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RESUMO
 
 
 HOPE é uma história de drama e mistério ao estilo mangá. 
O projeto consiste no capítulo piloto, onde serão introduzidos os 
primeiros personagens, parte dos lugares que estão inseridos e 
conceitos desse universo fictício.

Palavras-chave: mangá, personagens, capítulo.

ABSTRACT
 
 
 HOPE is a story of drama and mystery in manga style. The 
project consists of the pilot chapter, which will introduce the first 
characters, part of the places that they are a part of and other 
concepts of this fictional universe.

Keywords: manga, characters, chapter.
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INTRODUÇÃO
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E de repente, meu “eu” de 11 anos grita de fe-
licidade.
A criança fanática por Sakura Card Captors, 
Sailor Moon, As Super Gatinhas e toda e qual-
quer animação japonesa cheia de fofura, bri-
lho, romance e magia a que se tem direito 
está, finalmente, dando vida ao seu próprio 
universo de fofura, brilho, romance e magia.
Ou... Quase isso. 
Quando cheguei a essa faculdade, não imagi-
nei que fosse ser recebida por pessoas com 
imaginações tão sem limites quanto a minha, 
talvez seja a natureza dessa profissão? Desig-
ners, ilustradores, criadores em geral, artis-
tas. E que bom que esse curso me recebeu de 

braços abertos, com essas esquisitices e tudo.
Melhor, ainda me ajudaram a moldar HOPE 
com o toque de mistério que eu sempre quis 
muito adicionar, igual aos mangás que eu lia 
na minha pré-adolescência ou perto disso.
Após muitos rascunhos, muitas tentativas, 
muito polir essa história aqui e ali, é com 
imenso prazer e alegria que vos apresento: 
HOPE, uma história de drama e mistério que, 
sim, pode ter seus toques de romance e ma-
gia, mas de uma outra perspectiva.
Aqui está todo o processo, registro, falhas e 
acertos de uma história que demorou muito 
para ser contada, e espera que o leitor se di-
virta tanto quanto quem a produziu.
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MANGÁ E O DESIGN
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mangá e o design

1.1 O que é mangá

Embora as primeiras manifestações dos qua-
drinhos japoneses tenha se dado nos séculos 
XI e XII (“chôjugiga”), geralmente com carica-
turas cômicas de animais e pessoas já com 
traços exagerados, foi necessária uma grande 
jornada para que o termo “mangá” efetiva-
mente surgisse.
A narrativa não era decomposta em quadros, 
como conhecemos hoje, e o responsável pela 
sua introdução foi o desenhista inglês Char-
les Wirgman, posteriormente, com infl uências 
de Wirgman, Rakuten Kitazawa cria seu pri-
meiro quadrinho seriados com personagens 
regulares denominando-os já de “mangá”, e 
persistindo no uso do termo, porém, foi só 
consolidado ofi cialmente no Japão pós-Segun-
da Guerra, nos anos 1950, com as obras de 
Osamu Tezuka.
Mas, e o mangá hoje? Como ele é reconheci-
do? Quadrinhos preto e branco, com perso-
nagens bem expressivos, olhos grandes, sem 
muitos detalhes, com leitura da direita para a 
esquerda e, com a popularização da televisão, 
ele ganhou muito mais dinamismo nas técni-
cas de diagramação, tornando a leitura mais 
fl uida que a ocidental, com presença abun-
dante de quadrinhos multiformes e lingua-

gem cinematográfi ca.
São impressos, primeiramente, em revistas 
semanais separadas por gêneros e público-al-
vo, e posteriormente distribuídas em tanko-
bons, os volumes com o compilados dos capí-
tulos lançados durante o mês ou outro tempo 
defi nido. Aqui no Brasil, só são distribuídos 
em forma de tankobon, porém, adaptado ao 
formato ocidental.

1.1 O que é mangá

“A mídia impressa, ao sentir-se ame-
açada, soube tirar proveito da tele-
visão e adaptou-a aos quadrinhos. 
Isso, no Japão, se deu de modo mais 
intenso do que em outros países. A 
nova geração de desenhistas pós-te-
levisão desenvolveu uma linguagem 
visual com o uso mínimo de palavras.”
(Mangá - O poder dos quadrinhos ja-
poneses, Sonia Bide Luyten, terceira 
edição, 2011.) 
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1.2 Ramificações

Com o passar dos anos e o mangá ganhan-
do cada vez mais espaço, o Japão começou a 
adaptá-lo para outros tipos de narrativas ou 
mesmo para explicar conceitos mais densos. 
Então, o mangá, além de se tornar fonte de 
entretenimento, também aborda temas de 
cunho educacional para crianças, jovens ou 
adultos dependendo da demanda, pela flui-
dez e facilidade de compreensão, mantendo 
uma narrativa cartunesca, característica da 
cultura.
As ramificações são dadas por gênero e pú-
blico-alvo. Para crianças, são chamados de 
Kodomo(“criança” em japonês), volumes com 
temática infantil, cômicas, recheadas de ensi-
namentos. A arte e o enredo são bem simples 
e bem infantilizado para manter a atenção 
dos leitores. 

