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A banda desenhada (BD) é um conceito estabelecido 
mundialmente como um meio de comunicação visual extre-
mamente versátil e de assimilação instantânea. Com a popu-
larização da Internet e dos computadores, a BD digitalizou-se 
também, dando origem aos webcomics (BD adaptada aos 
meios digitais).

O primeiro webcomic a ganhar reconhecimento data 
1985 e, desde então, tem-se vindo a constatar uma grande 
evolução desta arte narrativa. No presente ano, o formato 
webtoon domina o mercado dos webcomics, com títulos de 
tal forma populares que chegam a ser adaptados a filmes, 
séries e jogos. A proximidade deste meio com as redes 
sociais permite o contacto direto entre o autor e a comuni-
dade, criando uma perceção de narrativas totalmente única 
e fazendo dos webcomics mais do que uma ferramenta para 
contar histórias, mas toda uma linguagem proximamente 
ligada à cultura dos artistas na Internet.

Para este projeto, propôs-se o desenvolvimento do capí-
tulo-piloto de um webcomic, em formato webtoon, após a 
realização de um estudo acerca dos mesmos. O projeto inse-
re-se num género narrativo comummente observado em 
BD tradicional japonesa (manga) - o género Magical Girl, 
pelo que o mesmo também foi investigado. Para a publica-
ção online do webtoon, utilizam-se os meios de partilha já 
existentes para este tipo de narrativa - as redes sociais e a 
página web do LINE WEBTOON (onde muitos webtoons 
atuais são publicados). O presente relatório serve então de 
arquivo para o seu processo de criação, de forma a poder 
ser consultado por outros artistas também interessados em 
realizar o seu primeiro webtoon.

O capítulo-piloto de CMYQ~n: Magical Girl Project 
serve assim para apresentar uma nova série aos leitores, de 
modo a criar expectativas e reunir um conjunto de pessoas 
interessadas em continuar a acompanhá-la, no futuro.

RESUMO

Palavras-chave Narrativa gráfica, Ilustração, Webcomic, Webtoon, Manga, Magical Girl
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«Comics» is a concept that has been established world-
wide as an extremely versatile and easily grasped visual 
communication medium. With the ever-expanding Inter-
net and computers, comics have also become computer-
ized, which originated webcomics (comics made for digital 
media).

The first ever published webcomic to gain online recog-
nition dates to 1985 and, since then, this medium has 
had extraordinary development. In the present year, the 
webtoon format has taken the webcomic market by storm, 
with titles that have gotten so popular they got movie, series 
and videogame adaptations. This medium goes hand in 
hand with social media, which allows for direct contact 
between authors and communities, creating a very fresh, 
unique perception of narratives. This makes webcomics 
more than a tool to tell stories, but a brand new language 
closely related to the Internet artist culture.

A pilot-chapter for a webtoon was developed after a study 
on webcomics and traditional Japanese comics (manga) was 
conducted, since they heavily influence the project. For its 
online post, a few already existing media were used - social 
media and the LINE WEBTOON website (where a large 
number of modern webtoons are posted). This report will 
be used as an archive on how to create a webtoon, so that 
other artists may consult it, in case they are interested in 
creating their own.

This pilot-chapter of CMYQ~n: Magical Girl Project 
will serve as a means to showcase a new series to its read-
ers, so that expectations are built and a number of people 
become interested in following it in the future.

ABSTRACT
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O projeto CMYQ~n: Magical Girl Project trata da cria-
ção do capítulo-piloto de uma banda desenhada em formato 
webtoon, desenvolvido para o Mestrado em Design Gráfico e 
Projetos Editoriais, na modalidade de Projeto.

O género em que o webtoon se insere é um género infan-
tojuvenil muito presente em narrativas de manga e anime 
(banda desenhada e séries animadas japonesas, respetiva-
mente) Magical Girl (traduzindo literalmente, “menina 
mágica”), pelo que aborda temáticas comuns nesse tipo 
de história, tais como o poder do amor e da amizade, que 
tornam a protagonista poderosa e capaz de derrotar todos os 
inimigos que surgem. O objetivo da história e das persona-
gens de CMYQ~n: Magical Girl Project é serem simples de 
entender, nostálgicas e, consequentemente, reconfortantes 
para leitores de todas as idades. Os meios utilizados para 
a criação do webtoon são ferramentas digitais, fazendo uso 
de conhecimentos previamente adquiridos em diversos 
programas de desenho e edição de imagem.

O estilo de desenho e o género de história em que o pro-
jeto se insere estão fortemente ligados à escola de ilustração 
japonesa e manga. As principais inspirações e referências 
para a sua criação surgem de nomes como Naoko Takeuchi 
(Sailor Moon, 1995), CLAMP (Cardcaptor Sakura, 1996) 
e Izumi Todo (Ojamajo Doremi, 1999). Já no campo dos 
webtoons, as narrativas existentes dentro do género Magical 
Girl são raras, mas, dentro do estilo manga, usou-se como 
referência e inspiração autores como Nemone e Hongduck 
(Seasons of Blossom, 2020), cujo trabalho se analisou em 
maior detalhe, e Isabel Terol Martínez (Lalin’s Curse, 2019), 
que se mostrou disponível para revelar parte do seu pro-
cesso, entre outros.

O projeto teve origem na criação de cinco personagens 
originais, cujo território de apresentação se deu nas redes 
sociais em 2017, como um de muitos exemplos de trabalho 

MOTIVAÇÕES, OBJETIVOS 
E PROCEDIMENTOS

INTRODUÇÃO de character design. Com o passar dos anos, foi notório o 
apoio e entusiasmo de seguidores interessados nas perso-
nagens. Esse apoio traduziu-se em dezenas de comentários 
e mensagens nas redes sociais, ilustrações realizadas por 
pessoas de todo o mundo, perguntas feitas em eventos com 
espaços dedicados à exposição e venda de trabalhos de ilus-
tração (Comic-Con Portugal, IberAnime, entre outros) e até 
em demonstração de interesse em comprar merchandise com 
essas personagens.

Em suma, a motivação para o projeto provém da leitura 
de BD, manga e webtoons, do interesse em criar personagens 
originais, e do entusiasmo demonstrado por admiradores em 
saber mais sobre elas. A realização de um webtoon permite 
apresentar a história e personalidades das personagens de 
forma apelativa e de fácil acesso a pessoas de todo o mundo 
- através da Internet. Numa vertente mais pessoal, a moti-
vação para realizar este projeto surge também da vontade 
de aprofundar conhecimento e desenvolver capacidades 
no campo da banda desenhada, do design e da ilustração.

Para desenvolver o projeto, devido à inexperiência 
demonstrada no campo da criação de banda desenhada, 
foi necessário realizar uma pesquisa acerca da história, 
regras e métodos de autores conceituados de webtoons, 
comics e manga. O guia Manga in Theory and Practice de 
Hirohiko Araki, um dos autores de manga mais relevantes 
da atualidade, foi fundamental na organização do projeto, 
estruturação da narrativa e caracterização das personagens. 
Já numa perspetiva mais específica, dos webcomics e web-
toons, foram consultados artigos como Rethinking Webco-
mics: Webcomics as a Screen Based Medium, em que o autor, 
Dennis Kogel, estuda a relevância dos webcomics enquanto 
meio independente e sui generis de apresentar narrativas. O 
autor aprofunda e discute também a vertente mais técnica, 
como a utilização de vinhetas e a composição de página 
nos meios digitais, para transmitir uma mensagem eficaz-
mente. Ainda no tema de composição, o artigo de Pernilla 
Larsson, Breathing Life into Webcomics, explora as vantagens 
e desvantagens da utilização de meios complementares, 
nomeadamente animação, nos webcomics. Após realizada 
a pesquisa, foi necessário fazer esboços, estudos e guiões, de 
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modo a ser possível realizar o objectivo de criar um capítu-
lo-piloto apelativo e de alto valor gráfico e narrativo.

O projeto pode, então, ser dividido em dois procedimen-
tos metodológicos distintos:

Pesquisa e abordagem teórica acerca dos webcomics e 
seus diferentes formatos, do género e do público-alvo 
em que a narrativa criada se insere;

Acompanhamento da criação da narrativa gráfica, desde 
o processo narrativo ao processo técnico;

Assim, o projeto consiste na criação do capítulo-piloto 
de um webtoon que venha a ser apreciado por fãs do género 
de anime e manga Magical Girl. Espera-se também que o 
projeto possa estimular o discurso e contribuir para a discus-
são com outros ilustradores interessados na criação dos seus 
futuros projetos ou para indivíduos interessados no tema. 
O presente relatório pretende servir de arquivo de todo o 
processo do projeto, para que possa tornar-se eventualmente 
num documento que ajude outros ilustradores a realizar o 
seu primeiro webtoon.

1.

2.
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Antes de se poder mencionar webcomics, é necessário 
definir a BD, que pode ser descrita como uma sequência ló-
gica e coerente de imagens, acompanhada (ou não) de texto, 
através da qual é narrada uma história. A sua popularização 
está fortemente ligada à imprensa, sobretudo através de 
caricaturas de políticos publicadas em jornais, juntamente 
com comentários dentro de “balões” - por norma diálogos 
e pensamentos dos intervenientes. Eisner sugere que, qua-
se um século após o lançamento dos primeiros comics 1, o 
surgimento de graphic novels 2 completas veio destacar a 
enorme evolução da BD enquanto linguagem, que se baseia 
acima de tudo na decifração da imagem e do texto como 
um só (Eisner, 2008).

“Comics continue to grow as a valid form of reading.” 
(Eisner, 2008, p.7)

Os webcomics surgiram em meados da década de 1980, 
como consequência da popularização da Internet e dos com-
putadores no dia-a-dia da população. O primeiro webcomic, 
Witches and Stitches, de Eric Millikin, foi publicado em 1985, 
no serviço anterior à web 3, CompuServe (Dorchak, 2015).

Existem muito poucos registos académicos acerca da 
definição formal de webcomics, contrariamente ao que acon-
tece acerca da BD física, em papel, sobre a qual facilmente 
se encontram análises de estudiosos como Will Eisner, Scott 
McCloud ou Thierry Groensteen. Alguns registos definem 
webcomics como “BD feita primariamente para a web, por 
um criador independente” (Fenty, Houp, Taylor, 2004). 
Marianne Hicks define webcomics como “comics produzidos 
primariamente para a web e não para serem impressos” e 

1 palavra inglesa para BD 
2 novelas gráficas

3 world wide web - www

DEFINIÇÃO1.1.1

WEBCOMICS1.1

NARRATIVAS GRÁFICAS ADAPTADAS 
AOS MEIOS DIGITAIS

CAPÍTULO 1 “feitos por criadores independentes, sem versão impressa 
nem apoio corporativo” 4 (as cited in Kogel, 2013, p.2).

A estas definições estão intrínsecas ideologias muito 
definidas, possivelmente desatualizadas, tendo em conta a 
enorme variedade de webcomics que existe na atualidade. 
A afirmação que os webcomics não podem ser associados a 
algo corporativo vai contra ao facto de que muitas publica-
ções são realizadas sob o domínio de grandes empresas, tais 
como o LINE WEBTOON, uma das maiores distribuidoras 
de webcomics da atualidade. Por outro lado, existem webco-
mics que, com crescente popularidade, chegam a ter edições 
especiais impressas, não deixando por isso de ser webcomics.

4 tradução livre

Dennis Kogel afirma, na sua tese Rethinking Webco-
mics: Webcomics as a Screen Based Medium (2013) que será 
porventura mais seguro não restringir a definição de webco-
mics às temáticas abordadas nas suas histórias e às posições 
sociais e políticas tomadas pelos seus autores. No presente 
relatório, utilizar-se-á a sua definição “comics criados origi-
nalmente para a web, influenciados por ambas as culturas 
da BD e da Internet” 5 (Kogel, 2013, p. 3). Esta definição 
inclui o facto de os webcomics fazerem uso das caracte-
rísticas únicas dos meios digitais para criar um tipo de 

Figura 1 — Tira do webcomic 
Cyanide and Happiness (Kris Wil-
son et al), onde a influência da 
Internet está claramente presente 
na narrativa.

5 tradução livre
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narrativa dificilmente criada em formato impresso. Natu-
ralmente, o formato impresso apresenta também caracte-
rísticas singulares, impossíveis de reproduzir digitalmente, 
pelo que se conclui que os webcomics e a BD tradicional 
proporcionam experiências totalmente distintas. Assim, 
considera-se relevante mencionar que o presente relatório 
não pretende promover qualquer tipo de comparação subje-
tiva ou competição entre os dois, uma vez que se tratam de 
formatos demasiado diferentes para equiparar.

Webtoon é um formato de webcomic originário da Coreia 
do Sul, caracterizado por ser otimizado para smartphone e 
tablet, devido ao seu singular formato vertical. Apesar da 
sua origem e do seu principal público-alvo se encontrarem 
em países Asiáticos, os webtoons estão rapidamente a ganhar 
popularidade no Ocidente. 

As plataformas dedicadas à publicação de webtoons 
surgiram em meados dos anos 2000 e transformaram a 
realidade da BD de forma estrondosa. Segundo Han e Jeon, 
o sucesso dessas plataformas levou à ideia atual de que os 
webtoons são, de longe, a forma mais eficiente de um artista 
coreano se tornar autor de BD, o que contribuiu significa-
tivamente para o declínio atual do mercado na Coreia do 
Sul (as cited in Kim, 2011). A plataforma LINE WEBTOON 
anunciou recentemente na sua página online que atinge 
cerca de 100 mil milhões de visualizações anualmente, com 
60 milhões de utilizadores ativos mensalmente e 15 milhões 
de leitores diários (MacDonald, 2020).

A relevância dos webtoons a nível mundial pode ser 
constatada através de diversos exemplos de referência:

WEBTOONS1.1.2

★ D.P: Dog Day, por Kim Bo-tong, webtoon 
publicado pela Lezhin Comics, está de momento 
a ser adaptada para série live-action pela Netflix, 
estando prevista estrear em 2021 (Lee, 2020)

★ Lore Olympus, por Rachel Smyth, webtoon 
publicado pelo LINE WEBTOON, atingiu mais 
de 299 milhões de visualizações na plataforma em 
2019, obtendo em média 1 milhão de visualizações 
(MacDonald, 2020) por semana (um novo capítulo 
é publicado semanalmente).

★ Tower of God, por Lee Jong-hui, webtoon 
publicado pelo LINE WEBTOON, foi adaptado para 
série animada, produzida pela Telecom Animation 
Film, uma subsidiária da empresa japonesa Aniplex 
(anteriormente conhecida como Sony Pictures Enter-
tainment Visual Works). A série animada estreou em 
2020 ("Tower of God", 2020). 

A estrutura vertical dos webtoons pode ser comprovada 
através de alguns exemplos, apresentados na Figura 2.

Figura 2 — Tiras dos webtoons 
Lore Olympus (Rachel Smyth), 
Tower of God (Lee Jong-hui) e 
Siren's Lament (instantmiso), 
respetivamente.



- 32 - - 33 -

De acordo com o site web do LINE WEBTOON 6, 
webtoons são bandas desenhadas em formato vertical, de 
modo a serem otimizadas para telemóvel e tablet. É acres-
centado na página que, apesar de a grande maioria ser apre-
sentada a cores, não é um requisito fazê-lo.

Como está representado na Figura 3, a estrutura ideal 
de um webtoon deve fazer os olhos do leitor seguirem um 
movimento de cima para baixo, da esquerda para a direita. 
No entanto, é comummente visto em webtoons publicados 
por autores japoneses uma estrutura ligeiramente diferente, 
que faz com que os olhos do leitor sigam um movimento da 
direita para a esquerda. Isto acontece também nas tradu-
ções de manga tradicional, uma vez que o texto original em 
japonês é lido dessa forma (Figuras 4 e 5).

ESTRUTURA1.2.1

CRIAÇÃO DE UM WEBTOON1.2

6 https://webtoons.com/

Figura 3 — Instruções retiradas 
do site web do LINE WEBTOON 
de como estruturar um webtoon.

Figura 4 — Exemplificação de 
estrutura de página de manga, in-
cluindo a ordem pela qual devem 
ler-se os balões de fala.

Figura 5 — Página do manga Sailor 
Moon, Naoko Takeuchi (1991), de-
monstrando com setas a ordem por 
que devem ler-se os painéis.
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Naturalmente, a produção de webtoons é vastamente 
distinta da produção de BD tradicional, em variadíssimos 
aspetos. Segundo Kim, a tecnologia utilizada permite uma 
redução significativa dos custos de produção, uma vez 
que se evitam gastos em materiais de desenho, tais como 
canetas, papel, marcadores, tintas. O facto de grande parte 
das plataformas de webtoons permitirem a publicação dos 
mesmos livre de custos, sem necessidade de comprar domí-
nios de websites, permite também aos autores economi-
zar tempo e dinheiro, relativamente a outros formatos de 
webcomic (Kim, 2019).

Através das redes sociais, foi possível contactar a ilus-
tradora espanhola Isabel Terol Martínez, autora de um 
webtoon patrocinado pelo LINE WEBTOON, Lalin’s Curse. 
Durante a entrevista, realizada em 2018, a autora partilhou 
generosamente parte do seu processo de preparação das 
tiras do seu webtoon. A entrevista encontra-se, inalterada, 
nos anexos do presente relatório.

Primeiro, utiliza o seu programa de desenho predi-
leto (Clip Studio Paint) para realizar o storyboard 7. É neste 

PROCESSO1.2.2

7 esboço inicial, sequencial

Figura 6 — Ilustração promocio-
nal de Lalin's Curse, realizada por 
Isabel Terol Martínez.

ficheiro de grandes dimensões que Martínez toma todas as 
decisões relativamente às ações da sua narrativa, compo-
sição da tira, diálogos, entre outras. Uma vez concluído, 
utiliza o mesmo ficheiro para desenhar os rascunhos por 
cima do storyboard, de forma a definir melhor as formas 
dos elementos visuais presentes na tira.

Depois, inicia o chamado processo de “renderização”, 
apresentado na Figura 7, em que utiliza o rascunho como 
base para desenhar as linhas finais, mais limpas, e, por fim, 
adicionar as cores definitivas.

Por fim, no programa Adobe Photoshop, cria um novo 
ficheiro e, utilizando a ferramenta de corte, divide o ficheiro 
em vários, mais pequenos, de forma a poder depois publi-
cá-los no site web do LINE WEBTOON.

Figura 7 — Tira de Lalin's Curse 
em desenvolvimento, durante as 
fases de "renderização" e de cor-
te (disponibilizadas por Isabel 
Terol Martínez).
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Uma vez que os webtoons são webcomics, criados e parti-
lhados através de meios digitais, torna-se possível a adição 
de inúmeros elementos extra que permitem enaltecer a 
experiência de leitura, tal como música, animação de vinhe-
tas, entre outros.

A banda sonora é, por norma, uma parte extremamente 
importante de diversos tipos de media, tais como filmes e 
videojogos. A adição de música a sites web ajuda também a 
melhorar substancialmente a experiência virtual dos visi-
tantes, tornando-a mais imersiva e agradável (Cuny, Forne-
rino & Helme-Guizon, 2015). Naturalmente, os webtoons 
não são exceção. É possível constatar, em diversos títulos 
populares do LINE WEBTOON, tal como Siren's Lament 
(de instantmiso) e SubZero (de June Purr), que a adição de 
música original é bastante comum.

