesse projeto desde o começo de sua concepção.

Quero agradecer também à Rafaella Bortolan, a irmãzona mais velha que eu arranjei nos meus anos de 
Bauru. Você foi embora antes da hora e eu ainda te devo várias coisas, ainda não consegui a barriga tan-
quinho que eu prometi, mas ao menos meu TCC está entregue, e vou continuar aos poucos cumprindo 
todas as promessas que te fiz enquanto estava conosco.

E por último, me faltam palavras para agradecer à Alice, meu amor nos últimos dois anos e alguns 
meses que passamos juntos. Acho que esse projeto não teria se tornado tão grande, e tão importante sem 
você ao meu lado. Eu senti seu apoio em absolutamente todos os momentos, você me deu energia pra 
seguir sempre à diante, me ajudou de todas as formas que pode e sei que sempre vou poder contar com 
você. Você faz de mim alguém melhor.

Obrigado a todos.







Nosso mundo é apenas um entre muitos. 
Em tempos imemoriais, todos os mundos eram abertos e interligados uns com 

os outros, criaturas fantásticas vagavam por nosso planeta, raças de seres antigos 
e místicos caminhavam entre humanos e magia era algo comum.

Mas o conflito entre esses mundos era inevitável, e em busca de equilíbrio, os 
mundos e as leis do universo foram colocados sob a guarda dos Chaveiros, uma 
Ordem secreta que tem por missão, proteger o universo e garantir de que todas 
as dimensões estão seguras.

Luna, é uma recém aprendiz de Chaveiro, e ainda tem muito que aprender so-
bre este universo, e, junto de Jin, seu companheiro de treino, está em busca de se 
tornar cada vez mais apta como membros da Ordem.

Mas forças ocultas se escondem no horizonte, e nem todos concordam com a 
função dos Chaveiros no equilíbrio dos mundos. 

A Chaveira Aprendiz – A Ordem dos Decifradores é a primeira história desse 
universo fantástico criado e ilustrado por Gabriel Pereira de Paula, e o universo 
fantástico dos Chaveiros tem muitos mistérios guardados para o leitor.


	A Chaveira Aprendiz_Relatório - Gabriel Pereira
	A Chaveira Aprediz - A Ordem dos Decifradores (HQ)