Shounen, o tema responsável por tornar o 
mangá conhecido como é hoje tão famoso 
mundo a fora, é o gênero voltado para o pú-
blico infanto-juvenil masculino, com histórias 
voltadas para aventura, comédia e esportes. 
O traço não necessariamente é cartunesco, 
na sua grande maioria, são detalhados e pre-
cisos.
Shoujo, o estilo direcionado para o público in-
fanto-juvenil feminino que, diferente do shou-
nen, possuem traços leves, arte clara e menos 
poluída. Geralmente as histórias de mangás 
shoujo podem ter aventura e comédia, mas o 
romance sobressai no gosto das leitoras, sen-
do ele fantasioso ou não.
Seijin, conhecido no Brasil como hentai, são 
destinado ao público adulto, todos com temá-

Fig. 1. Naruto, Sasuke e Sakura, do mangá “Naruto”, por Masashi Kishimoto, do gênero shounen, 1997.
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tica erótica e com temas bem abrangentes: 
podem ir de comédia a drama, romance ao 
terror.
Mangás com temática adulta geralmente não 
acompanham furigana, a tradução simultâ-
nea dos kanjis de acordo com o público-alvo, 
como shoujos e shounens.
Outro gênero de cunho adulto, mais voltado 
para o público masculino é o ecchi, o conheci-
do “fan service” (termo utilizado para chamar 
a atenção do público oferecendo o que eles 
querem, mesmo que a história não necessa-
riamente precise ter certos elementos), doses 
- pesadas ou não - de erotismo para apimen-
tar o enredo.
Há também mangás com temática romântica 
entre personagens do mesmo sexo, denomi-
nados yuri e yaoi, eles podem envolver co-
média, drama e aventura. Alguns dos títulos 

Fig. 3. Sakura Kinomoto, do mangá “Sakura Card 
Captors”, mangá shoujo feito por CLAMP, 1996.

Fig. 2. Capa do mangá jousei “NANA”, feito por Ai Yazawa, 2000.

possui erotismo acentuado, e o termo para os 
enredos os quais não possuem essa temática, 
mas que se aproximam disso, por exemplo, é 
o shounen-ai. O shounen-ai nada mais é que 
histórias focadas em relacionamento homo-a-
fetivo entre homens, sem o erotismo explícito 
de um yaoi. 
Temos também o jousei, que é a forma realis-
ta de um shoujo, raramente usando elemen-
tos fantásticos e bem mais condizente com o 
cotidiano japonês, geralmente mais dramáti-
cos do que românticos. 
Por fim, o seinen. O termo “seinen” nada mais 
é que uma versão atualizada do “gekigá”, cujo 
gênero é direcionado ao público adulto (ho-
mens e mulheres), possui temas mais densos 
e traços mais pesados, mais realistas.
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1.3 Relação com o design

O mangá não deixa de ser também um pro-
jeto gráfico que recebeu influências ao longo 
de suas primeiras aparições com a influência 
chinesa, rostos bem caricatos desenhados em 
rolos.
Entretanto, a leitura visual fluída a qual co-
nhecemos hoje recebeu grandes influências 
da televisão. Os volumes originais ocidentais 
são lidos da direita para a esquerda, como já 
explicado anteriormente, mas a organização 
dos textos e ordem de leitura é de cima para 
baixo, por conta disso, podemos notar a di-
ferença entre os tamanhos dos balões entre 
quadrinhos orientais e ocidentais 

Fig. 4. Página de Arlequina & Hera Venenosa: Paixões Violentas, pu-
blcado pela DC Comics. Exemplo de uma diagramação ocidental.

A grande necessidade dos quadrinhos soltos, 
grandes balões e nenhum padrão oficial deu-
-se também pelo alfabeto japonês, composto 
por hiragana, katakana e kanji, serem cheios 
de elementos e necessitar de grandes espa-
ços para serem compreendidos, sem afetar 
negativamente a riqueza das ilustrações, ou 
mesmo tentando casá-las com as imagens. 
Muitas vezes os mangakás, desenhistas de 
quadrinhos japoneses, desenham as onoma-
topeias como parte da ilustração para que a 
imersão do leitor não se perca.
Podemos ver a diferença já na edição da ver-
são japonesa para a brasileira, o texto acaba 
tomando pouco espaço dos balões, dando a 
impressão de que eles são maiores que o nor-
mal para a leitura tradicional ocidental..
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Fig. 5. Shugo Chara, capítulo 47, 
por Peach-Pit,  2006. Exemplo do 
espaçamento nos quadrinhos.

Outro elemento bem estruturado dentro dos 
mangás é a famosa expectativa, página por 
página, isso incluso em todos os tipos de nar-
ração e gêneros, também com influência tele-
visiva. 
Os formatos impressos originais japoneses, 
os tankobons, são em formato A5 ou persona-

lizados, possuindo em torno de 200 páginas. 
Já as revistas semanais são compostas por 
compilados de histórias serializadas famosas 
entre o público ao qual são destinados. Shou-
nens, em sua maioria, compõe cerca de 15 pá-
ginas por capítulo de cada história, e shoujos, 
em torno de 38 páginas.
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O PROJETO
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2.1 A história

Hope se passa em um mundo que superou 
o apocalipse em cerca de 100 anos, e a nova 
organização desse mundo é regido, principal-
mente, pela União, em segundo plano pelos 
governadores e, em terceiro, os exorcistas.
A União é responsável por contratos especí-
fi cos entre os governadores ou civis, os go-
vernadores são eleitos para representar cada 
região do Novo Mundo e, os exorcistas, para 
garantirem a segurança de todos.
Os contratos da União consistem na produção 
de um Resquício para um humano. Os Resquí-
cios são bonecos criados com memória falsa 
implementada e possuem apenas um objeti-
vo: cumprir a ordem do contratante. Se o con-
tratante morrer antes do Resquício cumprir 
a missão, ele perde a ligação que o tornava 
humano e ele volta a ser um resquício do apo-
calipse, uma criatura sem controle que, nesse 

estágio, precisam ser eliminadas pelos exor-
cistas.
O enredo do primeiro capítulo introduz esses 
conceitos, os personagens, e a que tipo de 
classe estão inseridos.
A União, até então, é composta pelas bruxas 
Honoria e Janine, que residem no centro do 
Novo Mundo, uma região chamada Kastol. E 
Astrid, bruxa da União de Sawan, à oeste do 
mapa.
Os exorcistas, neste capítulo, são Hadiya, Zer-
nebog e Reiko.
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2.2 Primeiras ideias

2.2.1 Personagens

Fig. 6. Primeiros rascunhos de Honoria, 2013.