Por outro lado, a animação de vinhetas é algo que se vê 
com menos frequência no LINE WEBTOON, sendo visível 
apenas em pequenos momentos de certos capítulos de títu-
los como Let's Play (de Mongie). Na sua tese Breathing Life 
into Webcomics (2018), Larsson conduziu um estudo em que 
testou os benefícios e problemas potenciais da inclusão de 
elementos animados em webcomics. Os resultados sugeri-
ram que, na maioria dos casos, a inclusão de animação não 
teve qualquer consequência negativa, mas o impacto posi-
tivo também não foi muito notório. Ou seja, para a maio-
ria das pessoas entrevistadas, a reação foi neutra. Numa 
minoria dos casos, a inclusão de animação tornou-se até 
ligeiramente distrativa para os leitores (Larsson, 2018).

Batinić afirma que, de forma a incluir eficazmente 
animação num webcomic, é necessário ter em conta que o 
seu objetivo não é alterar as vinhetas e fornecer-lhes nova 
informação, mas apenas enaltecê-las (as cited in Larsson, 

EXTRAS1.2.3

2015). Isto é, a mensagem transmitida na vinheta deverá ser 
a mesma, com ou sem a adição de animação.

Nas suas tiras publicadas na plataforma Instagram, 
Adam Ellis utiliza o formato GIF 8 animado, de forma 
a conceder movimento aos seus webcomics (Figura 8). O 
método aparenta ir ao encontro do que Larsson e Batinić 
afirmam, permitindo uma experiência mais imersiva ao 
leitor, tornando porém a leitura ligeiramente mais desafiante.

Figura 8 — Tira de Adam Ellis 
(publicada pela plataforma 
BuzzFeed), em dois momentos 
diferentes da animação: o 
primeiro, em que o brinquedo se 
encontra às escuras, e o segundo, 
em que o brinquedo se encontra 
iluminado pelo candeeiro de rua.

8 formato de imagem que permite 
movimento, sem som
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Como já foi referido, existem plataformas próprias para 
a publicação de webtoons, com os seus sites web próprios. 
O presente relatório focar-se-á apenas na plataforma LINE 
WEBTOON, uma vez que foi a escolhida para publicar o 
capítulo-piloto de CMYQ~n: Magical Girl Project.

Para publicar um webtoon no site web, é necessário 
primeiro criar uma série, com uma imagem associada e 
uma breve descrição. Depois, o upload faz-se através de 
episódios. Como se pode observar na Figura 9, é necessário 
enviar todas as imagens, correspondentes aos "cortes" feitos 
no ficheiro descritos no Capítulo 1.2.2. O site web permite 
uma pré-visualização do episódio antes de se publicar, de 
forma a permitir ver o produto final em tamanho real.

PUBLICAÇÃO1.2.4

Figura 9 — Página de publicação 
de episódios do LINE WEB-
TOON, com todos os espaços 
próprios para cada fase.

9 tradução livre

Figura 10 — Publicação no 
Twitter feita por Antlerella:
"Meu Deus, já passaram uns 
impressionantes oitenta episó-
dios entre estes dois desenhos! 
Nunca pensei ir tão longe por 
um projeto, honestamente." 
(tradução livre).

O facto de a publicação de webcomics e webtoons se dar 
frequentemente por episódios faz com que diversos títulos 
se prolonguem durante vários anos, tal como acontece com 
séries televisivas. Kogel faz uma observação bastante rele-
vante acerca deste facto, mencionando que os webcomics 
servem de "arquivo para a evolução e desenvolvimento do 
cartoonista" 9 (Kogel, 2013, p.36). O autor explica segui-
damente este conceito, fazendo menção do facto de que 
é possível, muitas vezes, constatar uma evolução mais ou 
menos óbvia - dependendo de caro para caso, naturalmente 
- do estilo de desenho do criador, contrariamente ao que 
acontece com BD tradicional, em que quaisquer variações 
de estilo em cada volume são intencionais e conscientes.

Um exemplo desta evolução é-nos dado diretamente por 
Antlerella, autora do webtoon Brass and Sass, patrocinado 
pelo LINE WEBTOON. A Figura 10 apresenta uma publi-
cação no Twitter feita pela autora, em que destaca precisa-
mente a evolução do seu estilo de desenho, mostrando duas 
vinhetas do seu webtoon, separadas por oitenta episódios 
(traduzido em aproximadamente oitenta semanas).
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Atualmente, o género Magical Girl (魔法少女 Mahou 
Shōjo ou 魔女っ子 Majokko, em japonês, traduzido à letra 
para "menina mágica" ou "pequena bruxa", respetivamente) 
enquadra-se dentro do género mais abrangente de manga e 
anime "shōjo" (少女), i.e. direcionado para o público infan-
to-juvenil feminino.

Segundo a página web dedicada à cultura pop Kotaku, 
pode identificar-se o género Magical Girl, de forma muito 
abrangente, através da presença de protagonistas jovens, 
do sexo feminino, que, ao utilizar um objeto mágico, se 
transformam numa versão "super heroína" delas próprias. 
Depois de transformadas, as meninas lutam contra forças 
malígnas (Kotaku, 2014). O género tornou-se tão popular 
que surgiram diversas referências, paródias e imitações 
em todo o tipo de séries, especialmente das sequências de 
transformação (ou metamorfose), coreografadas, repletas 
de brilhantes e cores fortes. Exemplos da utilização de magi-
cal girls (personagens intervenientes em narrativas do género 
Magical Girl) podem ser observados na Figura 11, retirada 
da revista de BD Turma da Mônica Jovem, que nada tem 
em comum com o género, mas faz uma breve referência ao 
mesmo, num dos seus capítulos.

Na sua tese Magic, Shōjo, and Metamorphosis: Magical 
Girl Anime and the Challenges of Changing Gender Identities 
in Japanese Society, Kumiko Saito afirma que, historicamente, 
o género Magical Girl "refletiu sempre os ideais de género da 
época, que foram variando" (Saito, 2014, p. 161). Saito define 
a história e evolução do género em várias partes.

PÚBLICO-ALVO E HISTÓRIA2.1

O GÉNERO MAGICAL GIRLCAPÍTULO 2 O SURGIMENTO DO GÉNERO(1960-1970)

As primeiras duas séries animadas que definiram o 
género surgiram nos anos 60 do século XX: Sally, the Witch 
(魔法使いサリー Mahōtsukai Sarī, 1966-1968) e Secret 
Akko-chan (ひみつのアッコちゃん Himitsu no Akko-
-chan, 1969-1970), publicadas pelo estúdio de animação 
Toei Animation. Apesar de o público-alvo das mesmas 
ser o infanto-juvenil feminino, ambas as séries de anime 
foram escritas por autores, homens, muito bem sucedi-
dos previamente no mercado de manga “shōnen”, i.e. para 
rapazes jovens (Mitsuteru Yokoyama e Fujio Akatsuka, 
respetivamente) (Saito, 2014).

Durante os anos 60 e 70 do mesmo século, a temática 
de “feiticeira alienígena forçada a integrar-se na sociedade 
japonesa” é muito comummente observada. Sally the Witch 
começa com a protagonista, Sally Yumeno, a princesa de um 
reino mágico distante, a mudar-se para a Terra, devido ao 

Figura 11 — Excerto da revista 
Turma da Mônica Jovem (2019), 
Estúdios Maurício de Sousa, 
que faz uma referência direta ao 
manga Sailor Moon, de Naoko 
Takeuchi (1991)
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seu fascínio pelas crianças terráquias da sua idade. A família 
de Sally permite-lhe ficar a viver entre os comuns mortais, 
com a condição de que, caso os seus poderes fossem desco-
bertos por alguém, teria de regressar. A narrativa progride, 
então, com as aventuras de Sally e as suas amigas da escola, 
a viver uma vida normal enquanto esconde os seus poderes 
mágicos. A série termina com Sally a sacrificar ser desco-
berta para salvar os seus amigos e, consequentemente, a 
ser forçada a regressar a casa, para se casar e constituir 
família (“Mahōtsukai Sally”, 2020). O anime ganha então 
um papel educativo e moralizador para os espectadores. O 
reino mágico de Sally é visto como castrador e representa 
as responsabilidades da protagonista, e o mundo real, onde 
Sally não pode usar a sua magia livremente, é visto como 
libertador e um “escape” da realidade, que não pode existir 
durante muito tempo (Saito, 2014).

Figura 12 — Sally the Witch, Mi-
tsuteru Yokoyama (1966), Toei 
Animation

DECLÍNIO E MUDANÇA(1970-1990)

Figura 13 — Honey Kisaragi, 
Cutie Honey, Go Nagai (1973), 
Toei Animation

Durante os anos 70 do século XX, a Toei Animation 
continuou a investir no género Magical Girl, no entanto, 
o mesmo começou a perder popularidade. Durante essa 
época, surgiram novas séries do género, feitas por outros 
estúdios de animação, que se distanciaram bastante do 
modelo da Toei, mantendo no entanto diversas caracterís-
ticas que definem o estilo.

Grande parte dos títulos de sucesso dentro do género 
dessa década incluíam narrativas que apresentavam a prota-
gonista de forma menos inocente e feminina, com uma 
representação do seu corpo mais exposta e sexualizada 
(Figura 13), tal como se observa na representação de super-
-heroínas ocidentais, que se analisa em maior detalhe no 
Capítulo 2.3. Nas séries da época, constata-se que, quando 
a protagonista se transforma, o seu corpo amadurece (por 
norma para entre os 16 e os 18 anos) e utiliza a sua beleza 
e sensualidade para seduzir homens, para além de obter 
poderes mágicos (Saito, 2014). Assim, o género Magical Girl 
da altura começou a chamar a atenção de um público-alvo 
bastante diferente do inicial.
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Durante os anos 80 do século XX, redefiniu-se o propó-
sito das séries do género. Enquanto que o objetivo das séries 
Magical Girl vinte anos antes era educar crianças acerca dos 
bons costumes e papéis de género, a partir dos anos 80 do 
mesmo século notou-se um enorme foco nos objetos mági-
cos das magical girls, aumentando a publicidade e o número 
de vendas de merchandise associado ao anime (Figura 14). 
Por outro lado, as temáticas abordadas nas séries, nomea-
damente a sexualização das personagens e as paródias feitas 
às séries da Toei Animation dos anos 60, atraíram outro tipo 
de público, mais adulto (Saito, 2014).

Uma das séries mais famosas da década de 1980 é Creamy 
Mami, the Magic Angel (魔法の天使クリィミーマミ Mahō 
no Tenshi Kurīmī Mami, 1983), publicada pelo estúdio de 
animação Studio Pierrot. A narrativa acompanha a prota-
gonista, Yū Morisawa, de dez anos, que recebe uma vari-
nha de um ser alienígena, que lhe confere o poder de se 
transformar numa jovem de desasseis anos, durante um 
ano. Os poderes da varinha conferem a Yū a capacidade de 
cantar maravilhosamente e, consequentemente, a menina 
torna-se numa idol (cantora japonesa caracterizada pela 
sua inocência e fofura) famosa: Creamy Mami. Durante o 
decorrer dos episódios, a protagonista tenta utilizar a sua 
magia para chamar a atenção do rapaz de quem gosta, que 
não tem interesse nela, mas admira muito a idol Mami. A 
série termina, mais uma vez, quando a protagonista perde 
os seus poderes e consegue finalmente conquistar o rapaz 
(“Creamy Mami, the Magic Angel”, 2021). A história ensina 
aos espectadores que a magia não consegue resolver todos 
os problemas da protagonista e trata-se apenas de um obstá-
culo à infância e, consequentemente, ao "escape", forçando 
a sua maturação (Saito, 2014).

Figura 15 — Creamy Mami, the 
Magic Angel, Osamu Kobayashi 
(1983), Studio Pierrot.

As duas personagens apresen-
tadas na imagem são a mesma 
pessoa, antes e depois da sua 
transformação.

Figura 14 — Imagem pro-
mocional do merchandise de 
Creamy Mami, the Magical 
Angel (BANDAI)
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GUERREIRAS MÁGICAS(1990-2000)

Nos anos 90 do século XX, o género Magical Girl evoluiu 
drasticamente, começando finalmente a desafiar os ideais 
de género. As transformações das meninas deixaram de 
implicar uma metamorfose física do seu corpo, pelo que o 
seu "poder" deixou de estar associado à sua maturação (e 
consequente sexualização) forçada. A versão magical girl 
das meninas passa a diferir muito minimamente no seu 
aspeto físico, alterando-lhes apenas as roupas e os pentea-
dos.

“Shōjo are already powerful as they are.” 
(Saito, 2014, p. 157)

Em 1992, a Toei Animation adaptou para anime o famoso 
manga de Naoko Takeuchi, Pretty Warrior Sailor Moon (美
少女戦士セーラームーン Bishōjo Senshi Sērā Mūn), que 
se tornou um fenómeno mundial. A série segue a aventura 
de Usagi Tsukino (Bunny Tsukino, na versão portuguesa 
da série, As Navegantes da Lua, transmitida pelo Canal 
Panda no ano 2000), uma menina sem qualquer talento ou 
confiança que recebe, de uma misteriosa gata, um meda-
lhão mágico. O medalhão confere-lhe a capacidade de se 
transformar em Sailor Moon, uma guerreira magical girl. 
Jennifer L. Brown afirma, na sua tese Female Protagonists in 
Shōjo Manga - From the Rescuers to the Rescued (2008), que 
"quando se transforma em Sailor Moon, Usagi ganha uma 
oportunidade para se reinventar e se tornar numa pessoa 
mais confiante" 10 (Brown, 2008, p.16).

Durante a progressão dos episódios, a evolução de Usagi 
é evidente, uma vez que a protagonista começa por não 
ter qualquer tipo de autoconfiança (Figura 16), começa 
a ganhar confiança nos poderes que lhe foram concedi-
dos, e, no fim, ganha confiança em si própria, tornando-se 
extremamente poderosa. Os poderes mágicos adquiridos 

10 tradução livre

Figura 16 — Usagi Tsukino, a 
chorar com medo, durante a sua 
primeira batalha enquanto Sailor 
Moon. É notória a sua falta de 
confiança. Pretty Warrior Sailor 
Moon, Junichi Sato (1992), Toei 
Animation

primem o gatilho para o seu desenvolvimento enquanto 
pessoa (Brown, 2008).

Em relação ao aspeto físico das magical girls presentes 
em Sailor Moon e noutras séries do género da década de 
1990, a principal diferença verificada é que o design da 
versão magical girl eleva a sua aparência ao extremo do 
feminino e do delicado, sem alterar o seu corpo de nenhuma 
forma, ao contrário do que acontecia na década anterior. 
A evolução demonstrada por Usagi como personagem é 
também traduzida nas roupas que veste após a transfor-
mação, que vão evoluindo com ela, tornando-se cada vez 
mais detalhadas e exuberantes, como pode observar-se na 
Figura 17. O mesmo se verifica noutras séries de anime e 
manga dos anos 90 do século XX, como em Ojamajo Doremi 
(Dó-Ré-Mi, na versão portuguesa, transmitida pelo Canal 
Panda em 2004), também da Toei Animation. Em Ojamajo 
Doremi, as aprendizes de bruxa demonstram uma evolução 
e crescimento consideráveis ao longo das temporadas e, à 
medida que se desenvolvem enquanto pessoas, a sua versão 
magical girl também se torna mais poderosa, o que se reflete 
nas roupas que vestem (Figura 18).
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Figura 17 — Evolução das roupas 
de Sailor Moon, ao longo das 
temporadas do anime. Pretty 
Warrior Sailor Moon, Naoko 

Takeuchi (1991), Toei Animation

Figura 18 — Evolução das roupas de Doremi, 
ao longo das temporadas do anime. Ojamajo 
Doremi, Izumi Todo (1999), Toei Animation

No seu texto Young Females as Super Heroes: Super Heroes 
in the Animated Sailor Moon (2004), Victoria Newsom define 
girl power 11 como sendo a capacidade de raparigas jovens 
se tornarem poderosas - num contexto pessoal e indivi-
dual - sem se masculinizarem no processo. Isto é, mantendo 
características tradicionalmente femininas (como a fragili-
dade, a inocência e a fofura), que são comummente associa-
das a vulnerabilidade, e fazem delas a sua força e fonte de 
confiança. Pode afirmar-se que foi Sailor Moon que redefiniu 
o género Magical Girl e que, praticamente trinta anos mais 
tarde, esse conceito prevalece.

Outro conceito observável na década de 90 do século 
XX é o facto de a protagonista raramente se encontrar sozi-
nha, nas suas aventuras e batalhas. Ao passo que os anos 
60 estavam repletos de séries em que a protagonista tinha 
de esconder os seus poderes mágicos de todos, os anos 90 
do mesmo século apresentam consistentemente temáticas 
como a amizade entre meninas. Naoko Takeuchi refere que 
o que torna a heroína Sailor Moon mais forte não é o facto 
de depender de um homem, mas o facto de poder sempre 
contar com as suas amigas (as cited in Brown, 1996)

Pretty Guardian Sailor Moon foi criado com o objetivo 
de parodiar, de certa forma, séries como Power Rangers 
(séries de ação pensadas para um público jovem mascu-
lino), fazendo das protagonistas somente raparigas. O 
manga (e, consequentemente, anime) refere temas como a 
identidade de género e a homossexualidade, pela primeira 
vez na história do género Magical Girl. Seguindo os passos 
do seu sucesso, surgiram outras séries de manga que come-
çaram a pôr em causa os ideais de género conservadores do 
Japão. Por exemplo, em Cardcaptor Sakura (CLAMP, 1998), 
fala-se abertamente acerca de relações homossexuais entre 
homens e mulheres, e, em Magic Knight Rayearth (também 
das CLAMP, 1994), as protagonistas vestem armaduras de 
cavaleiro, utilizam espadas e pilotam robots enormes com 
o objetivo de salvar uma princesa (Saito, 2014).

11 poder feminino
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A CONSOLIDAÇÃO DE MAGICAL GIRL
ENQUANTO GÉNERO

(2000-2020)

Ao longo do presente capítulo, concluiu-se que, durante 
os anos 60 e 70 do século XX, uma característica obser-
vada nas séries do género Magical Girl era que a utilização 
da magia representava um período de "escape" a respon-
sabilidades como o casamento e, consequentemente, as 
atividades de "dona de casa", espectáveis das mulheres no 
Japão. A partir dos anos 80 e, especialmente, dos anos 90 do 
mesmo século, o objetivo da metamorfose da magical girl 
passou a ser somente cosmético, de forma a torná-la mais 
bonita e "fofinha" (Saito, 2014). Este conceito continua a 
constatar-se, nos dias de hoje.

A Toei Animation continuou a apostar em séries do 
género Magical Girl, que revelaram ser uma importante 
fonte de lucro, desde os tempos de Sally the Witch até ao 
fenómeno mundial que foi Sailor Moon (Hartzheim, 2016). 
Em 2004, o estúdio lançou a primeira temporada daquele 
que se veio a tornar o paradigma das séries de anime Magical 
Girl modernas: Pretty Cure! (ふたりはプリキュア Futari 
wa PuriKyua).

