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Resumo 
Magical Mirage é um projeto de banda desenhada e investigação 
académica com foco no género de Manga Magical Boy. 

Através de uma análise social e histórica do contexto do Manga 
Shoujo e Magical Girl, salienta-se o género Magical Boy, como 
representação de uma masculinidade sensível e queer dedicada 
a um público jovem.
Alexandre Girard Vermeil em Moon Prism Boys: Magical Boys 
as a Queering Device, bem como os vários casos de estudo que 
apresenta, revela contrapontos claros entre o género Magical 
Girl, e a positividade a ele associado e o geralmente alvo de 
paródia, Magical Boy.
Através da análise dos textos de Saito Kumiko e Rachel Thorn 
bem como a entrevista realizada a Moto Hagio, formulam-
se relações entre os géneros Shoujo, Boys Love, Magical Girl e 
Magical Boy. 

Enquanto um projeto de Manga One-Shot, Magical Mirage, 
pretende criar uma representação positiva do género 
Magical Boy. Com um elenco de personagens maWsculinos 
sensíveis, o projeto tem como objetivo principal empoderar 
e inspirar uma juventude não-tradicional e queer.
 
 



Abstract
Magical Mirage is a Comic Book project and Master’s research 
focusing in the Magical Boy genre of Manga. 
Through a thorough analysis of the historical and social 
context of the Shoujo Manga and Magical Girl genres, the 
presence of Magical Boys is highlighted as a means to represent 
queerness and soft masculinity to a younger audience. 

Alexandre Girard Vermeil’s “Moon Prism Boys: Magical Boys 
as a Queering Device” as well as the various case studies on the 
genre presented on their research, reveals a clear counterpoint 
between the positivity usually associated with the Magical Girl 
genre versus the usually secondary Magical Boy. 
Informed by the theoretics of Saito Kumiko and Rachel Thorn 
as well as the interview with Hagio Moto, we provide a simple 
yet thorough understanding on Shoujo, Boys Love, Magical 
Girl and Magical Boy.

Magical Mirage as a One-Shot Manga aims to create a positive 
and inspiring representation of Magical Boy as a genre. 
Featuring a cast of sensitive and soft male characters, Magical 
Mirage is designed to enpower and represent a non-tradional 
queer youth. 
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Introdução
Magical Mirage é um projeto de banda desenhada de estilo Manga 
Magical Boy (Rapaz Mágico) desenvolvido no âmbito do Mestrado 
de Design Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade de Belas Artes 
da Universidade do Porto.

Enquanto banda desenhada, Magical Mirage enquadra-se no 
domínio da Ilustração, tradicionalmente compilada em formato de 
publicação por fascículos. Através das aventuras que os diferentes 
personagens intervenientes na narrativa experienciam no mundo 
fantástico de Magical Mirage, temas como a identidade de género, 
a feminilidade e sensibilidade no género masculino ocupam o 
palco. 

O subgénero de Manga Shoujo (Manga dedicado a um público 
feminino), Magical Girl (Rapariga Mágica) é caracterizado pelas 
suas protagonistas femininas que, através do uso de poderes 
mágicos, se transformam em heroínas adoráveis com vestidos 
elaborados e rendados, para combater o mal em nome da beleza e 
do amor. A sua contraparte masculina, os Magical Boys, não possui 
essa mesma representação enquanto subgénero, no formato de 
Manga ou Anime, sendo sistematicamente parodiados e alvos de 
sexualização. Desta forma, o cerne da problemática envolvente do 
projeto está na validação e denominação do subgénero “fantasma” 
Magical Boy, bem como todas as questões formais e sociais 
inerentes. 

A pertinência do projeto reside no seu carácter, que inicia uma 
discussão formal académica sobre a categorização do sub-género 
Magical Boy aparentemente inexistente, ao estabelecer as suas 
premissas e critérios criativos.  
O projeto propõe a discussão de dois assuntos de especial 
importância sendo estes a representação da feminilidade e 
sensibilidade no género masculino bem como personagens queer 
no universo de Manga e Anime.

Ambos  os pontos estudam e refletem sobre temáticas que de uma 
forma geral possuem pouca visibilidade e documentação científica, 
desta forma através da análise formal de casos específicos, 
poderão ser consultadas e discutidas. Este projeto contribui assim 
duplamente com uma pavimentação no território editorial para 
temáticas pertencentes a sub-culturas POP e questões sociais de 
identidade de género na esfera Manga.

Ainda de uma perspectiva geográfica e devido à natureza e temática 
deste projeto, coloca-se a problemática de meios como Manga e 
Anime são percepcionados com preconceito no meio académico 
ocidental, desta forma o projeto visa contribuir na aproximação de 
culturas.

Como fonte de motivação principal salienta-se o impacto que as 
formas narrativas como a banda desenhada prestam na formação 
individual de crianças e jovens, levando a acreditar que os temas de 
inclusão a ser tratados e representados em Magical Mirage, tornam o 
projeto de especial importância social.  