Fig. 7. Honoria quase na sua versão fi nal, 2014. Fig. 8. Honoria, 2014.

HONORIA

Aqui estão os primeiros rascunhos, ideias e rabiscos dos personagens Honoria, Janine, Astrid, 
Reiko, Zernebog e Hadiya. Alguns extras também aparecerão apesar de não aparecerem no 
capítulo piloto, proposta deste projeto.
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Fig. 9. Honoria, 9 de Maio de 2017.

Fig. 11. Honoria, Setembro de 2017.

Fig. 10. Honoria, Setembro de 2016.
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JANINE

Fig. 13. Janine, 2014.

Fig. 12. Honoria, Setembro de 2017.
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Fig. 14. Janine, 2016.
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Fig. 15. Janine, 9 de Maio de 2017.
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ASTRID

Fig. 15. Astrid, 2014.

Fig. 16. Astrid, 2017.

Fig. 17. Astrid, 2016.
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Fig. 18. Astrid, 9 de Maio de 2017.



27

REIKO

REIKO

Fig. 19. Reiko, 2016.

Fig. 20. Reiko, Setembro de 2017.

REIKO
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Fig. 21. Reiko, 10 de Maio de 2017.
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Fig. 22. Zernebog, “Zern”, 2014.

Fig. 23. Zernebog, “Zern”, 2016.

ZERNEBOG
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Fig. 24. Zernebog, “Zern”, 2017.

Fig. 25. Zernebog, “Zern”, 2016.
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Fig. 26. Zernebog, “Zern”, 11 de Maio de 2017.
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HADIYA

Fig. 27. Hadiya, 2016.

Fig. 28. Hadiya, 2016.
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Fig. 29. Hadiya, 11 de Maio de 2017.
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2.2.2 Universo
Para fi nalizar o Universo, precisei de cerca de dois ou três anos. Aqui estão todos as ideias re-
gistradas, rabiscadas, escritas e reescritas sobre o mundo e a realidade de Hope.

No começo, “Hope” na verdade se chamava “Prison Under Remains”. Com o passar do tempo e toda 
a mudança do roteiro, ou mais especifi camente, adição de roteiro, o nome não se encaixava mais.
Hope então foi apelidada de “Witch’s Story” (história de bruxa), e fi cou com esse nome provisório 
até começo de 2016.
Ainda mantive vários dos conceitos escritos em 2013 e 2014, o enredo em si sofreu pequenas 
alterações para poder se encaixar no capítulo piloto sem buracos na história.
Dentro dos conceitos criados e pensados estão: clima, política, economia e classes. Cada perso-
nagem está em uma classe e infl uencia política e economia dos países fi ctícios a sua maneira.

Fig. 30. Primeiras anotações de Hope, 2014.

Fig. 31. Primeiras anotações de Hope sobre o clima, 2014.
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Fig. 32. Anotações de Hope sobre Honoria, 2014.
Fig. 33. Anotações de Hope sobre as bruxas, 2014.

Fig. 34. Anotações de Hope sobre outras bruxas da União, 2014.

Fig. 35. Anotações de Hope sobre exorcistas, 2014.



3636

ANÁLISE DE SIMILARES



37

3.1 Hotel 626

Fig. 36. Homepage do antigo site do jogo Hotel626, por Snack Strong Productions.

Produzido por Snack Strong Productions em 
parceria com a Doritos, Hotel 626 era um jogo 
online de terror, lançado na época do Hallowe-
en de 2008, cujo acesso se dava através de um 
site de mesmo nome, porém apenas após às 6 
horas da tarde do horário local e ficava no ar 
até às 6 horas da manhã do dia seguinte. 
Em Hotel626, o protagonista, o próprio joga-
dor, se encontra preso dentro de um hotel e, 
para sair dele, precisa cumprir 6 missões em 
cômodos diferentes do local e em todos os cô-
modos, o objetivo é apaziguar os fantasmas.
O jogo em si não tem muita relação com a his-
tória, mas a ideia de investigação por trás de 
criaturas desconhecidas, não necessariamen-
te fantasmas, foi o primeiro suspiro de Hope. 

Já naquela época, criei um personagem que, 
sim, está na história atual, mas só aparecerá 
com o decorrer da trama.
O enredo original de Hope consistia com as 
investigações que esse personagem construía 
em torno dos Resquícios que, naquela época, 
ainda não tinham esse nome. A primeira in-
vestigação do personagem era sobre um ho-
tel mal-assombrado.
O que atraía as pessoas a jogarem o jogo era 
apenas a sensação de terror, afinal, foi cria-
do para promover a marca Doritos durante o 
Halloween. Seus gráficos realísticos serviram 
para chamar a atenção, porém, não possui 
uma história concreta dos personagens ou 
dos fantasmas. 



38

3.2 Red Garden

Fig. 37. Red Garden, por Kirihito Ayamura, editora NewPOP, 2013.