A narrativa gira em torno de duas raparigas, Nagisa 
Misumi e Honoka Yukishiro, que ganham o poder de se 
transformar em magical girls, Cure Black e Cure White, 
respetivamente. O seu objetivo é lutar contra a dimensão 
maligna Dark Zone, que ameaça o planeta Terra, enquanto 
colecionam um tipo de pedra mágica denominado Prism 
Stones, capaz de reverter os danos causados por Dark Zone. 
PreCure! foi um imediato sucesso, que se mantém até hoje, 
quase duas décadas depois, com variadíssimas temporadas, 
que saem anualmente. Cada temporada é diferente da ante-
rior (Figura 19), mas mantém sempre a estrutura episódica 
e a temática de colecionar objetos mágicos para lutar contra 
as forças do mal.

Uma significativa parte dos lucros da Toei Animation 
em relação a PreCure! provém das vendas de merchandise. 
Segundo Benson, a estratégia de marketing utilizada pelo 
estúdio é a integração de objetos mágicos nas suas narrati-
vas que permitem às personagens transformar-se em magi-
cal girls e, consequentemente, permitem que as crianças, 
telespectadoras, "consigam tornar-se também PreCures" 
de forma extremamente eficiente (Benson, 2019). Saito vai 
mais longe, utilizando a impiedosa expressão "25 minutos 
de publicidade a brinquedos" para descrever os episódios 
(Saito, 2014, p. 152). A criação de merchandise baseado nas 
varinhas e armas utilizadas pelas magical girls da televisão 
permite criar uma ponte entre a ficção e a realidade. Torna 
também possível para o espectador obter uma porção da 
personagem e transportá-la consigo para todo o lado.

Sailor Moon e PreCure! vieram estabelecer finalmente 
o género, e o seu imenso sucesso levou à popularização das  
magical girls de tal forma que se começou a observá-las em 
todo o tipo de narrativas, japonesas ou não.

Figura 19 — Protagonistas 
de diferentes temportadas de 
Pretty Cure! (2004-2018), Toei 
Animation
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Esta consolidação do género fez com que, a partir da 
década de 2010, começassem a surgir séries de anime e manga 
que, fazendo uso da premissa do género Magical Girl, são diri-
gidas a um público adulto. Um exemplo primo desta descons-
trução do género é o anime Puella Magi Madoka Magica (魔
法少女まどか☆マギカ Mahō Shōjo Madoka☆Magika), 
produzido pela SHAFT em 2011. O anime segue a vida de 
uma menina de 14 anos, Madoka Kaname, que conhece 
um pequeno animal alienígena que lhe dá a habilidade de 
se transformar em magical girl. A premissa é semelhante 
a uma série Magical Girl comum, em que as meninas se 
transformam e derrotam monstros (chamados "bruxas", na 
série), para recolher deles um pequeno objeto denominado 

Figura 20 — Cure Happy, com 
a sua varinha mágica, transfor-
mada em objeto de merchandi-
se. Smile Precure!, Izumi Todo 
(2012), Toei Animation

grief seed, que utilizam para limpar a sua joia mágica de 
impurezas que vai acumulando ao longo do tempo.

Com o decorrer dos episódios, revela-se que as “bruxas” 
com que as meninas lutam não são mais que outras magical 
girls, que cairam em desespero. Madoka vê as suas compa-
nheiras morrer de forma violenta, ou transformar-se em 
“bruxas” que tem de consequentemente matar, sendo reve-
lado que é esse o trágico destino das meninas que aceitam 
tornar-se magical girls.

“The magical girl character, which has always been a role of 
pureness and love, is an existence of hell in Madoka Magica.” 

(Pementel, 2019)

Figura 21 — Puella Magi Madoka 
Magica (2011), SHAFT, onde é 
possível constatar o tom sério e 
sombrio do anime.

No ocidente, surgiram também séries de desenhos 
animados do género Magical Girl, tais como Princess Gwene-
vere and the Jewel Riders (Robert Mandell, 1995), Winx 
Club (Iginio Straffi, 2004), Atomic Betty (Trevor Bentley, 
2004) ou, mais recentemente, Miraculous Ladybug (Thomas 
Astruc, 2015). Todas apresentam uma protagonista jovem, 
do sexo feminino, com a capacidade de se transformar em 
magical girl que, apesar de "ocidentalizada" (i.e., com roupas 
semelhantes a super-heróis ocidentais), continua a enqua-
drar-se no género.
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Figura 22 — Winx Club, Iginio 
Straffi (2004), Rainbow S.r.l.

Figura 23 — Transformação 
de Marinette na sua versão 
magical girl Ladybug , Miraculous 
Ladybug, Thomas Astruc (2015), 
Zagtoon Method Animation.

CARACTERÍSTICAS INERENTES 
AO GÉNERO

2.2

Nas suas cinco décadas de existência, o género Magical 
Girl desenvolveu uma linguagem muito própria, repleta de 
características que o tornam facilmente reconhecível.

★Roupas Adornadas e Extravagantes:

Sendo um género criado e pensado para um público 
infanto-juvenil feminino, é comum o género Magical Girl 
apresentar nas suas protagonistas roupas semelhantes às 
de princesas e idols, repletas de adornos. Como foi mencio-
nado no capítulo anterior, as personagens utilizam carac-
terísticas que são frequentemente associadas à fragilidade 
(tais como feminilidade, fofura, delicadeza) e fazem delas 
a sua força.

Curiosamente, a existência de roupas repletas de folhos, 
rendas e laços tornou-se de tal forma expectável, que, mesmo 
em séries em que não existe uma sequência de transformação 
de menina normal em magical girl, as mesmas estão presen-
tes (Chan, 2017). Um exemplo desta situação é Cardcap-
tor Sakura (CLAMP, 1998), em que a protagonista, Sakura, 
apesar de poder utilizar os seus poderes sem se transformar, 
tem uma amiga que a convida a trocar de roupa sempre 
que parte para uma aventura. Ou seja, apesar de totalmente 
dispensável para a história, a transformação cosmética da 
magical girl torna-se uma quase necessidade para a carac-
terização do género.

★Sequências de Transformação Coreografadas:

Para atingir a sua forma magical girl, as personagens 
costumam passar por uma transformação estética em que 
mudam de roupa e cabelo. É comum, em anime do género, 
que as sequências de transformação sejam acompanhadas 
por música e uma coreografia, para além de visuais repletos 
de brilhantes intensos e cores saturadas.
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Figura 24 — Excertos da sequên-
cia de tranformação de Cure 
Summer, Tropical-Rouge! Precure, 
(2021), Toei Animation

★Simbologia de Cores:

Foi também mencionado no capítulo anterior que, a 
partir dos anos 90 do século XX, se popularizaram as séries 
do género que giravam à volta não de uma, mas de diver-
sas protagonistas, em grupo. As narrativas, por norma, 
incluíam temas como a amizade e o trabalho em equipa 
entre meninas, e uma forma de mais facilmente identificar 
e distinguir cada personagem é através das cores.

A cada menina é associada uma cor, sendo que à prin-
cipal é quase sempre atribuído o cor-de-rosa ou o verme-
lho (Figura 19). A segunda menina a juntar-se à equipa é, 

por norma, a de cor azul, seguida da amarela, ou verde. É 
comum existir uma magical girl que se junta à equipa mais 
tarde, a meio da temporada da série, por norma de cor roxa. 
As cores, apesar de não estarem sempre associadas à perso-
nalidade das personagens, costumam ser um bom indicador 
da mesma, quando associadas ao character design (lingua-
gem corporal, roupas que veste, penteado, entre outros).

Figura 25 — Magic Knight 
Rayearth, CLAMP (1994)

★Existência de uma Mascote Mágica:

Outra característica comummente utilizada em 
narrativas do género Magical Girl é a existência de uma 
ou mais mascotes, por norma de aparência semelhante 
a pequenos animais, que podem conceder ou auxiliar as 
protagonistas na utilização dos seus poderes mágicos. A 
mascote tem muitas vezes uma personalidade divertida 
e engraçada, sendo utilizada em momentos de humor, e, 
apesar de costumar ser capaz de falar, existem diversas 
séries em que apenas faz sons.
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Figura 26 — Momona e 
Ruby, Lady Jewelpet, (2014), 
Studio Comet

★Sonho Premonitório:

É muito comum, no primeiro capítulo ou episódio 
(dependendo se se trata de manga ou anime, respetiva-
mente), a protagonista ter um sonho acerca dos eventos 
que acontecerão durante a história. Em Heartcatch! Precure 
(Toei, 2011), Tsubomi testemunha em sonho uma violenta 
batalha entre Dark Precure (uma das futuras vilãs da série) 
e Cure Moonlight (que ainda não conhece e, mais tarde, 
se torna sua amiga e companheira de batalha). Depois de 

Figura 27 — Luna, numa cena de 
humor em que dá a entender que 
Usagi vai engordar, Pretty War-
rior Sailor Moon, Naoko Takeuchi 
(1991), Toei Animation

Figura 28 — Magic Knight 
Rayearth, CLAMP (1994)

despertar, a protagonista menciona que não é a primeira vez 
que tem esse sonho. Na segunda temporada de Magic Knight 
Rayearth (CLAMP, 1994), a protagonista Hikaru começa 
também a ter sonhos premonitórios (Figura 28), acerca de 
uma personagem maléfica que vem a ser introduzida mais 
tarde, de nome Nova.



- 62 - - 63 -

PERSONAGENS FEMININAS "FORTES"
NO OCIDENTE - WONDER WOMAN

2.2

Depois de se apresentar o contexto histórico e as carac-
terísticas presentes no género Magical Girl, considerou-se 
importante apresentar um exemplo concreto de uma super-
-heroína ocidental, visto que as magical girls representam, 
no Japão, o mesmo arquétipo. Uma vez que as personagens 
de CMYQ~n: Magical Girl Project foram criadas com base 
na visão japonesa de "super-heroína", a apresentação de uma 
personagem ocidental torna-se relevante, de forma a fazer-se 
uma comparação direta.

Na segunda década do século XXI, a desigualdade de 
género ainda é um problema que se constata em todo o 
mundo. Esta desigualdade constata-se em variadas situações 
do dia-a-dia, nomeadamente na representação nos media.

Os media representam uma grande e importante parte 
das sociedades de primeiro mundo. Pode dizer-se que aquilo 
que se apresenta na televisão, Internet, rádio, etc. representa 
e acaba, de certa forma, por formatar populações inteiras e 
as suas realidades sociais. É senso comum afirmar que, para 
a maioria das crianças dos dias de hoje, o primeiro contacto 
com pessoas e realidades diferentes da sua é feito através dos 
media. Por consequência, a importância da representação 
cuidada dessas realidades torna-se evidente, inclusivamente 
na chamada "cultura pop".

Historicamente, as mulheres quase sempre foram repre-
sentadas como seres inferiores aos homens, por norma sob 
a forma de vítima, ou “donzela em apuros”, sempre depen-
dentes do herói, do sexo masculino. É muito comum o seu 
papel ser reduzido ao de “prémio”, conquistado pelo herói 
no final da aventura (Knight, 2010). Quando se trata de 
protagonistas de ficção do sexo feminino, a sua evolução 
tem sido notável, estando esta evolução fortemente ligada 

às conquistas das mulheres no mundo real. I.e., numa época 
histórica em que as mulheres eram vistas como cidadãos 
de segunda categoria, a sua representação nos media era, 
naturalmente, uma réplica dessa realidade.

Nos anos 30 do século XX, o fenómeno da DC Comics 
Superman (Super-Homem) foi criado, tornando-se rapida-
mente um sucesso com rapazes novos e o epítome da imagem 
de super-herói masculino. Versões femininas dos super-
-heróis surgiram pouco tempo depois, sendo um exemplo 
extremamente importante a personagem Wonder Woman 
(Mulher-Maravilha), também da DC Comics, de 1941.

Wonder Woman foi a primeira grande super-heroína 
protagonista da sua própria BD, tendo-se tornado rapida-
mente um símbolo de feminismo. O seu criador, o psicólogo 
William Moulton Marston, explicou os pensamentos por 
detrás da criação da personagem, num artigo publicado na 
revista online The American Scholar:

"Pareceu-me, de um ponto de vista psicológico, que o maior 
problema dos comics sempre foi a sua fria e exagerada masculi-

nidade. A um super-herói macho, quanto muito, faltam-lhe qua-
lidades como o amor maternal e a ternura, que são tão essenciais 

a uma criança como respirar. Imagine que o seu filho admira 
muito um super homem que usa a sua força extraordinária para 
ajudar os mais fracos. Nesse caso, o ingrediente mais importante 

da receita da felicidade humana ainda está em falta - o amor. 
É importante ser-se forte e generoso. No entanto, é considerado 

"maricas", segundo as regras da masculinidade, ser-se carinhoso, 
ternurento e charmoso.

"Ah, isso são coisas de meninas!", diz o nosso jovem leitor.

 "Quem é que quer ser uma menina?", e é exatamente esse o 
problema; nem as meninas vão querer ser meninas, quando ao 

arquétipo de mulher falta força e poder. Ninguém quer ser menina 
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porque ninguém quer ser ternurento, submisso e amante da paz, 
como as meninas. As qualidades mais fortes das mulheres começa-

ram a ser detestadas devido às suas qualidades mais fracas.

A solução óbvia é criar uma personagem feminina com toda 
a força de um super homem, e ainda com o charme de uma bela 

mulher. É isto que eu recomendo às editoras de comics.”
(Marston, 2017)

A visão artística do autor era extremamente avançada 
para a época e é facto que Wonder Woman se tornou o 
arquétipo de mulher forte e inspiradora no Ocidente. É, 
no entanto, possível também constatar algumas tendên-
cias intrinsecamente machistas (expectáveis para a época 
e público-alvo da própria DC Comics, i.e. homens brancos 
heterossexuais), nomeadamente o evidente sex-appeal da 
personagem e a forma como esta é apresentada. Analisando 
o character design de Wonder Woman, salta imediatamente 
à vista a forma como esta está vestida e o tipo de cara e 
corpo que apresenta (roupa justa e curta, com muita pele 
exposta, seios grandes, ancas largas e pernas compridas, 
cara tipicamente bela e feminina, com traços delicados). 
Sendo o seu design referente à sua contraparte masculina, é 
aparentemente feito com um público masculino em mente. 
Indo mais longe, pode afirmar-se que a Wonder Woman 
original representa muito bem o estereótipo de male gaze*, 
quer pela forma como é desenhada na BD, quer pelas situa-
ções altamente sugestivas em que a heroína invariavelmente 
acaba por se encontrar (Figuras 29, 30, 31).

tradução livre

* “O gaze é um conceito utilizado para analisar cultura visual, 
que trata como as pessoas são apresentadas e vistas pelo público. 
Os tipos de gaze são categorizados por quem olha. O termo male 
gaze foi criado por Laura Mulvey no seu ensaio Visual Pleasure 
and Narrative Cinema, publicado em 1975. Mulvey diz que mulhe-
res no cinema são tipicamente objetos, ao invés de donas, do gaze, 
porque no controlo da câmara (e portanto do gaze) está geral-
mente um homem branco heterossexual, assim como o público-
-alvo da maioria dos géneros de filme.” (Rinaldi, 2017)

Figura 29 — Spread do comic Jus-
tice League of America (vol. 14),
Ed Benes, DC (2007)

Figura 30 — Vinheta do comic 
Wonder Woman (#29)
Harry G. Peter, DC Comics 
(1948)
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Figura 31 — Capa do comic Won-
der Woman (1987 2nd Series #19)
George Perez, DC Comics (1987)

A Figura 29 apresenta uma situação que acontece na 
BD Justice League of America, em que parte do grupo é 
capturado pelos vilões da história e vai ser resgatado pelos 
companheiros de equipa. Apesar da maioria dos membros 
da equipa ser do sexo masculino, o foco da página são os 
membros do sexo feminino, em posições altamente sugesti-
vas e cujos corpos são desenhados com detalhe desmedido 

e possivelmente desnecessário, tendo em conta o teor sério 
e tenso da narrativa em questão.

As Figuras 30 e 31 apresentam situações comuns na 
BD, em que a heroína se encontra em situações sugestivas, 
nomeadamente referentes ao fetiche de BDSM. Essas situa-
ções foram, segundo Berlatsky, acrescentadas propositada-
mente pelo autor (Berlatsky, 2015).

Apesar de todos os exemplos de male gaze associados a 
Wonder Woman, é inegável que a personagem é um símbolo 
de feminismo e uma inspiração para muitas meninas e 
mulheres, de todas as idades, em todo o mundo. A heroína 
foi um ponto de partida para a criação de muitas outras 
personagens femininas poderosas, que se encontram ao 
mesmo nível que a sua contraparte masculina, sem perde-
rem a sua feminilidade por isso.
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ESTILO GRÁFICO3.1

CASO DE ESTUDO:
SEASONS OF BLOSSOM

CAPÍTULO 3

Como foi explicado no Capítulo 1 do presente relató-
rio, existem inúmeros webtoons diferentes, que utilizam 
diferentes estilos e técnicas para ilustrar as suas narrativas. 
Isto é, apesar de o formato ser standard, cada artista e escri-
tor (muitas vezes, não são a mesma pessoa) utiliza os seus 
métodos individuais para criar o seu webtoon, tal como 
acontece nos outros tipos de manga e BD.

Assim, para a criação do capítulo-piloto de CMYQ~n: 
Magical Girl Project, foi necessário realizar uma leitura 
atenta e análise de diversos webtoons de sucesso. Para o 
presente capítulo, escolheu-se o webtoon Seasons of Blossom, 
escrito por Hongduck e ilustrado por Nemone.

O principal motivo que levou à escolha deste webtoon 
em particular para a análise foi a identidade gráfica utili-
zada no mesmo. O estilo que Nemone adotou para Seasons 
of Blossom coincide bastante com o que se pretende utilizar 
em CMYQ~n: Magical Girl Project. No entanto, falar-se-á 
em maior detalhe acerca do estilo gráfico do projeto no 
Capítulo 5, pelo que, no presente capítulo, far-se-ão apenas 
notas breves, introdutórias.

Primeiramente, o estilo de desenho em Seasons of Blos-
som é uma identidade gráfica inspirada pela escola japo-
nesa de ilustração (muitas vezes chamado "estilo manga", 
uma vez que é utilizado na BD japonesa, com o mesmo 
nome). Nemone utiliza um registo limpo e pouco deta-
lhado, utilizando quase exclusivamente cores sólidas, com 
muito poucas ou nenhumas sombras, dando mais ênfase ao 
trabalho de linha que, apesar de não apresentar variações 
de grossura, é mais detalhado.

O estilo gráfico de Seasons of Blossom é extremamente 
apropriado para um webtoon, uma vez que trabalhos patro-
cinados pelo LINE WEBTOON exigem pelo menos uma 
publicação todas as semanas. Assim, Nemone revela-se 
muito eficiente, sendo capaz de desenhar dezenas de perso-
nagens em diversas posições e situações, sem perder muito 
tempo com detalhes que a maior parte dos leitores possivel-
mente ignora. É apenas nas cenas de maior relevância que 
se acrescenta maior detalhe, como é o caso da Figura 32, de 
forma a captar de novo a atenção do leitor e proporcionar 
uma experiência mais imersiva.

Figura 32 — Vinheta de 
Seasons of Blossom, mostrando 
claramente o registo de dese-
nho do webtoon.
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Figura 33 — Vinheta mais 
detalhada de Seasons of Blos-
som, que representa uma 
cena importante.

COMPOSIÇÃO DE PAINÉIS3.2

Seasons of Blossom, tal como todos os restantes webtoons 
do LINE WEBTOON, está restrito ao formato vertical da 
página. No entanto, a forma como utiliza esse espaço é 
bastante variada, colocando vinhetas (ou quadradinhos) 
de tamanhos distintos, em posições diferentes da página, 
conforme a narrativa o exija. Desta forma, Hongduck e 
Nemone conseguem imprimir o ritmo que pretendem no 
leitor, utilizando diferentes hierarquias de vinhetas que 
exigem mais ou menos tempo para descodificar. Por outro 
lado, o posicionamento das vinhetas ajuda também a criar 
dinâmica entre as personagens (Figura 34).

Para além das vinhetas, o espaço branco é utilizado 
comummente neste webtoon para colocar balões de fala 
importantes, que surgem após uma pausa. Por outro lado, 
este espaço é também utilizado para fazer uma distinção 
clara entre ação presente e passada (e.g. uma memória ou 
lembrança de uma personagem), tornando-se colorido 
nesses casos. A Figura 35 apresenta uma dessas situações, 
em que a protagonista relembra uma situação do dia anterior 
e o fundo da página torna-se cor-de-rosa em vez de branco.

FUNDOS E EFEITOS3.3

Seasons of Blossom, tal como uma grande quantidade 
de webtoons patrocinados pelo LINE WEBTOON, utiliza 
modelos 3D para realizar os fundos e paisagens que surgem 
nas vinhetas de forma mais rápida e eficiente. No entanto, 
contrariamente a alguns webtoons, Nemone altera e desenha 
por cima destes fundos, em vez de os deixar em 3D bruto, 
como acontece com o webtoon Let's Play, de Mongie, por 
exemplo (Figura 36).

O ato de desenhar por cima dos modelos 3D faz com 
que o estilo se torne coerente e evita o contraste excessivo 
observado em Let's Play. Assim, torna-se possível escolher 
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Figura 34 — Vinhetas de 
Seasons of Blossom, onde 
se pode observar os tama-
nhos diferentes das mes-
mas, para marcar ritmos 
diferentes de leitura.

Figura 35 — Vinheta de 
Seasons of Blossom, mostrando 
o fundo colorido, utilizado 
para representar memórias da 
personagem principal.

cores concordantes com as das personagens, e o webtoon 
torna-se mais imersivo, uma vez que os fundos chamam 
menos a atenção devido à coesão do estilo. Por outro lado, 
é também comum observar, em vinhetas focadas nas perso-
nagens e seu diálogo, fundos de cores sólidas, em branco ou 
com efeitos visuais apropriados aos sentimentos expressos. 
Um exemplo desta situação encontra-se na Figura 38, que 
representa uma conversa sentimental entre duas amigas, 
que culmina com um gesto carinhoso inesperado. Os círcu-
los brancos, com os dégradés de amarelo suave ilustram 
eficazmente uma situação calma e serena.



- 76 - - 77 -

Figura 36 — Vinhetas de Let's 
Play, onde se pode observar os 
fundos 3D, sem edição, e o seu 
contraste com as personagens.

Figura 37 — Vinhetas de Seasons 
of Blossom, onde os fundos, 
apesar de terem sido desenhados 
com base em modelos 3D, foram 
trabalhados de forma a combinar 
com o estilo das personagens.

Figura 38 — Vinheta de 
Seasons of Blossom, de fundo 
de padrão abstrato que 
complementa os sentimentos 
expressos na cena.
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PARTE ★ Narrativa Gráfica "CMYQ~n: Magical Girl Project"
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Como foi referido no Capítulo 1 do presente relatório, 
os webtoons nasceram e prosperaram na recente cultura das 
redes sociais e digitalização, cada vez mais presente no dia-a-
-dia da população. A sua publicação online é imediatamente 
acessível a pessoas de todo o mundo com acesso à Internet, 
facto que é o motor do projeto.

Desde 2010 até ao presente ano de 2021, a autora do 
projeto, utilizando o nome Marikyuun, acumulou mais de 
30 mil seguidores nas redes sociais, cujo apoio e partilhas 
lhe proporcionaram diversas oportunidades de trabalho e 
a capacidade de fazer ilustração a tempo inteiro. Por outras 
palavras, considera-se importante a sua participação e rele-
vância na comunidade onde o estudo do presente projeto 
se insere.

O primeiro trabalho de ilustração digital em estilo manga 
da autora foi publicado na plataforma DeviantArt 12 (dedi-
cada a artistas e escritores), no ano de 2011 - aos treze anos 
de idade (Figura 39). A ilustração apresenta uma persona-
gem original, magical girl, de nome Hitomi Murasaki. Com 
o passar dos anos, Hitomi deixou de existir nas ilustrações 
da autora, mas personagens inseridas na estética magical girl 
continuaram presentes no seu imaginário e, consequente-
mente, no seu portfólio.

Naturalmente, a presença da autora nas redes sociais e 
em eventos portugueses dedicados à cultura pop japonesa, 
com espaços dedicados à venda e exposição de trabalho 
de ilustração, promoveu a proximidade com um público 
participativo e informado, assim como com outros ilus-
tradores, com os quais criou relações fundamentais para 
o seu desenvolvimento enquanto artista. Desde 2010 até 

CONTEXTO4.1.1

ENQUADRAMENTO4.1

PROCESSO NARRATIVOCAPÍTULO 4

12 http://deviantart.com

ao presente ano de 2021, teve a oportunidade de organizar 
e incluir o seu trabalho em publicações (fanzines) reple-
tas de ilustradores talentosos de todo o mundo, em jogos 
de computador publicados no Japão, em lojas dedicadas à 
venda de manga e outros produtos de cultura pop japonesa 
(Figura 40), em canais de streaming de nomes importantes 
da área dos e-sports 13 (Figura 41), entre outros. Tudo graças 
à Internet e ao apoio de pessoas de todo o mundo, que, para 
além de lhe proporcionarem motivação diariamente com 
comentários positivos, partilham o seu trabalho nas suas 
próprias páginas, o que lhe permite chegar a um público 
maior com cada ilustração, tendo assim oportunidades cres-
centes de trabalho.

13 electronic sports, competições de 
videojogos a nível profissional

Figura 39 — Ilustração da 
magical girl original Hitomi 
Murasaki (2011)
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O título do projeto (CMYQ~n: Magical Girl Project) 
surge da junção sonora de duas expressões: CMYK (sistema 
de cores utilizado frequentemente na indústria do design 
gráfico) e Marikyuun (nome utilizado pela autora). A escolha 
destas duas palavras surgiu da expressão colorida presente no 
seu trabalho pessoal, bem como da importância que as cores 
têm no webtoon, quer como meio de comunicação visual, 
quer na própria narrativa.

Antes de se equacionar enquanto narrativa, CMYQ~n: 
Magical Girl Project começou por se constituir como um 
conjunto de trabalhos dentro da área do character design e 
da ilustração, de cinco magical girls, partilhado na plata-
forma digital Instagram. Foi o apoio e entusiasmo contínuo 
de variadíssimas pessoas de todo o mundo que serviu de 
motivação para a continuação deste projeto (Figura 42). 
A vontade de desenvolver e explorar potenciais narrativas 
baseadas nos seus poderes mágicos, da relação entre elas 
ou da exploração das suas personalidades, levou ao desen-
volvimento destas personagens num plano narrativo mais 
sólido. Narrativa essa que procurou ser simples e facilmente 
acessível a todas as pessoas através da Internet. Assim, 
clarifica-se o motivo da escolha do formato webtoon para a 

Figura 40 — Página principal do 
site web da loja dinamarquesa 
Animerch, cuja mascote foi 
desenhada por Marikyuun.

Figura 42 — Ilustrações e 
trabalhos das personagens 
de CMYQ~n: Magical Girl 
Project, feitos por pessoas 
de todo o mundo (crédito 
atribuído em cada imagem).

primeira publicação de CMYQ~n: Magical Girl Project, face 
à BD tradicional, em papel, de distribuição mais onerosa. O 
objetivo do projeto é partilhá-lo e torná-lo acessível a todos 
os interessados, da mesma maneira que o seu trabalho tem 
sido sempre publicado.

Figura 41 — Publicação no 
Twitter feita por Maister, joga-
dor profissional de Super Smash 
Bros. Ultimate:
"Temos novo emoji! Mais uma 
vez feito pela Marikyuun, ela 
fez um trabalho excelente!..."
(tradução livre).



- 88 - - 89 -

NARRATIVA4.1.2

CMYQ~n: Magical Girl Project é uma narrativa original, 
do género Magical Girl, que fala de cinco meninas escolhidas 
para lutar contra uma invasão de monstros alienígenas. O 
objetivo principal é apresentar uma história leve e acessível, 
com personagens adoráveis, dedicada a um público infanto-
juvenil, ou a adultos familiarizados com o género.

As temáticas abordadas na narrativa são propositada-
mente estereotipadas (Capítulo 2.2), servindo o propósito 
de desconstrução do género, com uma protagonista perfei-
tamente ciente de que se encontra num universo Magical 
Girl. Uma vez que o foco são as personagens, a narrativa 
é então focada nas mesmas, mais importantes do que o 
próprio enredo.

O segundo ano do Mestrado em Design Gráfico e Proje-
tos Editoriais potenciou a realização do webtoon, tendo 
tornado possível a aplicação de conhecimentos adquiridos. 
Uma vez que as protagonistas estavam definidas, foi necessá-
rio escrever um resumo detalhado da narrativa apresentada 
no capítulo-piloto, de forma a definir a história e os aconte-
cimentos do mesmo. No livro Manga in Theory and Practice, 
Hirohiko Araki, autor conceituado de manga no Japão e 
no mundo, afirma que é mais importante definir pequenos 
"episódios" em cada publicação do que criar uma história que 
se prolonga por várias publicações. O autor acrescenta que, 
“quando a narrativa se prolonga demasiado, o mais provável 
é que o leitor se aborreça da série antes de chegar ao fim, caso 
não existam pequenas conclusões ao longo dos capítulos que 
vai lendo” (Araki, 2017, p. 86). Assim, o autor define uma 
fórmula para a criação de histórias apelativas, que foi seguida 
para o capítulo-piloto de CMYQ~n: Magical Girl Project:

★ Introdução: O mais importante é o protagonista ser 
imediatamente reconhecido como tal e aparecer o mais 
depressa possível;

★ Desenvolvimento: O protagonista encontra um anta-
gonista ou depara-se com uma dificuldade;

★ Reviravolta: O protagonista depara-se com um dilema, 
que dificulta imensamente a resolução da dificuldade. Deve 
deixar-se o leitor ansioso pela resolução; 

★ Resolução: O final feliz, ou vitória do protagonista.

SINOPSE4.1.3

Num planeta distante, inicia-se uma guerra em torno 
dos poderosos cristais CMYQ~n, principal fonte de energia 
da população, invejados pelos invasores de países vizinhos. 
Numa situação crítica, a Rainha do planeta decide enviar 
uma elevada quantidade de cristais para uma galáxia longín-
qua, de modo a afastar os invasores do seu reino. Aperceben-
do-se que essa decisão não resolvera o problema, a Rainha 
envia os seus cinco cavaleiros mais fortes atrás dos cristais, 
que acabaram no planeta Terra. Fora do seu ambiente natal, 
a magia contida nos cristais causa efeitos inesperados e 
perigosos, como a abertura de buracos no solo, terramotos 
e alterações climáticas que assustam a população da Terra.

O capítulo-piloto começa com uma das protagonistas, 
Mei Ying, a acordar de um sonho premonitório: uma bata-
lha em que ela participa, juntamente com outras meninas e 
os cavaleiros da Rainha, contra uma estranha mulher, dema-
siado poderosa para ser vencida. Confusa e perturbada com 
o pesadelo, decide ignorá-lo. A história acompanha então 
o dia da menina, que se vai tornando consecutivamente 
mais bizarro e mágico, desde que acorda até regressar da 
escola, quando outra menina se transforma em magical 
girl, mesmo à sua frente, para lutar contra um monstro. 
Apercebendo-se que se trata de uma das cinco escolhidas 
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para utilizar o poder dos cristais CMYQ~n na luta contra 
o monstro, Mei Ying é forçada a decidir se quer ignorar o 
problema e regressar à sua vida quotidiana, ou juntar-se às 
outras meninas escolhidas na luta, em defesa da sua cidade.

Seguindo as indicações de Araki, pode associar-se cada 
ponto apresentado anteriormente a uma parte da história 
deste capítulo-piloto. A apresentação da protagonista dá-se 
imediatamente, durante o seu sonho; a menina ultrapassa 
dificuldades durante o seu dia, uma vez que este se torna 
mágico contra a sua vontade; a reviravolta leva a uma situa-
ção de batalha, em que Mei Ying é forçada a escolher lutar 
ou ignorar a situação; e a resolução, quando decide não se 
juntar ao grupo, deixando as restantes personagens choca-
das e criando um conceito de narrativa aberta.

Figura 43 — Ilustração promo-
cional de CMYQ~n: Magical 
Girl Project.

PERSONAGENS E MUNDO4.2

PANORAMA GERAL4.2.1

Como já foi mencionado no presente capítulo, o projeto 
prático CMYQ~n: Magical Girl Project começou por ser um 
conjunto de cinco designs de personagens, sem qualquer 
tipo de contexto ou narrativa associadas.

Uma questão tida em consideração foi a distinção clara 
entre cada personagem. No seu livro How To Draw Manga 
Volume 18: Super-Deformed Characters, Gen Sato afirma 
que, numa tentativa de criar personagens apelativas, muitos 
artistas caem no erro de criar um elenco de personagens 
demasiado parecidas, em que nenhuma se destaca (Figura 
44). Essa decisão gráfica torna complicado distinguir, à 
primeira vista, o protagonista da história, algo considerado 
negativo (Sato, 2005).

Figura 44 — Exemplos que 
Sato dá de um bom (1) e um 
mau (2) grupo de personagens. 
No exemplo 2, é impossível 
distinguir o protagonista, uma 
vez que nenhuma personagem 
de destaca, pois todas são 
igualmente atraentes.

1

2
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O autor acrescenta também que um bom exercício para 
melhorar a capacidade de design de personagens é observar 
as pessoas na rua e as suas diferenças. "Uma pessoa atraente 
só é vista como tal quando a maioria das pessoas à sua volta 
não o são, i.e., por termo de comparação" (Sato, 2005, p.44). 
No entanto, quando as protagonistas de CMYQ~n: Magi-
cal Girl Project foram criadas, foi decidido que todas elas 
seriam bonitas e que fossem ao encontro das características 
inerentes ao género Magical Girl (Capítulo 2.2). Assim, 
para este projeto, uma grande preocupação foi atribuir às 
protagonistas diferentes alturas, tipos de corpo e postu-
ras, de forma a ser possível reconhecer cada uma através 
das silhuetas apenas, sem fazer um esforço para as tornar 
menos atraentes por isso. O objetivo foi também reforçar a 
ideia de que uma menina pode ser bonita, independente-
mente da sua altura, peso, cor de pele ou cabelo. Procurou 
também que as personagens se distinguissem apenas pela 
sua silhueta e cara, dando-lhes formas distintas (Figuras 
45 e 46).

A primeira personagem a ser criada foi a menina de cor 
roxa, Fujiko Tsukuyomi, desenhada pela primeira vez em 
2016, associada a um evento social entre artistas iniciado 
na plataforma Instagram. O objetivo do evento era criar 

Figura 45 — Rascunho das 
protagonistas de CMYQ~n: 
Magical Girl Project (2020).

uma personagem baseada numa cor, tema que se encaixa 
perfeitamente na estética Magical Girl. Essa personagem 
serviu de matriz para a criação das restantes, no sentido 
em que se escolheu uma temática-base, um animal e uma 
cor para associar a cada menina. Nos anexos do presente 
relatório, encontra-se uma descrição detalhada do processo 
de criação do design de Fujiko (Figura 47). Com o passar 
dos anos, o design de cada personagem foi evoluindo, de 
forma criar uma maior coesão entre elas e o contexto em 
que se inserem.

Figura 46 — Protagonistas 
de CMYQ~n: Magical Girl 
Project (2018)

Procurou dar-se a cada 
personagem uma silhueta 
reconhecível e única.



- 94 - - 95 -

PERSONALIDADES4.2.2

Houve também a preocupação de dar a cada persona-
gem uma personalidade, motivações e linguagem corporal 
distintas, que fossem compatíveis com o design e cor atri-
buída a cada uma (Capítulo 2.2).

★ Mei Ying (17 anos, cor-de-rosa) é bastante tímida, 
ao ponto de se tornar austera; tem total perceção de que 
se trata da protagonista de uma história cliché, facto que a 
deixa imensamente envergonhada. Quando se transforma 
em magical girl, ganha mais confiança nas suas habilidades 
e utiliza o seu raciocínio rápido para descobrir as fraquezas 
dos inimigos. O seu animal é o cão e o seu cristal é uma flor.

Figura 47 — Primeira versão do 
character design de Fujiko (2016). 
Depois de criar as outras perso-
nagens, fizeram-se alterações ao 
seu design, tais como a cor de 
cabelo e de olhos.

★ Fujiko (15 anos, roxa) é uma menina muito bem 
comportada, que sempre fez aquilo que lhe era pedido, 
sem nunca quebrar as regras. Tem um apurado sentido de 
justiça, mas, mesmo quando se transforma em magical girl, 
tem alguma dificuldade em tomar iniciativa em batalha, 
pelo que prefere seguir ordens dadas pelas companheiras. 
O seu animal é o coelho e o seu cristal é uma lua.

★ Marie (14 anos, azul) é muito distraída e passa a 
maior parte do tempo com sono; no entanto, é extrema-
mente inteligente e atenciosa, tendo-se tornado próxima de 
todos os membros da equipa, inclusivamente das meninas 
mais velhas. Quando se transforma em magical girl, prefere 
ficar em posições mais recolhidas, atacando à distância com 
diversos projéteis. O seu animal é o urso e o seu cristal é 
uma estrela.

★ Takane (15 anos, verde) é extremamente orgulhosa e 
necessita constantemente de validação e atenção de outras 
pessoas; no entanto, valoriza muito as suas amigas e mostra-
-se sempre disponível para as ajudar em qualquer situação. 
Quando se transforma em magical girl, ocupa a linha da 
frente e utiliza a sua enorme agilidade para pressionar os 
adversários, tendo a capacidade de se tornar invisível. O seu 
animal é o tanuki e o seu cristal é uma folha.

★ Aiko (18 anos, amarela) é a mais velha e, conse-
quentemente, mais madura da equipa; é muito popular e 
confiante na sua aparência e habilidades, que põe sempre 
ao dispor das amigas. Quando se transforma em magical 
girl, prefere realizar uma função de suporte, mas também 
consegue facilmente aniquilar os seus inimigos, se neces-
sário. O seu animal é o porco e o seu cristal é um coração.
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Figura 48 — Planos dos character 
designs de cada personagem de 
CMYQ~n: Magical Girl Project, 
juntamente com as mascotes que 
as acompanham (2018).