Red Garden se deu originalmente pela anima-
ção de 22 episódios dirigido por Kou Matsuo, 
mas meu contato direto com a obra foi atra-
vés dos 4 volumes escritos e adaptados por 
Kirihito Ayamura, lançados originalmente em 
agosto de 2006, no Japão.
Red Garden é do gênero seinen, em outras 
palavras, narrativas densas destinado ao pú-
blico adulto, homens ou mulheres. O enredo 
conta a história de quatro garotas, cujas me-
mórias são apagadas de uma noite para outra 
e a situação se torna ainda mais crítica com o 
sumiço de uma amiga. 
Na tentativa de investigar seu sumiço, des-
cobrem que já estão mortas, e que suas no-
vas existências estão sob o controle de outra 

pessoa, que diz que elas precisam lutar con-
tra monstros durante a noite, caso contrário, 
morrerão para sempre. E se perderem a luta, 
morrerão também.
Esses monstros possuem forma humana e, 
na verdade, são pessoas amaldiçoadas de um 
dos principais clãs da trama.
Red Garden acabou sendo uma referência aci-
dental de enredo para Hope. Desde 2010, fui 
moldando o enredo de Hope sem ter lido ou 
tido qualquer outro contato com Red Garden, 
que, na realidade, foi minha principal referên-
cia visual para composição de cenários e per-
sonagens.
Quando pensei no estilo que queria para 
Hope, lembrei do único volume de Red Gar-
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den que eu tinha na época, em algum lugar de 
2016 e, quando li novamente, percebi que foi 
um grande achado. A obra não só me ajudou 
no quesito estético, mas também para polir 
alguns conceitos de Hope.
O bom de Red Garden, na minha opinião, é 
a ausência de retículas prontas. O mangaká 
apenas usufruiu de rachuras para compor 
não apenas o cenário, mas para dar também 
a noção de tridimensionalidade aos persona-
gens. 
Entretanto, um dos pontos negativos do man-
gá é a falta de variedade na estrutura das 
personagens. Todas possuem a mesma ana-
tomia, por vezes similares aos personagens 
masculinos.

“Kate é uma garota de boa família 
e uma ótima aluna. Quando sua 
amiga Lise desaparece misteriosa-
mente, coisas estranhas passam 
a acontecer com Kate e outras três 
amigas de Lise. As quatro são cha-

Fig. 38. Kate e suas amigas, personagens de Red Garden, por Kirihito Ayamura, editora NewPOP, 2013.

madas para um lugar, e encontram um 
homem e uma mulher que lhes dizem que 
todas elas morreram na noite anterior. E 
o cotidiano se revela extraordinário: desti-
nos que se interligam e começa uma luta 
bizarra até os limites da razão. Baseada 
na aclamada série animada, Red Gar-
den é um thriller gótico sufocante, ilustra-
do no incrível traço de Kirihito Ayamura!” 
(Red Garden, Editora NewPOP, 2013.) 
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Fig. 39. Página de Nanohana no Kare, volume 2, por Tekkotsu Saro e Toumori Miyoshi, Fevereiro de 2014.

3.3 Nanohana no Kare
Nanohana no Kare é um shoujo ainda em lan-
çamento no Japão, foi lançado em Dezembro 
de 2013 com enredo escrito por Tekkotsu Saro 
e ilustrações de Toumori Miyoshi. A história é 
simples, focada em um triângulo amoroso de 
uma garota de 15 anos que sofreu traumas de 
um relacionamento antigo e tenta seguir em 
frente, mediante a muitas reviravoltas, com 
seu novo amor.
Esse shoujo também não tem muita relação 
com a história, mas duas coisas dessa obra 
que mais me inspiraram foi a maneira como 
Toumori desenha os olhos dos personagens, 
o qual eu acabei mesclando com alguns que 
eu vi em Red Garden, e a disposição dos qua-
drinhos e da narrativa.
Nanohana no Kare, nas edições originais japo-

nesas, intercala os pensamentos dos persona-
gens principais de uma forma bem dramática, 
usando e abusando de quadrinhos pretos, 
muitas vezes quebrando a composição da lei-
tura de cima para baixo, induzindo o leitor a 
ler de uma forma que ele não está acostuma-
do para entender a confusão que as persona-
gens se encontram.
Tentei aplicar um pouco desse recurso em al-
gumas páginas, queria ter aplicado em outras, 
mas o objetivo do capítulo piloto era introdu-
zir de forma clara os conceitos e as primeiras 
impressões dos personagens, esse tipo de 
narrativa provavelmente interferiria no fluxo 
do leitor em seu primeiro contato com a his-
tória que Hope propõe.
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Porém, um dos problemas desse recurso 
dentro de Nanohana no Kare é a possível 
confusão em utilizar fundos pretos para nar-
rativa interna do personagem e flashbacks. 
Para diferenciar um do outro e fazer o leitor 
compreender o conflito interno não apenas 
da personagem principal, mas dos outros, é a 
recapitulação, a necessidade de contar e de-
senhar novamente trechos do último capítulo 
lançado para deixar clara a diferença de pen-
samentos, o que deixa a história um pouco re-
petitiva e, por vezes, maçante. 
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REFERÊNCIAS VISUAIS
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4.1 Momentary: The Art of Ilya 
Kuvshinov

Ilya Kuvshinov é concept artist e ilustrador 
russo, nascido no dia 20 de Fevereiro de 1990 
e atualmente reside no Japão. Seu primeiro 
artbook de nome “Momentary” foi lançado em 
2016 e foi uma grande inspiração e referência 
para Hope, principalmente para a criação fi nal 
da personagem Honoria e capa deste projeto.
Nesse artbook, Ilya explica sua trajetória em 6 
partes: da sua apresentação, sua difi culdade 
com a falta de acesso à referências japonesas, 
a difi culdade também em aceitar seu estilo e o 

processo até onde ele se encontra atualmen-
te, tudo isso intercalando com algumas de 
suas ilustrações mais famosas.
O traço de Ilya é delicado, focado mais em fi -
guras femininas e colorização dramática, com 
paletas de cores simples e vívidas, elementos 
que eu tentei atribuir um pouco na única ilus-
tração colorida de Hope (a capa).