Figura 49 — Estudos aprofunda-
dos de character design de duas 
personagens (2018).
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O UNIVERSO CMYQ~n4.2.3

CMYQ~n: Magical Girl Project passa-se num universo 
semelhante à realidade, num país desconhecido do planeta 
Terra, numa cidade denominada Palette Town. O nome da 
cidade é um tributo direto aos jogos de Pokémon (cuja iden-
tidade visual e gráfica se trata de uma influência importante 
para o estilo de desenho do webtoon), em que a cidade-natal 
do protagonista se chama Pallet Town (de sonoridade seme-
lhante). A palavra palette, em inglês, traduz-se para “paleta” 
fazendo mais uma vez referência às cores.

Palette Town, apesar de não ter localização definida, é 
um local semelhante a uma cidade japonesa, no sentido em 
que os estudantes usam uniformes escolares semelhantes 
aos do Japão e o arranjo das salas de aula é também reme-
tente ao japonês. Por esse motivo, deu-se nomes japoneses 
à maioria das personagens da história. A decisão de utilizar 
o Japão como inspiração para o mundo do webtoon deu-se 
devido ao facto de a vasta maioria de séries de manga e 
anime Magical Girl acontecer nesse local, o que facilitou 
imensamente a procura de referências de fundos e perso-
nagens, durante a sua criação.

Para além do mundo real, existe um “mundo mágico” 
no universo CMYQ~n. Esse mundo encontra-se num 
planeta distante, sem localização definida, e é visualmente 
semelhante a um mundo medieval de contos de fadas, com 
castelos, rainhas e princesas. Os habitantes do planeta - 
cujo nome não é revelado no capítulo-piloto - vivem em 
paz e utilizam magia fornecida pelos misteriosos cristais 
CMYQ~n (que dão o nome ao webtoon) como fonte de ener-
gia. Os habitantes do planeta assumem forma de animais ou 
de humanos com características de animais, como orelhas 
e cauda, tal como as magical girls da história. Uma impor-
tante inspiração para a criação deste universo foi o mundo 
das bruxas, do anime Ojamajo Doremi (Izumi Todo, 1999), 

Figura 50 — Exemplo de fundos 
do mundo das bruxas, que inspi-
rou o universo CMYQ~n.
Ojamajo Doremi, Izumi Todo 
(1999), Toei Animation

devido ao seu ambiente mágico e colorido, que parece ter 
saído de um sonho (Figura 50).
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ESTILO, REFERÊNCIAS E INSPIRAÇÕES5.1.1

ESTILO GRÁFICO E CHARACTER DESIGN5.1

PRODUÇÃO TÉCNICACAPÍTULO 5

Para o projeto, optou-se por um estilo - i.e., a lingua-
gem visual que se utiliza na representação de personagens, 
objetos, etc. - inspirado pela escola de ilustração japonesa 
e manga. Apesar de, naturalmente, variar bastante depen-
dendo do contexto e do artista, o estilo manga costuma ser 
reconhecido, por norma, pela presença de olhos grandes 
e expressivos, narizes e boca pequenos, pernas longas e 
esguias e proporções relativamente realistas. Mais especi-
ficamente, o estilo do presente projeto é a expressão pessoal 
da autora, com detalhes próprios, apesar de se enquadrar 
totalmente no estilo manga.

De forma a facilitar a compreensão do estilo gráfico 
de CMYQ~n: Magical Girl Project, considera-se relevante 
enumerar algumas das influências utilizadas no projeto.

Destacam-se como principais referências para a lingua-
gem gráfica do projeto algumas séries de anime do género 
Kodomo (i.e., para crianças) dos anos 90 do século XX, 
nomeadamente do coletivo Izumi Todo. As proporções 
infantis das personagens e a sua linguagem corporal expres-
siva foram extremamente relevantes para o desenvolvi-
mento do estilo (Figura 51).

Os videojogos foram também uma referência funda-
mental para o desenvolvimento do estilo de CMYQ~n, onde 
nomes como a Nintendo e a SEGA se destacam. Os jogos das 
séries Kirby, PuyoPuyo, Pokémon e Animal Crossing foram 
muito importantes para a utilização de cor e criação de 
fundos e paisagens (Figuras 52 e 53).

Por fim, a empresa Sanrio e as suas mascotes foram 
também uma grande influência para o projeto, quer pelo 

Figura 51 — Arte oficial de 
Ojamajo Doremi, Izumi Todo 
(1999), Toei Animation

As caras redondas, com olhos 
e bocas grandes, as proporções 
infantis e a linguagem corporal 
exagerada e divertida foram uma 
forte inspiração para o projeto.

Figura 52 — Concept art oficial 
de Pokémon Let's Go! Pikachu 
Eevee, Takao Unno (2018), Game 
Freak, Nintendo

A interação entre humanos e 
mascotes no universo Pokémon 
ajudaram a definir a linguagem 
corporal e visual do projeto.

Figura 53 — Picture Book oficial 
de Kirby, HAL Laboratory (2017), 
Nintendo

Os fundos estilizados, as formas 
redondas e as linhas grossas 
foram incorporados no estilo do 
projeto.
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seu trabalho de linha nas ilustrações publicadas, quer pela 
intenção de criar e vender merchandise com as personagens. 
Como foi referido no Capítulo 2, a criação de merchadise 
é uma estratégia frequentemente utilizada por estúdios de 
anime Magical Girl e vai ao encontro de experiências ante-
riores da autora (Capítulo 4.1), tais como o seu trabalho de 
design gráfico e a venda de merchandise desenhado pela 
própria em eventos (Figuras 54 e 55).

Figura 54 — Fotografia tirada no 
evento IberAnime LX (2019), que 
apresenta a banca e ilustrações de 
Marikyuun, para venda.

Figura 55 — Fotografia de um 
pin de esmalte, um exemplo de 
merchandise de Marikyuun.

Assim, o estilo utilizado em CMYQ~n: Magical Girl 
Project (que, sendo um processo estético, criativo e técnico, 
se encontra constantemente em evolução) engloba detalhes 
gráficos tais como linhas grossas e expressivas, a falta de 
textura para atingir o estilo digital vetorial, as cores satu-
radas do perfil RGB, apenas possíveis de obter em ecrãs, as 
proporções infantis, entre outros.

Em certos momentos, optou-se por estilizar as propor-
ções das personagens de forma exagerada, para efeito de 
comédia. Estas decisões incluíram um tamanho ainda mais 
exagerado da cabeça relativamente ao corpo, um aumento 
substancial dos olhos e da boca das personagens, expressões 
faciais exageradas e fundos propositadamente toscos, sem 
qualquer detalhe (Figura 56).

Figura 56 — Vinhetas de 
CMYQ~n: Magical Girl Project 
onde é possível constatar as 
diferenças de expressão (e 
consequentemente de estilo 
gráfico) nalgumas cenas.



- 106 - - 107 -

CHARACTER DESIGN:
PROTAGONISTA

5.1.2

O design das personagens é, para muita gente, o primeiro 
contacto com uma série e cabe ao criador das mesmas decidir 
exatamente que informações é que esse design dá ao especta-
dor ou leitor. Na edição japonesa do seu art book, Umakoshi 
Yoshihiko Toei Animation Works, o character designer da série 
de anime Ojamajo Doremi (Toei Animation, 1999) afirma que 
o seu principal objetivo na criação da protagonista Doremi 
foi "criar uma personagem com formas simples o suficiente 
para uma criança a poder desenhar facilmente" 13 (Umakoshi, 
2014, p.182). Este comentário ilustra apropriadamente o 
cuidado que o artista deve ter para adequar o design ao 
contexto em que se encontra.

Mei Ying é a primeira personagem a aparecer no capí-
tulo-piloto de CMYQ~n: Magical Girl Project e trata-se 
da personagem principal do mesmo: a magical girl cor-de-
-rosa (Capítulo 2.2). A primeira vez que foi desenhada foi 
em fevereiro de 2017, numa pequena ilustração a aguarela 
(Figura 57). O objetivo do seu design era ser uma represen-
tação da "típica magical girl cor-de-rosa", no entanto, a sua 
popularidade nas redes sociais levou à decisão de a juntar à 
outra menina, Fujiko (Capítulo 3.2) e, mais tarde, de criar 
outras personagens para acrescentar ao grupo. Esta decisão 
incentivou alterações ao seu design, tais como o acrescento 
de orelhas e cauda de um animal (o cão, neste caso) e a 
adição de uma joia semelhante à de Fujiko (colocada dentro 
de uma flor, que passou a ser o seu símbolo, tal como a lua 
é o símbolo do cristal CMYQ~n de Fujiko).

A última alteração deu-se em 2020, ano em que o webtoon 
entrou finalmente em desenvolvimento. As alterações reali-
zadas consistiram principalmente na simplificação de formas 
e texturas da personagem. O motivo para esta decisão foi o 

13 tradução livre

facto de uma BD exigir do ilustrador uma quantidade extre-
mamente elevada de desenhos da mesma personagem, em 
diversos ângulos. As formas florais complicadas do cabelo 
de Mei Ying nos rascunhos iniciais anteviram-se como um 
problema, pelo que foram removidas. O mesmo aconteceu 
com outros detalhes da personagem, tais como pérolas e 
outros adornos, que dificultavam imensamente o processo, 
sem acrescentar semanticamente nada de significativo ao 
design (Figura 58).

Relativamente às inspirações para o design de Mei Ying, 
foram consultados diversos trabalhos do género Magical 
Girl, ilustradores independentes e séries de anime e manga 
de outros géneros. O principal objetivo do design da perso-
nagem foi criar um forte contraste entre a versão “normal” 

Figura 57 — Desenho a aguarela 
de uma magical girl original 
que, mais tarde, se tornou a 
protagonista de CMYQ~n: 
Magical Girl Project.
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e “mágica” da mesma, que fosse ao encontro da sua perso-
nalidade no primeiro capítulo da história.

Mei Ying é uma personagem tímida, um pouco arro-
gante, que não gosta de ser o centro das atenções. Assim 
sendo, todos os acontecimentos mágicos - e comuns em 
narrativas do género, ao ponto do propositadamente cliché 
- do capítulo-piloto trazem-lhe um grande nível de descon-
forto e embaraço, que a menina não esconde. 

Procurou-se, na versão "normal", criar visualmente uma 
personagem sombria (sem destoar o universo colorido de 
CMYQ~n), representada pelos longos cabelos escuros, as 
olheiras, a sua estrutura franzina e a pele clara que contrasta 
com o uniforme escuro. A primeira vez que se desenhou Mei 
Ying, o seu design foi inspirado principalmente por duas 
personagens de manga, apresentadas na Figura 59. Kuroki 
(à esquerda) apresenta olheiras profundas, cabelos pretos, 
pesados e a mesma estrutura franzina de Mei Ying. Sawako 
(à direita) é uma menina normal, no entanto, os seus colegas 
de turma afirmam que ela é um pouco assustadora, seme-
lhante a um fantasma. Esta situação é bastante semelhante à 
de Mei Ying, uma vez que a personagem tem dificuldade em 
fazer amigos, pelo mesmo motivo. Assim, no design inicial 
da forma humana de Mei Ying (Figura 60),  deu-se-lhe uma 
cor de cabelo mais acinzentada e roupas largas, com mangas 

Figura 58 — Evolução do charac-
ter design da versão magical girl 
de Mei Ying, entre 2017 e 2020.

demasiado compridas para o seu tamanho. No entanto, estas 
decisões foram descartadas nas versões mais recentes do 
design, porque se considerou que a personagem tinha um 
aspeto demasiado "sombrio", para o tom do webtoon.

Figura 59 — Tomoko Kuroki 
(esquerda), Watashi ga Motenai 
no wa Dō Kangaetemo Omaera ga 
Warui!, Nico Tanigawa (2011)

Sawako Kuronuma (direita), Kimi 
ni Todoke, Shiina Karuho (2009)

Figura 60 — Primeira tentativa 
de character design de Mei Ying 
(2017). As roupas e a cor de 
cabelo foram depois alteradas.



- 110 - - 111 -

Por outro lado, na versão magical girl, os cabelos pretos 
adotam um cor-de-rosa saturado, as olheiras desaparecem e 
a sua linguagem corporal torna-se mais alegre e despreocu-
pada. Com o passar do tempo, como é comum em séries do 
género Magical Girl, Mei Ying tem o seu desenvolvimento 
pessoal, aprendendo a aceitar os acontecimentos mágicos 
da sua vida, bem como a confiar nas companheiras e na sua 
mascote mágica. As Figuras 61 e 62 apresentam o design 
atual de Mei Ying, utilizado no presente projeto.

Figura 61 — Plano atual do 
character design de Mei Ying, uti-
lizado no projeto. As diferentes 
poses da personagem facilitam a 
compreensão do seu design.

Figura 62 — Mei Ying e a sua 
versão magical girl, lado a 
lado, para comparação.
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CHARACTER DESIGN:
MASCOTE MÁGICA

5.1.3

Para a criação da mascote que acompanha Mei Ying na 
sua aventura, Xiao Gao, retirou-se inspiração das inúmeras 
mascotes existentes em séries Magical Girl existentes e do 
design da própria Mei Ying. Procurou dar-se-lhe adornos 
semelhantes aos da magical girl, nomeadamente os laços, as 
flores e as cores. A expressão excessivamente feliz de Xiao 
Gao foi intencional, mais uma vez para contrastar com a 
personalidade fria de Mei Ying e lhe causar ainda mais 
desconforto no início da história (Figura 63).

Alguns exemplos dos detalhes do design de Xiao Gao 
que divergem de Mei Ying são os olhos, sempre enormes e 
brilhantes, as linhas de cor diferente (cor-de-rosa, em vez 
de azul escuro, como o resto das personagens) e a boca 
permanentemente aberta num grande sorriso. À sua volta, 
procurou também acrescentar-se sempre algum detalhe 
mágico, como brilhantes e estrelas, para acentuar o caráter 
excessivamente "querido" da personagem.

De forma a aumentar o contraste entre a protagonista e 
a mascote, procurou desenhar-se esta última com um estilo 
diferente do resto das personagens. Para tal, foram usadas 
referências diferentes, especialmente publicações de manga 
shōjo dos anos 90 do século XX. Esta diferença foi mais exage-
rada propositadamente em certas situações, de forma a dar 
um certo caráter cómico à cena, devido à mudança radi-
cal de estilo, sem aviso prévio. Nestes momentos de “estilo 
shōjo”, procurou utilizar-se uma pintura com acabamento 
menos “digital” – i.e., cores base, 100% opacas – e procurou 
fazer-se antes uma pintura remetente aos marcadores copic, 
utilizados por autores de manga shōjo conceituados, como 
Arina Tanemura (Tanemura, 2020), cujo trabalho se pode 
observar na Figura 64. O detalhe que mais se destaca do 

estilo utilizado nestas partes são os olhos, que  ocupam uma 
grande percentagem da cara da personagem, com pestanas 
compridas e brilhos enormes. Este tipo de olhos é bastante 
característico de manga shōjo dos anos 80 e 90 do século 
XX, que procurou emular-se.

Figura 63 — Introdução 
da personagem Xiao Gao e 
reação consequente de Mei 
Ying, no webtoon.

Figura 64 — "Vinheta shōjo" de 
Xiao Gao e uma capa de manga 
de Arina Tanemura, lado a lado, 
Phantom Thief Jeanne, Arina 
Tanemura (1998).



- 114 - - 115 -

MATERIAIS DE DESENHO5.2.1

CRIAÇÃO DE UM EPISÓDIO5.2

Uma vez explicado o estilo de desenho utilizado em 
CMYQ~n: Magical Girl Project, passa a exemplificar-se as 
técnicas e materiais utilizados para a criação dos episódios 
do webtoon.

CMYQ~n: Magical Girl Project apresenta-se na sua 
totalidade com desenho digital, a cores. A sua criação é feita 
inteiramente utilizando uma mesa digitalizadora com ecrã 
(screen tablet) da marca Huion, no entanto, qualquer mesa 
digitalizadora serve o mesmo propósito.

Relativamente a programas de desenho, no caso do 
presente projeto, utilizou-se os programas Clip Studio Paint 
EX, para a criação de todos os desenhos e balões de fala, e 
o programa Adobe Photoshop CC, para os acabamentos, 
tais como efeitos de texto e aperfeiçoamentos de cor. Natu-
ralmente, volta a sublinhar-se que qualquer programa de 
desenho ou edição de imagem serve o mesmo propósito. 
Exemplos incluem Adobe Illustrator, Paint Tool SAI, FireAl-
paca (totalmente livre de custos), Procreate (exclusivo para 
iPad), entre outros.

A criação de uma vinheta é bastante semelhante à cria-
ção de uma ilustração digital corrente, cujos diferentes 
passos podem ser observados na Figura 65. Começa por 
fazer-se o rascunho inicial, onde se define a pose da perso-
nagem no estilo pretendido (se necessário, deve utilizar-se 
referências de corpo humano, tais como fotografias, mane-
quins ou modelos 3D). Depois, baixa-se a opacidade da 
camada do rascunho (os programas utilizados funcionam 
por camadas, independentes umas das outras) e faz-se o 
lineart, i.e., as linhas finais que serão pintadas. Por fim, 
pinta-se a personagem com as cores desejadas e muda-

-se também as cores das próprias linhas, se assim se dese-
jar. Pode aceder-se a um pequeno vídeo do processo da 
vinheta, utilizando o endereço (URL) na legenda da figura, 
ou fazendo scan do código QR apresentado.

1 2

3 4

Figura 65 — Diferentes passos 
do processo de ilustração de uma 
personagem. O vídeo do processo 
pode ser acedido em:

https://www.tiktok.com/@marikyuun/video/7007447401841708293?is_copy_url=1&is_
from_webapp=v1

https://www.tiktok.com/@marikyuun/video/7007447401841708293?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
https://www.tiktok.com/@marikyuun/video/7007447401841708293?is_copy_url=1&is_from_webapp=v1
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COMPOSIÇÃO E ESTRUTURA5.2.2

No Capítulo 1.2, foi explicada, de forma bastante resu-
mida, a estrutura de um webtoon. Uma vez que são cria-
dos com o objetivo de serem lidos em smartphone e tablet, 
adotam uma estrutura vertical, que exige um movimento 
de arrasto com o dedo (por norma, o polegar), semelhante 
ao que se pratica durante a utilização de redes sociais.

Assim, para a criação de CMYQ~n: Magical Girl 
Project, utilizou-se principalmente o programa digital de 
ilustração e manga Clip Studio Paint EX. A escolha deste 
programa face a outros surge do facto de o mesmo conter 
instrumentos próprios para a criação de webtoons, tais 
como formatos de canvas (i.e., a "tela" digital onde está o 
espaço para desenhar) apropriados, criação semi-automá-
tica de balões de fala e uma ferramenta de corte instantânea, 
que evita a utilização de segundos programas para esse fim 
e permite economizar tempo.

Assim, para criar as "páginas" do webtoon, utilizou-se um 
método de trabalho semelhante ao de Isabel Terol Martínez 
(Capítulo 1.2.2), em que se realiza o storyboard, rascunhos, 
renderização e, por fim, cores e texto.

EXPERIÊNCIA DO UTILIZADOR5.2.3

A distribuidora de webtoons LINE WEBTOON contém 
milhares de webtoons originais, que podem ser acedidos 
através da sua aplicação móvel ou através do site web, no 
computador.

De forma a compreender melhor os gostos dos utili-
zadores da plataforma, fez-se uma pequena sondagem na 

plataforma Instagram, na página da autora. Após analisar as 
623 respostas dadas pelos utilizadores da página, chegou-se 
à conclusão que a esmagadora maioria (89%) dos leitores 
que responderam à sondagem prefere a experiência propor-
cionada pela aplicação, nos dispositivos móveis (Figura 66). 
Este resultado pode ser explicado pela familiaridade dos 
utilizadores com o conceito de scrolling (o arrasto no ecrã 
mencionado anteriormente) nas redes sociais, bem como 
pelo facto de o ecrã tátil dos dispositivos móveis permitir 
um melhor controlo do ritmo de arrasto e, consequente-
mente, de leitura, face ao rato do computador.

Uma preocupação tida em conta na criação de CMYQ~n: 
Magical Girl Project foi a experiência do utilizador (User 
Experience - UX), recorrendo à experiência da autora em 
design gráfico e editorial, adquirida no Mestrado. Assim, 
houve diversas decisões de composição de página feitas em 
função da experiência final de leitura do webtoon.

Figura 66 — Resultados 
da sondagem realizada 
no Instagram.
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Um exemplo concreto deste cuidado é o espaço branco 
deixado nas bordas do canvas, ilustrado na Figura 67. 
Apesar de ser possível preencher uma percentagem maior 
do espaço, deixou-se propositadamente lugares estratégi-
cos sem nenhum texto ou imagem, de forma a permitir ao 
leitor pousar o polegar, entre arrastos, no ecrã do telemóvel. 
Esta estratégia é utilizada por diversos criadores famosos de 
webtoons, possivelmente pelo mesmo motivo. Assim, opta-
-se por ocupar o espaço todo apenas em situações de maior 
importância, mas mantendo sempre os cantos inferiores 
livres de informação demasiado relevante, de forma a permi-
tir ao leitor pousar o polegar no ecrã confortavelmente.

Figura 67 — Vinheta de 
CMYQ~n: Magical Girl 
Project, que procura 
demonstrar a falta de 
informação relevante nas 
bordas da página.

De forma a melhor ilustrar a criação de CMYQ~n: Magi-
cal Girl Project e a facilitar a sua compreensão, para referên-
cia futura, dedicar-se-á o presente subcapítulo à dissecação 
passo a passo do processo de criação de um episódio do capí-
tulo-piloto do projeto. 

Uma vez definido o estilo de desenho, as personagens e a 
história, é necessário dividi-la em pequenos excertos. Contra-
riamente à produção de BD tradicional, onde são publicados 
capítulos relativamente extensos durante períodos de tempo 
amplos, os webtoons são publicados uma ou mais vezes por 
semana, em doses muito pequenas de cada vez, chamadas 
episódios. Assim, torna-se importante para o autor definir 
o início e o fim de cada episódio, tendo em consideração a 
curiosidade dos leitores. Uma estratégia observada em quase 
todos os webtoons de sucesso é a utilização de cliffhangers (i.e., 
finais inacabados que deixam o leitor em suspense, por vezes 
chamados "ganchos"), que, de certa forma, viciam o leitor 
e o motivam a clicar no episódio seguinte, para saber o que 
acontece (Cook, 2020).

No caso do capítulo-piloto de CMYQ~n: Magical Girl 
Project, considerou-se adequado dividir o mesmo em dois 
episódios, conforme as tendências de comprimento observa-
das no LINE WEBTOON. Assim, criaram-se dois episódios 
extensos, relativamente ao standard, e utilizaram-se cliffhan-
gers da mesma forma.

Definidos e escritos os guiões dos excertos, é necessário 
começar a planear as vinhetas. Para tal, recorreu-se à elabo-
ração de storyboards muito simples, que servissem apenas de 
guia para a composição final da página. Nesta fase, é impor-
tante definir o ritmo da narrativa, as ações, os momentos 
de texto e de silêncio. Quanto mais definidos e detalhados 
estiverem os desenhos nesta fase, mais facilmente se dá o 
redesenho na fase seguinte, pelo que é importante fazer um 
balanço sobre o tempo dispensado em cada uma, depen-
dendo dos prazos. Algo que se considera relevante apontar 
é o facto de que este processo é extremamente semelhante 

PROCESSO, PASSO A PASSO5.2.4
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ao da realização de uma ilustração normal, como aquela 
apresentada na Figura 65. 

Terminado o storyboard, procede-se ao seu redesenho. 
Nesta fase, desenha-se as personagens e os fundos de forma 
final. No caso de CMYQ~n: Magical Girl Project, alguns 
destes rascunhos acabaram por se tornar a versão final das 
linhas por se considerarem aprimorados o suficiente. Pode 
observar-se uma comparação, lado a lado, de um storyboard 
versus uma versão final de página, na Figura 68.

Figura 68 — Storyboard 
versus versão final de uma 
vinheta do projeto.

No entanto, julgou importante utilizar-se um estilo mais 
trabalhado em certo tipo de situações (revelações do enredo, 
apresentação de personagens, etc.), de forma a chamar a 
atenção dos leitores, que podem tender a distrair-se ao fim 
de algum tempo a ler o mesmo webtoon. Assim, utilizaram-
-se dois tipos diferentes de linha ao longo dos episódios, que 
podem ser observados na Figura 69.

Por fim, terminados os desenhos, procede-se à fase de 
colorir. O tipo de pintura utilizado para o webtoon foi à base 
de cores sólidas, com poucas sombras não esbatidas (cell-
-shading), da mesma forma que as personagens de séries de 
anime são coloridas. Para melhor distinguir as personagens 
dos fundos, utilizaram-se cores de linha mais escuras para 
as mesmas. Esta técnica também é utilizada em ilustrações 
de merchandise da Sanrio (Figura 70), por exemplo.

Figura 69 — Vinhetas que 
apresentam linhas "sujas" (à 
esquerda) e linhas "limpas" (à 
direita), para comparação.

Figura 70 — Ilustração oficial da 
personagem My Melody.
Sanrio (2021)
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TIPOGRAFIA E TEXTO5.3

CMYQ~n: Magical Girl Project, como muitos exemplos 
de BD e webtoons, faz uso de texto para complementar as 
imagens. O texto é utilizado em diálogos, onomatopeias 14 

e em descrições (i.e., monólogos internos da protagonista, 
narradora participante, direcionados ao leitor).

TEXTO CORRENTE E BALÕES DE FALA5.3.1

Para a maior parte do texto, optou-se pelo tipo de letra 
Anime Ace (Figura 71), desenhado por Nate Piekos. No seu 
site web, o designer afirma que o objetivo do seu trabalho é 
apoiar futuros criadores de comics (Piekos, 2021), pelo que 
há tipos apresentados no site que se encontram disponíveis 
livres de custo, para BD e webcomics escritos por criadores 
independentes ou associados a editoras pequenas. Após 
várias tentativas, concluiu-se que tamanho 7 seria indicado 
para uma leitura sem esforço dos balões de fala, tendo em 
conta o tamanho do canvas em que se desenhou, quer em 
computador, quer em smartphone e tablet.

Para além da sua qualidade e versatilidade (com versões 
itálica e negrito e caracteres europeus disponíveis, tais como 
acentos), a escolha deste tipo tem um significado mais 
profundo, que muitos admiradores ocidentais de anime e 
manga certamente reconhecerão. Com a crescente popu-
laridade da cultura pop japonesa no Ocidente nos últimos 
quinze a vinte anos, fãs de todo o mundo começaram a 
juntar-se em blogues e sites web, disponibilizando traduções 
independentes de anime e manga e publicando-as online, 
gratuitamente. Esta nova maneira de ver conteúdo que 
era quase impossível de aceder anteriormente permitiu a 

14 palavras que imitam sons

milhares de pessoas conectarem-se e inspirou jovens artis-
tas que, anos depois, fizeram carreira desenhando em “estilo 
manga”. Desde essa altura, as publicações online de manga 
traduzido contavam muitas vezes com Anime Ace como tipo 
utilizado, o que ainda acontece no presente (Figura 72). A 
escolha deste tipo para os balões de fala e texto corrente 
torna-se então um tributo a essas publicações, que foram o 
primeiro contacto da autora com manga.

Figura 71 — Demonstração do 
tipo Anime Ace 3 BB.
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Figura 72 — Página de 
manga traduzida de forma 
independente, utilizando o 
tipo Anime Ace.

Naruto, Masashi Kishimoto 
(1997) Weekly Shōnen Jump

ONOMATOPEIAS5.3.2

Para as onomatopeias do webtoon, optou-se por uma 
mistura entre inglês e japonês. O motivo desta escolha 
deve-se, mais uma vez, às publicações online de traduções 
independentes de manga dos últimos quinze anos. Ainda 
na Figura 72, é possível observar a presença de caracteres 
japoneses (no canto inferior direito, サッド  e コバ), para 
representar o soco dado e a queda consequente da outra 
personagem. Um possível motivo para a decisão de manter 
o texto em japonês é-nos dado por Jennifer e Wesley O’Don-
nell, que afirmam que é extremamente difícil traduzir “efei-
tos sonoros”, uma vez que a língua japonesa tem um número 
extremamente elevado de onomatopeias que simplesmente 
não existem noutras línguas (O’Donnel, 2019).

Em séries de anime traduzidas de forma independente 
por amadores, é também comummente constatado que 
certas expressões, difíceis de traduzir, são deixadas na língua 
nativa e explicadas num aparte (Figura 73). No presente, a 
enorme popularidade do anime levou à sua existência em 
diversas plataformas mainstream, tais como a Netflix, que 
evitam este tipo de apartes e simplesmente traduzem todo 
o texto, por vezes alterando as expressões necessárias para 
o público perceber. Um exemplo destas traduções pode ser 
observado na Figura 74, em que a personagem está a comer 
um prato tradicional japonês, que consiste numa bola de 
arroz recheada de peixe (おにぎり, onigiri) e na tradução lhe 
chamam “donut com geleia”, uma comida com que os espeta-
dores (americanos) estarão certamente mais familiarizados.

Voltando à Figura 72, outra justificação que motivou 
a escolha de japonês e inglês para o texto de “efeitos sono-
ros”, constatado por observação apenas, pode ser o facto de, 
muitas vezes, esse tipo de texto estar misturado com o resto 
dos desenhos das vinhetas, complementando a composição 
da página. Isto torna a sua remoção extremamente laboriosa 
em diversas situações. Aliando este facto à dificuldade de 
tradução intrínseca à própria complexidade da língua japo-
nesa, explicada no parágrafo anterior, torna-se compreen-
sível o motivo pelo qual a sua substituição pela língua da 
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tradução é raramente vista. Assim, CMYQ~n, Magical Girl 
Project, faz de novo um tributo a estas publicações indepen-
dentes, desta forma (Figura 75).

Figura 73 — Cena de 
anime em que os tradutores 
independentes optaram por 
explicar as palavras “shounen” 
e “GALGE” num aparte, de 
forma a dar algum contexto aos 
espectadores.

Lucky Star, Yutaka Yamamoto 
(2007) Kadokawa Shoten

Figura 74 — Cena de anime 
traduzida oficialmente pela 
4Kids Entertainment, em que 
optaram por chamar “donut 
com geleia” a um onigiri.

Pokémon, Kunihiko Yuyama 
(1997) OLM, Inc.

Figura 75 — Vinheta de 
CMYQ~n: Magical Girl Project, 
que apresenta uma onomatopeia, 
no canto inferior direito, em 
japonês e inglês.
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RESTANTES SITUAÇÕES5.3.3

Por vezes, existem expressões que, não sendo onoma-
topeias ou “efeitos sonoros”, se adicionaram ao webtoon, de 
forma a melhor caracterizar a situação descrita. Por exem-
plo, quando Mei Ying assiste à transformação de Aiko e fica 
impressionada, esta aproveita a situação para se meter com 
ela, perguntando-lhe se se apaixonou. Nessa situação, a pala-
vra “cutie” aparece em cima da personagem, para descrever 
o seu comportamento jocosamente “fofinho” (Figura 76). 
Noutra situação, Mei Ying decide fugir do bizarro cão mágico 
que aparece de repente à sua frente, momento em que a pala-
vra “run” (i.e. correr) aparece de novo na página (Figura 
68).Para estas situações, utilizou-se o tipo display Wicked 
Mouse, uma vez que se considerou que complementava bem 
o tom colorido, cómico e inocente da narrativa, devido à 
sua natureza “divertida, que remete a desenhos animados 
de uma era distante”, como descrito pelo criador no ficheiro 
que acompanha o seu download (Ludlow, 2016).

Figura 76 — Vinheta de 
CMYQ~n: Magical Girl 
Project, com texto escrito 
em Wicked Mouse.

DECISÕES GRÁFICAS, TÉCNICAS
E NARRATIVAS

5.4

No presente capítulo, já se explicaram algumas deci-
sões relativamente à composição da página, tipografia e 
UX. Agora, explicar-se-ão outras decisões, gráficas, técnicas 
e narrativas, tomadas relativamente a CMYQ~n: Magical 
Girl Project, que também se consideraram relevantes para 
a identidade do webtoon.

DECISÕES GRÁFICAS:
MAGIA VS. REAL

5.4.1

O capítulo-piloto começa com um sonho premonitório 
da personagem principal, Mei Ying, que demonstra uma 
batalha que acontecerá em futuros capítulos. No entanto, a 
protagonista desconhece totalmente as pessoas envolvidas 
na luta, pelo que questiona tudo o que aparece.

Neste troço da história, procurou mostrar-se ao leitor 
uma realidade singular e misteriosa, que se torna final-
mente estranha e um pouco sinistra (dentro dos standards 
do webtoon, que procurou ser acessível a todas as idades). 
Para tal, optou por preencher-se todo o espaço vertical do 
webtoon com cor, contrariamente aos fundos brancos com 
vinhetas separadas, vistos no resto do capítulo-piloto. A 
mesma técnica é, de certa forma, utilizada por Nemone em 
Seasons of Blossom, que altera a cor branca do fundo para 
outra cor, quando se trata de memórias de personagens 
(Capítulo 3, Figura 41). No entanto, em vez de se mudar 
apenas a cor do fundo e desenhar vinhetas normalmente, 
escolheu expandir-se as vinhetas completamente até aos 
limites da página, de forma a esta ser preenchida com fundos, 
cores e padrões, durante todo o segmento (Figura 77).

Apesar de ainda existirem vinhetas, estas assumem 
formas e tamanhos variáveis que, juntamente com os fundos 
preenchidos, permitem distinguir claramente as duas reali-
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Figura 77 — Vinhetas de 
CMYQ~n: Magical Girl 
Project, que apresentam 
partes “mágicas”.

dades (real e magia). Uma vez que o sonho está relacionado 
com o mundo mágico existente em CMYQ~n: Magical Girl 
Project, optou por utilizar-se esta mesma linguagem visual 
sempre que o mesmo é mencionado (e.g., quando outras 
personagens magical girl e mascotes são apresentadas, ou 
quando Xiao Gao explica a Mei Ying a sua origem mágica).

Para além das composições de página, os balões de fala 
são também utilizados para distinguir as duas realidades. 
Durante os segmentos “mágicos”, utilizou-se um tipo de 
balão redondo, adornado com estrelas, nas cores que repre-
sentam Mei Ying (vermelho e cor-de-rosa saturados), e os 
restantes balões de fala são também coloridos, como se pode 
observar na Figura 77. Nos segmentos restantes, representa-

tivos do mundo real, utilizaram-se balões de fala básicos da 
BD, a preto e branco, para diálogos e um balão rendilhado, 
num cor-de-rosa mais suave (Figura 78), para os pensamen-
tos de Mei Ying, que servem também de narração.

Figura 78 — Vinheta de 
CMYQ~n: Magical Girl Project, 
apresentando balões de fala 
e balões de pensamento, nas 
situações “reais”.

DECISÕES TÉCNICAS: FUNDOS5.4.2

Como foi mencionado no Capítulo 3, é prática comum 
em webtoons a utilização de modelos 3D para a criação de 
fundos e paisagens. Assim, decidiu utilizar-se a mesma 
técnica para CMYQ~n: Magical Girl Project.

O programa Clip Studio Paint apresenta ferramentas 
extremamente úteis para a criação de BD e webtoons, que 
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incluem modelos 3D predefinidos, livres de custo, que são 
utilizados por diversos autores. O programa permite, na 
sua versão premium (chamada Clip Studio Paint EX, signifi-
cativamente mais dispendiosa que a versão normal), trans-
formar os modelos 3D diretamente em linhas apenas, para 
se poder aplicar diretamente nas vinhetas. Esta ferramenta 
também funciona em fotografias, apesar dessa versão ainda 
ser um pouco rudimentar.

Assim, optou-se por, em vez de utilizar os modelos 
3D do programa, utilizar outros modelos, bastante mais 
coerentes com o estilo gráfico de CMYQ~n: Magical Girl 
Project. Utilizando o jogo para a Nintendo Switch, Animal 
Crossing: New Horizons, criaram-se quartos e salas a gosto, 
com a ferramenta de construção e design que o jogo inte-
gra. Depois, com a câmara 360º que o jogo também inclui, 
tiraram-se fotografias virtuais aos quartos, nas perspetivas 
desejadas, e importaram-se as mesmas para o Clip Studio 
Paint (Figura 79).

Figura 79 — Imagem 
retirada do jogo Animal 
Crossing: New Horizons, 
Nintendo (2020)

Depois, utilizando a ferramenta de linhas, transfor-
mou-se a imagem do jogo em trabalho de linha, bastante 
rudimentar (Figura 80), mas que facilita imensamente o 
processo seguinte, de desenhar por cima. Desenha-se então 
por cima dos contornos criados pelo programa, no estilo 
pretendido de linha e cor, acrescentam-se as personagens, 
e o fundo fica concluído (Figura 81).

Figura 80 — Trabalho de linha 
feito automaticamente pelo 
programa Clip Studio Paint EX.

Figura 81 — Resultado 
final da vinheta.
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DECISÕES TÉCNICAS: 
BALÕES DE FALA

5.4.3

Relativamente aos balões de fala, tomou-se a decisão de 
os colocar a 90% opacidade, em vez do típico 100% visto 
frequentemente em BD e webtoons. Optou-se por esta solu-
ção, de forma a permitir ao leitor ver os desenhos na sua 
totalidade, por baixo dos mesmos, sem comprometer a 
legibilidade do texto (Figura 82).

Figura 82 — Vinheta em 
que se pode constatar o 
balão de fala, a 90% de 
opacidade.

DECISÕES NARRATIVAS:
MENÇÕES E REFERÊNCIAS

5.4.2

O principal objetivo de CMYQ~n: Magical Girl Project, 
é ser uma narrativa simples, que apresente bem as persona-
gens e as suas motivações e relações. Em termos narrativos, 
procurou criar-se uma história propositadamente previsível 
para quem está familiarizado com o género Magical Girl e 
com anime e manga em geral. Assim, foram acrescentados 
ao capítulo-piloto pequenos momentos “cliché” que servem 
principalmente para serem reconhecidos pelo leitor e fazê-lo 
rir com as reações de Mei Ying, que os reconhece também.