44

Fig. 40. Momentary: The Art of Ilya Kuvshinov, por Ilya Kuvshinov, 2016.

Fig. 41. Ilustração por Ilya Kuvshinov, 2015. Fig. 42. Ilustração por Ilya Kuvshinov, 2016.
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Fig. 40. Momentary: The Art of Ilya Kuvshinov, por Ilya Kuvshinov, 2016.

4.2 The Art of Dishonored 2

Fig. 43. The Art of Dishonored 2, primeira edição, Novembro de 2016.

Apesar não ter jogado Dishonored 1 ou mesmo o 2, toda parte do concept dos cenários que 
constituem o jogo, com ilustrações de Aimé Jalon e Laurent Gapaillard principalmente, foram 
fundamentais para a construção e composição da mansão de Kastol e uma das salas que está 
presente nos quadrinhos, usando também como inspiração para o jogo de luz e sombras den-
tro da sala princial, criando um efeito mais dramático
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Fig. 44. The Art of Dishonored 2, ilustração por Aimé Jalon, primeira edição, Novembro de 2016.
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Fig. 45. The Art of Dishonored 2, ilustração por Aimé Jalon, primeira edição, Novembro de 2016.

4.3 BioShock: Breaking the Mold

A primeira versão de Bioshock, lançada em 
2008 pela 2K Games e Irrational Games, serviu 
de inspiração pela grande influência do art 
déco em seus cenários e nas vestimentas dos 
personagens. A proposta do jogo era explicar, 
indiretamente, como o poder, se oferecido em 
descontrole para os humanos, podia destruir 
toda uma sociedade.
Em Bioshock, Rapture, a cidade submarina 

ao estilo anos 60 encontra-se em ruínas após 
esse descontrole, e alguns dos civis dentro de 
Rapture estão em estado de decomposição e 
fora de si, e foram esses monstros em forma 
humana as principais inspirações para os res-
quícios do apocalipse de Hope.
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Fig. 46. BioShock: Breaking the Mold, por 2K Games, Agosto de 2007.
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Fig. 47. BioShock: Breaking the Mold, monstros de Rapture, por 2K Games, Agosto de 2007.



50

4.4 Paineis Semânticos

4.4.1 Honoria

Fig. 48. Referências visuais para personagem Honoria.

Honoria é a bruxa que deu origem a União. Sua aura misteriosa e intimidadora foi 
fundamental para a escolha não só de suas características físicas, mas do unifor-
me padrão das bruxas.

Queria que Janine fosse outra mulher tão poderosa e fi rme quanto Honoria, mas 
com olhos mais expressivos, uma pessoa que apesar de forte, ainda desse para 
decifrar o que pensa só de olhar para ela.

4.4.2 Janine
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Fig. 49. Referências visuais para personagem Janine.

Provavelmente a personagem mais sensível até então, mas também a que eu fi na-
lizei mais rápido. Tentei atribuir características que, ao meu ver, a deixariam com 
esse ar meio infantil, de pureza, mesmo tendo quase a mesma idade dos outros 
personagens. Como já estava acostumada a desenhar coisas menos violentas, ela 
foi bem fácil de desenhar.
Intensifi quei sua vulnerabilidade atribuindo características leves ao seu visual 
para harmonizar com sua irmã de criação Janine, o completo oposto de Astrid.

4.4.3 Astrid
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Fig. 50. Referências visuais para personagem Astrid.

4.4.3 Reiko Whinnel

Originalmente, nos primeiros sketches, Honoria era Reiko (como mostrado nas 
primeiras ideias, primeiros rascunhos dos personagens). Essa versão com cabelo 
curto e claro, guarda-roupas claros, olhos expressivos fáceis de decifrar, apesar de 
tentar esconder, vieram posteriormente, em torno de 2014, porém, só consegui 
fi nalizar mesmo no segundo semestre de 2017.
Queria que Reiko aparentasse ser mais nova do que já é, mas manter seu sem-
blante de personagem protagonista altruísta e ingênua, mesmo ela não sendo a 
protagonista da história. 
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4.4.4 Zernebog (Zern)

No início, Zernebog era para ser o alívio cômico da história, mas com o tempo e 
durante o desenvolvimento da sua história, não se encaixou tanto com sua per-
sonalidade fi nal. Apesar disso, mantive algumas infl uências desse painel que foi 
construído no início de 2014. Ele continuou sendo cômico, porém adorador de um 
humorzinho sádico.

Fig. 51. Referências visuais para personagem Reiko Whinnel.
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Fig. 52. Referências visuais para personagem Zernebog, 2014.

4.4.5 Hadiya Brakel

Hadiya deveria ser a segunda personagem mais misteriosa da trama, depois de 
Honoria. O que me fez mudá-la um pouco foi justamente para facilitar o fl uxo da 
narração. A história das duas estão bem ligadas, e uma delas precisaria ser um 
pouco mais comunicativa para o enredo fazer sentido. Entretanto, seu guarda-
-roupa não mudou, apenas sofreu leves alterações no cabelo.
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Fig. 53. Referências visuais para personagem Hadiya Brakel, 2014.
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5.1 Honoria

Fundadora da União, todos a vêem como uma 
deusa, uma entidade intimidadora que deve 
ser respeitada. Ninguém no Novo Mundo sabe 
sua origem ou mesmo sua idade, e a incerteza 
do desconhecido é o que faz as pessoas teme-
rem Honoria.
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Fig. 54. Honoria em sua versão fi nal, 2017.
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Fig. 55. Honoria em sua versão fi nal, 2017.
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5.2 Janine

Fig. 56. Janine em sua versão fi nal, 2017.



61

Janine é a irmã de criação de Astrid. Teve que 
amadurecer consideravelmente cedo para po-
der se proteger e proteger a irmã. Ela entrou 
na União com o propósito de se fortalecer e 
não temer o desconhecido, também escolheu 
a região com a bruxa que mais deposita sua 
confi ança, Honoria, em Kastol.

Fig. 57. Janine em sua versão fi nal, 2017.
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5.3 Astrid

Fig. 58. Astrid em sua versão fi nal, 2017.
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Astrid, sofreu muito no seu passado e era 
muito dependente de sua irmã, Janine. Entrou 
para a União contra sua vontade apenas para 
manter mais contato com a irmã, mesmo que 
sendo integrante em uma região diferente, 
Sawan.

Fig. 59. Astrid em sua versão fi nal, 2017.
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5.4 Reiko Whinnel

Fig. 60. Reiko em sua versão fi nal, 2017.
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Reiko perdeu seus pais pelos ataques de res-
quícios do apocalipse e passou a viver com 
seu amigo de infância Baiz, porém, após en-
trar em um coma misterioso, Reiko tornou-se 
exorcista aliada de Hadiya na espera de, em 
contato com a União, encontrar uma forma de 
revivê-lo.
Por ter sido salva por Hadiya, Reiko tem gran-
de carinho e se inspira muito na exorcista. 

Fig. 61. Reiko em sua versão fi nal, 2017.
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5.5 Zernebog

Fig. 62. Zernebog em sua versão fi nal, 2017.
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Fig. 63. Zernebog em sua versão fi nal, 2017.

No início, Zernebog era para ser o alívio cô-
mico da história, mas com o tempo, mantive 
algumas infl uências desse painel. Ele conti-
nuou sendo cômico, porém adorador de um 
humorzinho sádico.
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5.6 Hadiya Brakel

Fig. 64. Hadiya em sua versão fi nal, 2017.
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Fig. 65. Hadiya em sua versão fi nal, 2017.

Hadiya é uma exorcista que busca uma falha 
no regimento que o mundo está inserido. É 
totalmente contra o propósito das bruxas e a 
existência de exorcistas, porém, espera que, 
sendo integrante, isso a ajude a quebrar o sis-
tema de alguma forma. Em paralelo, também 
está ajudando Reiko a cumprir seu objetivo. 
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5.7 Mansão de Kastol

Fig. 66. Mansão de Kastol vista de fora, 2017.

Fig. 67. Sala da personagem Honoria, dentro da mansão de Kastol, 2017.
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desenvolvimento

6.1 Processo

O processo de produção das páginas deu-se 
primeiramente com um storyboard, depois 
todas foram desenhadas em folhas sulfi tes 
convencionais, fi nalizadas com nanquim, es-
caneadas, tratadas e fi nalizadas digitalmente.
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6.1.1 Storyboard

Depois de finalizar as ideias e parte do roteiro que se encaixaria no capítulo piloto, fiz o storybo-
ard das páginas, tentando organizar elementos de um mangá tradicional, porém, com a ordem 
de leitura ocidental e idioma português.
Dentro desse storyboard também foram organizadas as falas das personagens.

Fig. 68. Storyboard das páginas 34 e 35, 2016.

Fig. 69. Storyboard das páginas 32 e 33, 2016.
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6.1.2 Esboço

Os esboços foram todos desenhados com lapis 2B, com medidas ampliadas do formato origi-
nal, sob papel sulfite. A medida do tamanho ampliado é 18,8 x 28,9cm, sem sangria, sendo que 
o tamanho original, na versão para impressão, é 14 x 21,4cm.

Fig. 70. Esboço da primeira versão da página 34, 2017.
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6.1.3 Nanquim

Fig. 71. Página 31 com nanquim escaneado, sem tratamento. 2017.

Utilizei nanquim Unipin de várias espessuras, 
especialmente 0.05, 3.0, 5.0 e 8.0 e MicroPig-

ma de espessura 1.0. No exemplo acima, uma 
das páginas escaneadas com nanquim, sem 
edição e sem tratamento.
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6.1.4 Tratamento

Fig. 72. Página 31 no primeiro tratamento. 2017.

Todas as páginas passaram por uma pri-
meira edição, com o uso do software Adobe 
Photoshop CC. No tratamento, aumentei o 
contraste de forma que as imperfeições e 

ruídos deixados pelo nanquim desapareces-
sem, e também intensifiquei e corrigi o fundo 
branco para que, na edição final, as retículas 
e demais camadas não se misturassem com o 
fundo ou não deixasse a página poluída.
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6.1.5 Finalização

Depois de escaneadas e tratadas, usei o pro-
grama Clip Studio Paint PRO para adicionar 
os balões, as retículas e fi nalizar demais al-
terações. O programa foi bem útil para re-
produzir as características de um mangá 

Fig. 73. Página 31 fi nalizada. 2017.

tradicional a esse projeto, visto que em sua bi-
blioteca já possui retículas padrões, também 
oferecendo uma biblioteca online caso neces-
sário adquirir um conteúdo personalizado.
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6.1.6 Comparação

Fig. 74. Primeira versão da página 31. 2017. Fig. 75. Versão fi nal da página 31. 2017.