Um exemplo destas referências é o momento em que 
Mei Ying se apercebe que está atrasada para a escola e a mãe 
lhe sugere que tome o pequeno almoço durante o caminho. 
A menina imediatamente cria na sua cabeça uma cena em 
que vai a correr para a escola, de torrada na boca, ficando 
depois extremamente envergonhada e recusando-se a fazê-
-lo (Figura 83). Esta reação da personagem deve-se ao facto 
de, em manga e anime, ser extremamente comum observar 
a personagem principal a correr para a escola de torrada na 
boca, por estar atrasada. Esta situação é de tal forma conhe-
cida e utilizada que já foi parodiada de diversas maneiras, 
procurando sempre fazer o espectador rir, por entender a 
referência (Figura 84).

Outro exemplo de pequena situação cliché em que Mei 
Ying se encontra é o lugar em que se senta na escola, apre-
sentado na Figura 85. Quando chega à sala de aula, uma 
vez que chegou atrasada, é forçada a sentar-se no lugar que 
é comummente atribuído ao protagonista da série. O lugar 
em questão é o da segunda ou terceira fila, a contar de trás, 
ao lado da janela.
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Figura 83 — Vinhetas de 
CMYQ~n: Magical Girl 
Project, em que se faz a 
referência à icónica “cena da 
torrada na boca”. A reação 
de Mei Ying ao imaginar-se 
nessa situação é negativa.

Figura 84 — Cena de humor de 
um anime, relacionada com “a 
cena da torrada”.

Softenni, Ryouki Kamitsubo 
(2011), Xebec Inc.

Figura 85 — Cena de um anime, 
em que não é difícil distinguir 
a protagonista, que se senta no 
“lugar do protagonista”.

Rosario+Vampire, Takayuki 
Inagaki (2008), TV Osaka
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PARTILHA E REDES SOCIAIS5.5

Quando se investe tempo num projeto cujo objetivo é 
ser partilhado ou vendido, é importante criar previamente 
expectativas por parte dos consumidores. As redes sociais 
são, segundo Hudson, uma excelente forma de publicitar um 
produto, uma vez que a possibilidade de interagir em tempo 
real com uma publicação “humaniza” o ato de consumo. Isto 
é, o facto de o consumidor poder interagir diretamente com 
uma pessoa, que dá a cara por uma marca nas redes sociais, 
facilita a associação de características humanas à mesma, e, 
assim, tem maior probabilidade de consumir mais e reco-
mendar o produto a outros (Hudson, 2016).

A utilização das redes sociais foi um dos pilares da reali-
zação do presente projeto, pelo que, naturalmente, se procu-
rou criar expectativa por parte dos potenciais leitores de 
CMYQ~n: Magical Girl Project. Para tal, começou por apre-
sentar-se as personagens, nas redes sociais, como trabalhos 
da área do character design e pouco ou nenhum contexto 
associado. Depois, ao longo do tempo, realizaram-se diver-
sas ilustrações e pequenos desenhos das personagens. Uma 
vantagem das redes sociais na partilha de imagens é a exis-
tência de uma secção dedicada a comentários do público, 
que permite ter uma ideia da forma como a publicação (e, 
consequentemente, o projeto) foi recebida.

A capacidade de responder a comentários e interagir 
diretamente com o público-alvo do projeto permitiu tomar 
decisões mais eficazes durante o seu desenvolvimento. Por 
exemplo, a Figura 86 apresenta duas personagens (Mei 
Ying e Aiko) que desenvolvem, ao longo da história, uma 
relação próxima e profunda. A publicação de desenhos 
das personagens juntas permitiu inferir se esta relação era 
bem vista pelo público e também criar algum investimento 
emocional. Assim, quando se publicou uma versão inicial 

CRIAÇÃO DE EXPECTATIVAS5.5.1

do primeiro episódio do capítulo-piloto de CMYQ~n: Magi-
cal Girl Project, houve leitores que já conheciam as perso-
nagens e tinham inclusivamente comprado merchandise 
delas (Figura 87).

Figura 86 — Publicação no 
Instagram de um desenho das 
personagens Mei Ying e Aiko, e 
comentários na mesma.

Figura 87 — Publicação no 
Twitter feita por Luna, seguidor/a 
do projeto há vários anos:

“Estou tão emocionado/a com 
este projeto! Ainda me lembro 
de quando fui à tua banca na 
ComicCon 2018, falámos sobre 
as tuas personagens e eu comprei 
este postal (que ainda tenho na 
minha parede). Tu ficaste tão 
surpreendida por alguém te vir 
falar sobre elas...!”
(tradução livre).
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FEEDBACK E OUTRAS TENTATIVAS5.5.2

Antes de se começar o presente relatório e, consequen-
temente, a investigação e análise de webtoons, fez-se uma 
primeira tentativa de criação do capítulo-piloto de CMYQ~n: 
Magical Girl Project. Uma vez que o presente projeto se 
tratou da primeira tentativa de realização de um webtoon 
(e de uma BD) e não foi realizada pesquisa, esta versão do 
webtoon apresentava graves problemas, especialmente a nível 
de ritmo e de narração (storytelling), pelo que foi maiorita-
riamente descartada. No entanto houve uma transição que 
foi aproveitada para a versão final, apresentada na Figura 88.

Figura 88 — Vinhetas da 
primeira versão de CMYQ~n: 
Magical Girl Project. A 
única parte aproveitada foi 
a transição entre o sonho 
e a realidade, através do 
despertador, quando Mei 
Ying acorda.

Analisando de novo a primeira tentativa de webtoon, é 
possível constatar que a inexperiência neste ramo é evidente. 
Em vez de procurar fazer os olhos do leitor fazer um movi-
mento de cima para baixo com uma ação sequencial, esta 
versão está preenchida com informação em todo o espaço. 
Esta estratégia que funciona em trabalho de ilustração, mas 
não de BD, pois torna a mesma difícil e cansativa de ler, para 
além de que torna provável que os leitores percam informa-
ção, devido à elevada quantidade de ruído visual.

Já depois de realizada a pesquisa apresentada na Parte I 
do presente relatório, fez-se uma nova tentativa. Desta vez, o 
resultado foi bastante melhor, tendo-se criado um episódio 
de qualidade que se considerou adequada para publicar no 
LINE WEBTOON 15. Informou-se os leitores que todos os 
seus comentários seriam tidos em consideração para a versão 
final, e, apesar de a vasta maioria ter sido positiva, houve 
algumas sugestões que se apontaram.

A crítica mais frequente foi o facto de que, especialmente 
na cena inicial (o sonho de Mei Ying), o ritmo da narrativa 
estava demasiado rápido e esta ficava com “pouco espaço 
para respirar”, segundo os leitores. Decidiu então, prolongar 
e afastar-se mais as vinhetas do webtoon, de forma a tornar a 
narrativa mais fácil de ler. Comparações entre as duas versões 
podem ser vista nas Figuras 89 e 90.

 Outra crítica que se considerou intrigante foi a de uma 
pessoa que achou que Mei Ying era uma personagem difícil 
de se apreciar, devido a um comentário negativo que faz 
acerca da utilização de maquilhagem. Apesar deste comen-
tário da personagem ter sido intencional, uma vez que o 
objetivo a longo prazo era redimi-la e torná-la menos crítica, 
optou por retirar-se esta fala da versão final (Figura 91). 
O motivo por detrás desta escolha advém do facto de se 
pretender que o capítulo-piloto servisse de publicação inde-
pendente. Isto é, que não precisasse de capítulos prévios ou 
seguintes para ser compreendido na totalidade, pelo que 
quaisquer questões levantadas pelo público procuraram ser 
respondidas e quaisquer situações dúbias removidas.

15 pode aceder-se a esta versão 
através do endereço seguinte: 
https://tinyurl.com/2e8686uw
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Figura 89 — Cena inicial 
de CMYQ~n: Magical Girl 
Project, antes (esquerda) e 
depois (direita) das críticas 
feitas. É possível constatar 
que a narrativa se prolongou 
bastante na segunda versão, 
observando a posição relativa 
do texto e da vinheta com a 
personagem de cabelo azul.

Figura 90 — Mais uma 
comparação entre a versão 
anterior (esquerda) e 
posterior (direita) às críticas 
do público. Aproveitou para 
se trabalhar um pouco mais os 
fundos e acrescentar detalhe, 
para além das mudanças de 
ritmo da narrativa.

Figura 91 — Vinheta de 
CMYQ~n: Magical Girl Project 
antes (esquerda) e depois 
(direita) das críticas feitas. 
Alterou-se ligeiramente a fala 
de Mei Ying, de forma a ter uma 
interpretação menos negativa, e 
aprimoraram-se os fundos.
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EXCERTOS DO PROJETO FINALIZADOCAPÍTULO 6
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E
PERSPETIVAS FUTURAS

A realização do capítulo-piloto de CMYQ~n: Magical 
Girl Project revelou-se um importante trabalho de auto-co-
nhecimento da autora, bem como um contributo prático e 
teórico para a área dos webtoons e do género Magical Girl. 

Inicialmente, realizou-se uma pesquisa aprofundada 
acerca dos webcomics e do formato webtoon e da sua influên-
cia atual no mundo da banda desenhada. Concluiu-se que, 
na atualidade, a distribuição de BD na Coreia do Sul foi 
extremamente influenciada pelo surgimento deste formato, 
e o mesmo está a popularizar-se rapidamente no Ocidente, 
devido à facilidade de acesso aos mesmos através das redes 
sociais. A oportunidade de comunicar diretamente com 
autores conceituados de webtoons, como Isabel Terol Martí-
nez, foi muito importante para definir estratégias e organizar 
ideias.

Por outro lado, estudou-se também o género narrativo 
em que o projeto se insere, um subgénero dentro do manga 
direcionado para um público-alvo jovem feminino: o género 
Magical Girl. Após analisar a sua História, concluiu-se que o 
projeto se baseia principalmente nos títulos publicados entre 
os anos 90 do século XX e a atualidade. O artigo de Kumiko 
Saito, citado durante todo o capítulo, revelou-se essencial 
para uma compreensão mais profunda deste género narra-
tivo tão popular em todo o mundo.

Relativamente ao processo narrativo e técnico, isto é, a 
parte prática do projeto, este revelou-se extremamente desa-
fiante. Tendo sido a primeira tentativa de criação de uma BD, 
considera-se que o produto final ficou conforme a qualidade 
desejada e que os objetivos foram atingidos. A maior difi-
culdade deparou-se na definição do ritmo das vinhetas, que 
exigiu várias tentativas, até ficar do agrado dos leitores e da 
autora. Considera-se que o projeto ficou com um compri-
mento apropriado para um capítulo-piloto, que apresenta as 
personagens de forma adequada e termina como narrativa 
aberta, possibilitando a sua eventual continuidade.

“O propósito inerente a uma obra de arte (...) é adquirir 
permanência ao longo dos tempos.”

Hannah Arendt (1987, p.38)

A criação do capítulo-piloto de um webtoon promoveu 
a reflexão acerca de vários assuntos, nomeadamente a reali-
dade dos ilustradores e artistas na Internet.

Com a digitalização exponencial que vivemos hoje, a 
tendência parece ser a continuação da utilização das redes 
sociais como forma principal de publicar trabalho de ilus-
tração digital. Naturalmente, esta situação traz vantagens 
e desvantagens para os artistas. Por um lado, chegar a um 
público maior e universal nunca foi tão simples, por outro, 
cria-se uma realidade em que a arte, à primeira vista, se torna 
quase “descartável”.

Quando um artista publica uma ilustração, esta aparece 
na página dos seus seguidores, que têm a possibilidade de 
dar feedback direto (através de comentários e “gostos”) e até 
de partilhar a publicação com os seus conhecidos através de 
um endereço URL ou de um botão de partilha. No entanto, 
passado algumas semanas, é provável que esse mesmo traba-
lho caia no esquecimento da maioria das pessoas.

O mesmo pode dizer-se acerca da BD e webcomics. Um 
volume físico, mesmo que seja só lido uma vez, imortaliza-
-se ao ser transformado num objeto palpável, que passa a 
ocupar uma prateleira e pode ser folheado de novo a qual-
quer altura. No caso dos webcomics, é mais fácil esquecer o 
capítulo anterior, quando se passa para o próximo. O site 
web em que ficam arquivados serve de fonte de consulta, 
no entanto, trata-se de uma situação bastante diferente da 
anterior. Segundo Meryl Halls, diretora da Booksellers’ Asso-
ciation, no Reino Unido, os amantes de livros gostam, acima 
de tudo, de poder exibir aquilo que já leram, como se duma 
parte de si próprios se tratasse. Acrescenta também que, com 
o aumento de popularidade dos ebooks, as editoras come-
çaram a procurar criar livros físicos de maior valor gráfico, 
de forma a que os mesmos se tornassem objetos de coleção 
(cit. Hanley, 2019).



- 158 - - 159 -

No entanto, com o passar do tempo, quase tudo o que 
se estranha ao início torna-se normalizado e, consequente-
mente, otimizado, a longo prazo. Acredita-se que esta reali-
dade online de ilustradores e criadores de BD não é exceção. 

CMYQ~n: Magical Girl Project veio trazer uma nova 
perspetiva acerca da permanência de um projeto digital. 
Contrariamente a uma ilustração única e pessoal, cujo 
propósito é ser apreciada no momento, a criação de um 
webtoon permite continuidade, o que incentiva diálogo a 
longo prazo e ajuda a imortalizar a obra.

Assim, relativamente às perspetivas futuras, sugere-se 
uma continuação do projeto, direta ou indireta. Isto é, consi-
dera-se que existem diversas formas de continuar este projeto. 
A primeira, mais óbvia, é criar uma continuação direta do 
webtoon, escrevendo novos capítulos que contam a narrativa 
que acontece imediatamente a seguir ao capítulo-piloto. A 
segunda, subentendida, trata-se da criação de outras narra-
tivas no universo CMYQ~n, tais como pequenas histórias 
(em formato webtoon, por exemplo) sobre as personagens, 
ilustrações promocionais, ou a criação de merchandise. Esta 
última opção enquadra-se totalmente no universo das magi-
cal girls, que, como foi referido no Capítulo 2, costumam 
ter merchandise associado, de forma a dar ao espectador a 
oportunidade de trazer consigo um pouco da personagem 
e transportando-a para o mundo real. 

A continuação do projeto permitir-lhe-á chegar a um 
público maior, mais informado e interessado. As persona-
gens intervenientes têm uma existência que vai para além 
da narrativa, quer no mundo digital, através do próprio 
capítulo-piloto do webtoon e das ilustrações realizadas por 
admiradores, quer no mundo real, através das conversas, 
merchandise e experiências de cada leitor. Quanto maior 
o sucesso, maiores as oportunidades, pelo que a hipótese 
de expandir o universo CMYQ~n é bastante ambicionada. 
Continuar o webtoon e trabalhar em projetos secundá-

rios, tais como videojogos, livros físicos, colaborações de 
merchandise com marcas, seria uma excelente forma de 
manter a obra relevante e transformá-la assim num projeto 
de multimédia.

Pensa-se que o presente projeto se trata de uma introdu-
ção oportuna para algo longo e memorável e espera-se uma 
continuação do apoio demonstrado pelo público, que foi o 
motor de arranque para o mesmo. Pretende-se desenvolver 
mais as personagens e o seu contexto, de forma a permitir a 
permanência de CMYQ~n: Magical Girl Project na vida dos 
leitores durante os próximos anos.
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ANEXOS

Entrevista a Isabel Terol Martínez
(texto inalterado)

Nós: Hello Isaky! I’m sorry for bothering you!
First of all I wanted to say that Lalin’s Curse looks great so 
far! I really enjoyed reading it and your effort on it is clear!
I actually have a question to ask you about it and LINE 
Webtoon. I am also working on a comic and I want it to 
be a long scroll like you see on the first chapter of Lalin. 
However, the site says I need to upload images with certain 
dimensions, so I have to crop the scroll in smaller squares.
The thing is, when I upload them, the preview shows that 
you can clearly see the places where the image was cropped 
because there is a very tiny line between them.
I wanted to ask you how you made your comic into a scroll 
without these lines appearing. Did you have the same 
problem as me the first time you tried uploading or is it 
only the preview?
Thank you so much for reading and sorry for sending such 
a long message;; I love your art and characters!
And thank you for the follow-back!!!! I am speechless 😳 
😳  your art is incredible!!

Martinez: No problem! I thought I was following you 
already! Your doremi art is so cute!
BTW about the webtoon ,give me some hours, I want to 
explain it nice and I can’t right now, I’m busy 🙁

Nós: Ooo thank you so much! That means a lot!
Also THANK YOU!!! I’m sorry for bothering, I really can’t 
figure it out 😭 you’re an angel

Martinez (horas depois): Okay! What I do is do a 
1240x6827px and 400ppi file. I do the storyboard and later 
I lineart and color there.

Once finished, I go to Photoshop and create a second file 
with webtoon sizes (800x1280 px) BUT I make it bigger 
vertically. (800x 24320 <-(1280x19)) 
I assemble all the chapter and later I get the “sector tool” and 
I divide all the file in 19  parts.
Later , in PSD menu, go to file-> export-> save for web. 
And you choose to save as jpeg at 100% of cuality, and PS 
will create a  folder with all cut and perfect to upload to 
webtoon!

Nós: Ohhh I understand!! That is really smart! I didn’t 
know about that tool, it’s really useful! Thank you so much 
for your time! I will try this as well!!! 💜💜️

Martinez: No problem!! Im glad to help!! 💜

(Em 2021, voltou a contactar-se a autora)

Nós: Hi Isaky!! I’m messaging you because of a few DMs 
we shared back in 2018, where you kindly showed me part 
of your process when drawing Lalin’s Curse! I am now 
finishing my Masters Degree in college and my final project 
is about webcomics and webtoons, and I remembered we 
had those DMs exchanged, which I think would be a very 
good asset for my thesis!
The idea is to give a “TLDR” of your process and to share a 
few pictures you sent me (of course, with everything credi-
ted and stuff). This is for an academic research paper so 
naturally there will be no profits or sales for this paper!
would it be ok with you if I added it to my thesis as an “inter-
view”? I know this is from 2018, so your process most likely 
changed a lot (CSP got that super cool webtoon update 
and everything!) but I think it’s still a valuable asset for my 
research, since it helped so much back then!

Martinez: Of course Mari!! I would be honored 🥺💜
If you need anything else, just tell me, good luck with your 
máster!!
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A temática criada para a personagem foi a lenda japo-
nesa do coelho lunar 月のうさぎ (Tsuki no Usagi), que, 
muito resumidamente, trata de um coelho que se sacrificou 
por um mendigo, para o alimentar. O mendigo tratava-se 
afinal do Velho Sábio da Lua que, vendo a generosidade 
do coelho, o levou consigo para a lua. Por esse motivo, é 
possível ver a silhueta de um coelho quando se olha para a 
lua em noites de outono. (https://cacadoresdelendas.com.
br/japao/tsuki-no-usagi-o-coelho-da-lua/)

O design da personagem foi, assim, baseado em elemen-
tos da lenda, tais como as orelhas e cauda de coelho, as 
cores reminiscentes à lua (muito associada ao misticismo, 
frequentemente representado por cores frias, como tons de 
roxo, e pelo branco e amarelo, cores observadas no satélite). 
Outros elementos do design incluem formas redondas, a 
inclusão de detalhes como o shide (papel tradicional japo-
nês, dobrado em ziguezague, visto frequente em templos 
xintoístas) no peito da personagem e a alusão ao mochi 
(bolo de arroz tradicional japonês - é dito que os coelhos 
lunares passam os seus dias a fazê-lo) através das esferas 
presentes na personagem e na sua arma, o kine (martelo 
tradicional japonês utilizado no fabrico de mochi tradicio-
nal no Japão).