Aqui estão dois exemplos de quando fi z a 
primeira página do mangá como teste. Até 
então, nunca tinha fi nalizado uma página de 
quadrinhos ou algo similar, muito menos tive 
contato com o Clip Studio Paint. Usei bastan-
te o Photoshop, por estar familiarizada, e usei 
também um pouco de uma das versões anti-

gas do Clip Studio Paint, o Manga Studio EX 5.0.
O programa acabou apresentando muitas fa-
lhas e falta de compatibilidade por ser antigo, 
mas ter esse contato ajudou a decifrar o Clip 
Studio Paint rapidamente para fi nalizar a se-
gunda versão da página, sendo ela a fi nal.
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7.1 Tradicional

Utilizei lápis gráfi te normal e borracha para o 
primeiro esboço, canetas nanquim Unipin de 
diferentes tamanhos e Pigma Micro 0.1 para 
o acabamento antes de escanear. Todas as 
folhas sulfi tes foram ampliadas e escaneadas 
em 300dpi. Também utilizei uma mesa Trident 
em tamanho A3 para desenhar as páginas.
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7.2 Adobe Photoshop CC

Fig. 76. Mesa Trident tamanho A3.

Fig. 77. Caneta nanquim MicroPigma 1.0 e Unipin 8.0.

Fig. 78. Adobe Photoshop CC 
logo.

Com esse software eu fiz o primeiro tratamen-
to das páginas, aumentando o contraste até as 
imperfeições do nanquim sumirem e cortei par-
te da folha que não apareceria na edição final.
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materiais utilizados

7.3 Clip Studio Paint

O Clip Studio Paint é um software muito utilizado 
por quadrinistas japoneses justamente por pos-
suir vários recursos que um mangá tradicional 
precisa. Dito isso, usei a biblioteca online do Clip 
Studio para baixar algumas retículas customiza-
das e utilizei também algumas que já vieram com 
o programa para a finalização das páginas.

Fig. 79. Clip Studio Paint logo.

7.4 Adobe InDesign CC

Fig. 80. Adobe Indesign CC logo.

O Indesign foi fundamental para o fechamen-
to do capítulo inteiro para a impressão, com 
a adição de umas páginas extras que ficariam 
melhores com o auxílio desse software.

7.5 SketchUp 2016

Fig. 81. SketchUp 2016 logo.

Utilizado para construção de um cenário, usei 
o SketchUp, com ajuda da aluna de arquitetu-
ra da FAAC, Sofia Tognoli, para ter noção da di-
mensão e tamanho reais da mansão de Kastol, 
a sala principal e outros elementos.
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8.1 Logo

O logo de Hope foi inteiramente focado no 
símbolo principal, presente na história. Foram 
feitas várias versões, na tentativa de trazer um 
tom dramático não só para a capa do projeto, 
mas nele como um todo.
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Fig. 82. Tentativas de logo, 2017.

O problema das tentativas acima era a sombra tanto do símbolo, quanto da fonte, o que pode-
ria gerar problemas de leitura e também na impressão do projeto.
Tendo isso em mente, retirei as sombras e centralizei a tipografi a dentro do círculo para que 
não fi casse difícil a leitura e não atrapalhasse a ilustração.

Fig. 83. Logo fi nal.
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Aqui, a aplicação do logo em versões monocromáticas: 

8.2 Tipografi as

Spirequal Light
Utilizada para o logo. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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SF Wonder Comic Regular
Utilizada para o diálogo do mangá. 

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Open Sans Regular
Utilizada para a sinopse no verso da capa e para os agradecimentos. 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

8.3 Leitura

Como explicado anteriormente, Hope não segue a leitura de um mangá tradicional. Ele foi 
adaptado a leitura ocidental, com textos corridos na horizontal, da esquerda para direita e 
leitura de páginas no mesmo sentido.

Fig. 84. Exemplo de leitura, página 36 do mangá Hope.
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Ordem de leitura:



9090

CONSIDERAÇÕES FINAIS



91

Desde que eu me conheço por gente, sempre 
gostei de criar histórias e, acho que a essa al-
tura do campeonato - ou TCC? - já deu para 
perceber isso, pelo menos um pouco. Mas o 
mais divertido e, ao mesmo tempo, duvidoso, 
foi escolher uma história totalmente fora da 
minha zona de conforto como projeto de con-
clusão de curso. E por que duvidoso?
Porque Hope não é shoujo, Hope não é real, 
Hope tem diversos temas que, sim, eu gosto 
de ver ou ler sobre, mas nunca me senti con-
fi ante a ponto de continuar minha única histó-
ria com essa vibe. 
Eu sabia que, dentre minhas 30 crianças (vul-
go histórias), essa seria a mais desafi adora 
para apostar, e eu queria algo desafi ador, não 
que meus outros fi lhos sejam chatos ou ruins, 
mas eles são do mesmo gênero, apenas com 
jornadas diferentes. Não me levem a mal, to-
das são maravilhosas de desenhar, só que 
Hope estava em um hiato longo, de quase 10 
anos, e não por preguiça, ou por desapego, 
mas porque a dona da história não confi ava 
nela mesma.
Qual era a base? Quais referências? Eu vi o su-
fi ciente? Não acho que esteja bom e nem sei 
se vai fi car.
Para dizer a verdade, eu ainda não sei, não sei 
se foi porque olhei demais para ela, se convivi 
demais com ela, se sofri demais no processo, 
ou se fi quei feliz demais? Se estou emociona-
da de ter terminado, mesmo que apenas um 
capítulo de uma das minhas mais longas his-

tórias (se não A MAIS longa), e ainda senti-la 
nas minhas mãos. No formato que a Selene 
de 23 anos gosta, e que a Selene de 11 anos 
sempre gostou. Um mangá.
A gente fi ca tão imerso em escrever uma jor-
nada fi ctícia que esquecemos ou deixamos 
temporariamente de lado a jornada paralela 
que cada escritor, ilustrador, pessoa está redi-
gindo na vida real, e ela também conta. 
Cada rabisco conta, cada momento de pura 
observação cotidiana conta, cada momento 
vivido conta, cada risada, cada choro, cada 
incerteza, sim, daquelas bem profundas, per-
furadoras, conta. Conta, conta, conta. E digo 
mais, são elas, as perfuradoras incertezas, 
que mais me ajudaram nesse processo todo, 
que mais passaram tempo comigo, me ator-
mentando, mas ajudaram. Ainda mais agora 
que estou vendo que ele realmente acabou… 
E já está deixando saudade.
Qual era a base? O que eu vi. Quais as referên-
cias? O que eu vi. Eu vi o sufi ciente? Honesta-
mente? Talvez não, mas está bom, consegui, e 
ainda farei melhor.
Porque nós podemos fazer melhor a cada 
passo.
Eu escrevi cerca de 90 páginas e desenhei 
cerca de 40 sobre uma história fi ctícia, para 
concluir que, mesmo que isso seja uma con-
sideração, não acho que ela seja fi nal, porque 
sobre essa jornada, sendo ela fi ctícia ou real, 
de 40 páginas ou 5 anos, vai sempre valer a 
pena relembrar...
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Este capítulo é dedicado aos meus pais, meus 
migos e, por que não, meus bichanos.
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Agradecimentos
Nunca sei muito bem como começar um texto, o título diz “agradecimentos”, 
mas acho que é mais uma enxurrada de lembranças que, sim, eu sou muito 
grata por ter vivido.
Desde pequena eu gostei de criar histórias e ter meus próprios personagens, 
mesmo alguns sendo de histórias já existentes. E desde pequena, escutei vá-
rios comentários que uma hora isso iria parar, porque mente de criança viaja, 
né?
Não. Nunca parou, mas eu também nunca soube como organizar ou admi-
nistrar essa bomba de informações… E foi tendo contato com tudo o que a 
experiência da universidade me ofereceu, que eu aprendi um pouco. Eu atirei 
no escuro prestando vestibular, mas atirei dentro dela também.
Tive até um pouco de incerteza - fui gentil, na verdade teve muita incerteza -, 
será mesmo que eu vou continuar fazendo história? Criando? Será que isso vai 
dar em alguma coisa mais para frente? E, aí sim, nessa onda de dúvidas, recebi 
apoio das pessoas que mais conviveram nesses 5 anos: meus amigos.
Com eles eu aprendi a entender, a aceitar, a ter paciência, a seguir acreditando 
nas coisas que eu mais gostava de fazer, e mais, acreditar em mim mesma. 
Não é fácil, mas também se fosse, talvez não teria tanta graça.
Tive várias aulas de desenho de observação, não só na Unesp, e essa é a parte 
do estudo que eu mais levo tempo para engatar. Mas… Chegou uma hora que 
não bastou observar apenas a foto, eu tive que aprender a observar as entre-
linhas. Até fora da foto, para a paisagem, para as pessoas que me cercavam. 
Uma vez eu disse à Rafaella, minha amiga e eterna colega de quarto, que eu 
aprendi muito com a vida em Bauru, mas que ela me amargurou também. E 
hoje eu percebo como isso não é tão verdade assim.
O choque de realidade, como a própria expressão diz, é bruto, leva um tempo 
para você se acostumar com isso, ou desconstruir e perceber que tem muito 
mais, tem toda a outra parte do iceberg, e ninguém precisa se deixar assustar 
(ou amargurar) por essa bagunça enorme que nunca tivemos que lidar antes 
de passar por qualquer tipo de choque, qualquer tipo de situação que te faça 
ou fez deslizar. Denominei tudo isso como iceberg, bagunça ou choque, mas 
defi na como quiser, eu particularmente denomino isso como meu monstrinho 
interno e pentelho, a ansiedade. E até a ela eu sou grata.
E aí, de novo, a história do apoio. A velha e boa história do apoio, e essa é 
uma história que, na minha humilde opinião, é uma que também vale a pena 
escrever, desenhar e reler, sempre que puder, para que a gente nunca esque-
ça da sorte que a gente teve, e tem, de ter as coisas e pessoas que, sim, nós 
merecemos.

Muito obrigada aos meus pais, por acreditarem e me apoiarem, independente 
das minhas decisões.
Aos meus amigos, cujos nomes não caberão aqui, mas espero de coração que 
essa gratidão os alcance.
Foi tudo uma surpresa, foi tudo intenso, foi tudo grande e não coube aqui… 
Mas, obrigada…
Bauru.
À todos que participaram dessa jornada, direta ou indiretamente, muito obri-
gada.
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