A temática tradicional japonesa revela-se ainda no 
nome da personagem. Fujiko (traduzido à letra para 

“criança das glicínias”, uma flor de cor lilás, associada no 
Japão ao amor e à sensibilidade, características presentes na 
personalidade da personagem) Tsukuyomi (o deus xintoísta 
da lua, 月読の命, Tsukuyomi-no-mikoto).

Processo detalhado da criação de Fujiko (2016)
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RASCUNHOS E DESENHOS DE CMYQ~N
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Alguns comentários feitos pelos leitores
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O presente projeto e relatório foram desenvolvidos em 
simultâneo com um artigo submetido para a conferên-
cia CONFIA. Assim, ambos partilham segmentos textuais 
idênticos, uma vez que o artigo se trata de um resumo da 
investigação do projeto, bem como da sua processualidade. 
O artigo teve o apoio do centro de investigação ID+.

Apresenta-se, então, as páginas do artigo.

Artigo realizado para a Conferência CONFIA

CMYQ~n: Magical Girl Project 
Criação de uma Narrativa Gráfica Adaptada aos Meios Digitais 

Mariana Vieira1 e Júlio Dolbeth2 
Artigo com o apoio do ID+ - Instituto de Investigação em Design, Media e Cultura 

 
1 Universidade do Porto, Faculdade de Belas Artes, Porto, Portugal 

marianavieira0210@gmail.com, jdolbeth@fba.up.pt 

Abstract. The sole goal of this paper is to showcase the creation of the pilot-episode 
of an original webtoon, CMYQ~n: Magical Girl Project. In order to facilitate the 
reader’s understanding of the process, we will briefly explain the phenomenon of 
webcomics, more specifically the webtoon format, and the Japanese Anime and 
Manga “Mahou Shōjo” (Magical Girl) genre. This paper will then present the author’s 
personal experience with being an artist on social media, which triggered the creation 
of CMYQ~n: Magical Girl Project, along with the ever-evolving aesthetic, technical 
and creative process behind the webtoon. 

Palavras-chave: Narrativa gráfica, Webtoon, BD, Manga, Magical Girl 

1   Introdução 

O presente artigo toma como referência o projeto de criação do capítulo-piloto de uma 
banda desenhada (BD) em formato webtoon. O projeto encontra-se em desenvolvimento 
no Mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais, na FBAUP. 

CMYQ~n: Magical Girl Project teve início em 2017, com a criação de cinco personagens 
originais, cujo território de apresentação se deu nas redes sociais, como demonstração de 
trabalho de character design. Ao longo dos anos, pela especificidade das redes sociais, que 
permitem a interação direta entre o público e comunidades de ilustradores, foi constatado 
o crescente interesse no projeto, o que incentivou ao desenvolvimento e investigação de 
forma mais alargada destas mesmas personagens. A criação de um webcomic permite dar a 
conhecer melhor as personalidades, motivações e contexto das personagens. 

O objetivo do artigo passa por revelar parte da investigação em torno dos webcomics, do 
formato webtoon e do género Magical Girl, em que a narrativa criada se insere. Contudo, o 
principal objetivo centra-se no contributo do testemunho do processo, resgatando para 
memória futura decisões metodológicas que possam servir de contributo para outros 
ilustradores interessados em realizar o seu primeiro webtoon. 
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2   O que são webtoons? 

Antes de nomearmos o conceito webtoons, será necessário definir webcomics, uma vez que 
os webtoons são um formato específico dos mesmos. Desde o seu surgimento, em meados 
da década de 1980 [1], a definição de webcomics foi procurada por diversos autores. Fenty, 
Houp e Taylor definem webcomics como BD feita originalmente para a web, por um criador 
independente [2]. Marianne Hicks (cit. Kogel, 2013, p.2) define webcomics como “comics 
produzidos em primeiro lugar para a web, e não para impressão, feitos por um criador ou 
criadores independentes, sem patrocínios corporativos” [3]. 

Nestas definições estão intrínsecas ideias muito definidas, possivelmente desatualizadas, 
tendo em conta a enorme variedade de webcomics que existe na atualidade. A afirmação que 
os webcomics não podem ser associados a algo corporativo vai contra o facto de que muitas 
publicações são realizadas sob o domínio de grandes empresas, tais como o LINE 
WEBTOON, uma das maiores distribuidoras de webcomics da atualidade. Por outro lado, 
existem webcomics que, com a sua crescente popularidade, chegam a ter edições especiais 
impressas, não deixando por isso de o ser. 

Dennis Kogel afirma, na sua tese Rethinking Webcomics: Webcomics as a Screen Based Medium 
[4], que será porventura mais seguro não restringir a definição de webcomics às temáticas 
abordadas nas suas histórias e às posições sociais e políticas tomadas pelos seus autores. 
No presente artigo, utilizar-se-á a sua definição: "comics criados originalmente para a web, 
influenciados por ambas as culturas da BD e da Internet", atendendo ao facto de, como 
refere Kogel, os webcomics fazerem uso das características únicas dos meios digitais para 
criar um tipo de narrativa dificilmente criada em formato impresso. Alguns exemplos 
incluem a adição de música, animação de vinhetas, entre outros. Naturalmente, o formato 
impresso apresenta também características únicas, impossíveis de reproduzir em formato 
digital, e o presente artigo não pretende promover qualquer tipo de comparação ou 
competição entre os dois, uma vez que se trata de formatos diferentes, que proporcionam 
experiências totalmente distintas. 

Definido o conceito de webcomics, pode afirmar-se que webtoon é um formato de webcomic, 
originário da Coreia do Sul, caracterizado por ser otimizado para smartphone e tablet pelo 
seu formato vertical. A estrutura ideal de um webtoon deve fazer os olhos do leitor seguirem 
um movimento de cima para baixo, da esquerda, para a direita [5]. 

Apesar de a sua origem e do seu principal público-alvo se encontrarem em países 
asiáticos, os webtoons estão rapidamente a ganhar terreno como principal formato de 
webcomic também no Ocidente. As plataformas dedicadas à publicação de webtoons surgiram 
em meados dos anos 2000 e transformaram a realidade da BD de forma estrondosa. 
Segundo Han e Jeon (cit. Kim, 2019), o sucesso dessas plataformas levou à ideia atual de 
que os webtoons são, de longe, a forma mais eficiente de um artista amador se tornar autor 
de BD na Coreia do Sul, o que contribuiu significativamente para o declínio atual do 
mercado nacional [6]. A plataforma LINE WEBTOON anunciou recentemente na sua 
página online que atinge cerca de 100 mil milhões de visualizações anualmente, com 60 
milhões de utilizadores ativos mensalmente e 15 milhões de leitores diários [7]. 

3   O género Magical Girl 

O género Magical Girl (魔法少女 mahou shōjo, em japonês, traduzido à letra para 
"menina mágica") enquadra-se dentro do género mais abrangente de manga (BD 
japonesa) e anime (animação japonesa, frequentemente adaptada de um manga existente) 
"shōjo", i.e. direcionado para o público jovem feminino. O género surgiu nos anos 1960, 
com duas séries: Mahoutsukai Sally [8] e Himitsu no Akko-chan [9], ambas animadas pelo 
estúdio Toei Animation. Os autores (homens) de ambas as séries eram dos mais aclamados 
autores de manga direcionado a um público infanto-juvenil masculino [10]. Até aos anos 
1980, o estúdio Toei tinha o monopólio das séries do género, que, segundo Saito, tinham 
sempre presente conceitos morais japoneses extremamente conservadores [11]. 

No final de 1991, Naoko Takeuchi lançou um manga que alterou o paradigma do 
género Magical Girl: Bishōjo Senshi Sailor Moon [12] (As Navegantes da Lua, na adaptação 
portuguesa do anime com o mesmo nome). A narrativa, escrita por uma mulher, veio, 
segundo Susan Napier (cit. Saito, 2014), sugerir uma alternativa à imagem tradicional 
japonesa passiva e doméstica [13]. Sailor Moon veio competir diretamente com séries da 
altura, como Power Rangers, feitas para rapazes jovens, repletas de ação. No seu texto 
Young Females as Super Heroes: Super Heroes in the Animated Sailor Moon (2004), Victoria 
Newsom define girl power (“poder feminino”) como sendo a capacidade de raparigas 
jovens se tornarem poderosas - num contexto pessoal e individual - sem se 
masculinizarem no processo [14]. Isto significa que mantêm características 
tradicionalmente femininas, que são comummente associadas a vulnerabilidade, e fazem 
delas a sua força e fonte de confiança. Pode afirmar-se que foi Sailor Moon que redefiniu o 
género Magical Girl e que, praticamente trinta anos mais tarde, esse conceito prevalece. 

Nas suas cinco décadas de existência, o género Magical Girl desenvolveu uma linguagem 
muito própria, repleta de características que o tornam facilmente reconhecível. Segundo a 
página de cultura pop Kotaku, as características que definem uma magical girl (personagem 
interveniente em narrativas do género Magical Girl) incluem [15]: 

 
➢ Uma protagonista jovem, normalmente aluna da escola secundária, escolhida 

por uma força maior para se tornar magical girl; 
 

➢ Sequências coreografadas, em que a menina fica rodeada de brilhantes e cores 
fortes ao transformar-se na sua versão mágica, que veste roupas adornadas e 
extravagantes; 

 
➢ Uma ou mais mascotes, por norma criaturas semelhantes a pequenos animais 

falantes, que concedem à personagem os seus poderes mágicos através de um 
objeto ou joia; 

 
➢ Temáticas como o amor, a amizade e a beleza, que tornam a protagonista mais 

poderosa com o passar do tempo. 
 

A consolidação do género e o seu imenso sucesso levaram à popularização das 
personagens magical girl de tal forma que se começou a observá-las em mais narrativas, 
japonesas ou não. No Ocidente, surgiram séries de desenhos animados Magical Girl, tais 
como Princess Gwenevere and the Jewel Riders [16], Winx Club [17], Atomic Betty [18] ou, mais 
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recentemente, Miraculous Ladybug [19]. Todas apresentam uma protagonista jovem, do sexo 
feminino, com a capacidade de se transformar em magical girl que, apesar de 
"ocidentalizada" (i.e., com roupas que remetem para a imagem de super-heróis ocidentais), 
continua a enquadrar-se no género. 

 

Fig. 1 Amu Hinamori, que se transforma em Amulet Heart [20] 

4   Contextualização do projeto prático 

Desde 2010 até ao presente ano de 2021, a autora do projeto, utilizando o nome 
Marikyuun, acumulou mais de 30 mil seguidores nas redes sociais, cujo apoio e partilhas 
lhe proporcionaram diversas oportunidades de trabalho e a capacidade de fazer ilustração 
a tempo inteiro. 

Como foi referido anteriormente, os webtoons nasceram e prosperaram na cultura 
recente das redes sociais e da consequente digitalização do nosso dia-a-dia. A sua 
publicação online é imediatamente acessível a pessoas de todo o mundo com acesso à 
Internet, facto com relevância contributiva para o projeto. O mesmo surgiu da 
continuidade do contacto direto com um público, maioritariamente digital, que veio a 
apoiar o trabalho da autora enquanto ilustradora há mais de dez anos.  

A presença da autora nas redes sociais e em eventos dedicados à cultura pop 
japonesa, com espaços dedicados à venda e exposição de trabalho de ilustração, 
promoveu a proximidade com um público informado e participativo, assim como outros 
ilustradores, com os quais foram criadas relações relevantes para o seu desenvolvimento 
enquanto artista e pessoa. Oportunidades que incluem participação em fanzines com 
outros artistas, em jogos de computador vendidos no Japão, canais online de nomes 
importantes da área dos e-sports, lojas dedicadas a anime e manga, entre outros. 

Fig. 2 Ecrã do jogo de computador BOMBER PANEL PANIC (2020) [21] e 
publicação no Twitter [22] do jogador profissional de Super Smash Bros. Ultimate Maister. 

 
 

O título do projeto (CMYQ~n: Magical Girl Project) surge da junção sonora de duas 
expressões: CMYK (sistema de cores utilizado frequentemente na indústria do design 
gráfico) e Marikyuun (nome utilizado pela autora). A escolha destas duas palavras surgiu 
da expressão colorida presente no trabalho pessoal da autora, bem como da importância 
que as cores têm no webtoon, quer como meio de comunicação visual, quer na própria 
narrativa. 

Antes de se equacionar enquanto narrativa, CMYQ~n: Magical Girl Project começou 
por se constituir como um conjunto de trabalhos dentro da área do character design e da 
ilustração, de cinco meninas magical girl, partilhado na plataforma Instagram [21]. Foi o 
apoio e entusiasmo contínuo de variadíssimas pessoas de todo o mundo que serviu de 
motivação para a continuação deste projeto. A vontade de responder a questões acerca 
das personagens levou à escrita de uma pequena narrativa. Narrativa essa que procurou 
ser chamativa, de fácil compreensão e rapidamente acessível a todas as pessoas através da 
Internet. Assim, clarifica-se eventualmente o motivo da escolha do formato webtoon para a 
primeira publicação de CMYQ~n: Magical Girl Project, face à BD tradicional, em papel, de 
distribuição mais onerosa. O objetivo do projeto é partilhá-lo de forma a estar 
imediatamente acessível a todos os interessados, da mesma maneira que o trabalho de 
ilustração da autora tem sido sempre publicado. 

4   Produção técnica, artística e construção semântica 

O estilo de desenho - i.e., a linguagem visual que se utiliza na representação de 
personagens, objetos, etc. - adotado para a narrativa gráfica, de forma geral, é semelhante 
ao estilo utilizado na escola de ilustração japonesa (frequentemente denominado de estilo 
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Manga). Mais especificamente, o estilo é a expressão pessoal da autora, com detalhes 
próprios, que se consideraram adequados ao formato webtoon da narrativa e ao público-alvo 
da mesma (público infantojuvenil e fãs do género Magical Girl). Entre esses detalhes 
gráficos, destacam-se as linhas grossas e limpas, a falta de textura para atingir o aspeto 
digital vetorial, as cores saturadas do perfil RGB, apenas possíveis de obter em ecrãs. 

Destacam-se como principais influências no estilo (um processo estético, criativo e 
técnico constantemente em evolução) séries de anime do género Kodomo (i.e., para crianças) 
dos anos 1990, em que nomes como Izumi Todo foram cruciais para o desenvolvimento 
da sua expressão quando desenha personagens humanas. Os videojogos também 
demonstram ser uma fonte de inspiração fundamental, nomeadamente jogos da série Kirby 
e PuyoPuyo, importantes para a utilização de cor e expressão geral; e a empresa Sanrio, e 
suas mascotes, são também frequentemente referenciadas, principalmente no trabalho de 
linha. A inspiração na Sanrio surge também com a intenção de criar e vender merchandise 
com as personagens, estratégia frequentemente utilizada por estúdios de anime Magical Girl, 
que vão ao encontro de experiências anteriores da autora, nomeadamente na sua formação 
em design gráfico e a venda de merchandise desenhado pela própria em eventos.  

 

Fig. 3 Algumas inspirações visuais usadas por Marikyuun: Ojamajo Doremi (Izumi 
Todo) [23], Kirby (Nintendo) [24], Puyo Puyo (SEGA) [25], Hello Kitty (Sanrio) [26]. 
 

 
A protagonista de CMYQ~n: Magical Girl Project, Mei Ying, foi desenhada pela primeira 

vez em 2017, numa pequena ilustração a aguarela. A decisão de começar a desenhar um 
webtoon incentivou a simplificação do seu design (Fig. 4), uma vez que uma banda 
desenhada exige do ilustrador uma quantidade extremamente elevada de desenhos da 
mesma personagem. As formas complicadas do cabelo de Mei Ying nos rascunhos iniciais 
anteviram-se como um problema, pelo que foram removidas. O mesmo aconteceu com 
outros detalhes da personagem, tal como pérolas e outros adornos, que dificultavam 
imensamente o processo, sem acrescentar semanticamente nada de significativo ao design. 

 
Fig. 1 Evolução do character design de Mei Ying ao longo dos anos. 

 
 

Outra preocupação, relativa ao design de personagens deste projeto, foi atribuir às 
protagonistas diferentes alturas, tipos de corpo e posturas, de forma a ser possível 
reconhecer cada uma através das silhuetas apenas (Fig. 5). O objetivo foi também reforçar 
a ideia de que uma menina pode ser bonita, independentemente da sua altura, peso, cor de 
pele ou cabelo. Um exemplo é a personagem Aiko (magical girl de cor amarela), que, na 
história, é uma modelo plus-size, sendo considerada a mais bonita do grupo.  

 
 
 

 
 
 
 
 

 
Fig. 5 Protagonistas de CMYQ~n: Magical Girl Project (2018). 
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Em CMYQ~n: Magical Girl Project, existe uma preferência por um estilo gráfico pouco 
detalhado e rápido de finalizar. Desta forma, torna-se possível enaltecer e destacar as 
situações mais importantes da narrativa, utilizando um traço mais trabalhado, poses e 
composições mais ambiciosas e uma pintura mais vibrante. Exemplos destes casos são a 
cena inicial, possível de constatar na Fig. 6 (à esquerda), a apresentação de personagens 
novas e cenas de tensão, nomeadamente batalhas. 

 

Fig. 6 Pequenos excertos do capítulo-piloto de CMYQ~n: Magical Girl Project, 
apresentando uma cena de ação, de diálogo e de humor, respetivamente. 

6   Considerações Finais 

O projeto CMYQ~n: Magical Girl Project pretende ser um contributo para a consolidação 
e afirmação autoral e artística da autora; e procurou por outro lado criar uma nova narrativa 
em formato webtoon, prestando um tributo ocidental ao género Magical Girl. Apesar de ter 
surgido no Japão, o género influenciou e inspirou muitas crianças em Portugal e no mundo, 
que cresceram com essas séries de anime e manga no início dos anos 2000. O feedback do 

público tem sido extremamente positivo desde o começo do projeto, pelo que a perspetiva 
atual é terminar o capítulo-piloto e partilhá-lo com o público interessado em webtoons e no 
género narrativo. 

O facto de o mundo atual estar tão fortemente ligado às redes sociais torna possível que 
pessoas de todo o mundo se conectem e comuniquem, o que revolucionou sem dúvida a 
relação artista-público no campo da ilustração e da BD. Como principal perspetiva futura, 
considera-se a forte possibilidade de criar merchandise físico, que permitirá aos leitores 
possuir um pouco do universo CMYQ~n. Prevê-se também uma continuação deste 
processo dialético, fazendo uso da cultura da Internet e das redes sociais, de forma a 
continuar a permitir aos leitores imaginar e desenvolver as suas próprias narrativas com as 
personagens do projeto (Fig. 7). 

 

 
 Fig. 7 Algumas criações realizadas por diversos artistas de todo o mundo das 

personagens de CMYQ~n: Magical Girl Project, com respetivo crédito. 
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THE END