Ainda a realização deste projeto é motivada pelo envolvimento direto 
no campo da ilustração enquanto artista de Manga.  Tendo em conta 
as experiências passadas em que se realizou trabalho de ilustração 
para desenvolvimento de videojogos, criação de merchandise e 
projetos de banda desenhada, existe uma necessidade de elevar e 
documentar a prática dos mesmos num contexto académico sempre 
tendo como foco principal o design editorial mais especificamente 
através da forma de uma banda desenhada inédita.  

O processo metodológico para a realização do projeto divide-se 
essencialmente numa vertente de investigação e numa vertente 
prática:  

A investigação que visa recolher e rever literatura (científica) e 
Manga do género Magical Girl e Magical Boy;
A vertente prática pretende através dos dados recolhidos, 
juntamente com conhecimento prático adquirido ao longo da 
formação académica, construir e descrever o cenário da narrativa e 
personagens envolventes. Pretende-se de igual modo documentar as 
várias etapas processuais da construção do capítulo piloto da banda 
desenhada.

Inserido-se no sub-género de Manga Magical Boy, a fundamentação 
teórica de Magical Mirage dá-se através do contexto histórico do 
surgimento dos sub gêneros Magical Girl e Boys Love. Partido de uma 
extensiva análise bibliográfica de ambos os géneros (casos de estudo) 
pretende-se mapear as fundações do subgénero bem como a sua 
estabelecer a sua definição. 
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Referente ao estado da arte, a dissertação Moon Prism Boys: 
The Magical Boy as Queering Device (A. Girard Vermeil , 2020), 
estuda de forma analítica o arquétipo de personagem Magical 
Boy como um veículo para a exploração da sensibilidade 
masculina e representação queer no contexto de Manga e anime. 

Saito Kumiko no seu artigo, Magic , Shōjo, and Metamorphosis: 
Magical Girl  Anime and the Challenges of  Changing Gender 
Identities in Japanese Society presente no The Journal of  Asian 
Studies (2014), explora de forma crítica o género  Magical 
Girl , referindo inevitavelmente o papel dos rapazes mágicos 
como uma derivação da sua contraparte feminina, focando-se 
em questões de identidade de género que rodeiam ambos os 
subgéneros de Manga. 
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Glossário de Conceitos
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Magical Boy
É o termo associado a personagens masculinos que possuem 
poderes mágicos através de um objeto mágico ou um amuleto 
de transformação. Em Japonês: 魔法少年 Romanizado: 
Mahou Shounen; Significa Rapaz Mágico.  
O termo pode referir-se quer a um arquétipo de personagem 
no universo do Manga e Anime, bem como a um subgénero 
protagonizado por este tipo de personagem.  
O Magical Boy é o equivalente masculino da Magical Girl.

Magical Girl
Do Japonês:魔法少女, Romanizado: Mahou Shoujo;  É o 
termo associado ao subgénero de Manga e Anime Shoujo, 
protagonizado por personagens femininos que possuem 
poderes mágicos através de um objeto ou um amuleto de 
transformação.  
Geralmente este género destina-se a uma audiência 
infanto-juvenil e perpetua os ideais de amor, beleza e 
companheirismo.  
Exemplo Ilustrativo: Sailor Moon. 
 
Shoujo 
Do Japonês 少女漫画 (lit. menina), Shoujo é um género de Anime 
e Manga dedicado a um público jovem feminino. Geralmente 
protagonizadas por uma menina. As narrativas típicas do 
género Shoujo exploram temas relacionados com o amor e 
relações românticas. Pode ser referida uma variedade de 
subgéneros derivantes do Shoujo , sendo que os mais correntes 
são Magical Girl e Boys Love.
No que toca às suas temáticas, estas apresentam grande 
diversidade, incluindo conteúdos que vão desde a ficção 
científica até novelas históricas ou temas paranormais.  
Exemplo Ilustrativo: Candy Candy , Rose of  Versailles
 
Henshin
Henshin em japonês, a transformação mágica é uma 
característica fundamental do género Magical Girl. É através 
de um momento de transformação que a protagonista de 
um Manga ou Anime Mahou Shoujo, torna-se numa versão 

idealizada capaz de lutar contra o inimigo.  
As sequências de transformação são caracterizadas por serem 
longas e exuberantes. A personagem é geralmente envolvida 
em brilhos, luzes fitas e rendas que gradualmente revelam uma 
metamorfose na sua aparência física. De modo geral, a Magical 
Girl veste saias rendadas, vestidos elaborados, o seu cabelo 
muda de cor e é adornada com jóias ou amuletos místicos, 
retendo sempre uma beleza lírica. Ainda nesta sequência é 
comum materializar-se um bastão ou outro tipo de arma mágica 
adorável, bem como a Magical Girl anuncia o seu nome de 
heroína.  
 

Character Design 
Character Design ou Design de Personagem é o termo atribuído à 
prática de criação visual de personagens. O Character Design de 
uma personagem tem vários focos de interesse desde as formas 
que a constituem, cores, até pontos mais pormenorizados 
como a sua indumentária, detalhes específicos como acessórios 
e pertences da personagem. O design de uma personagem é 
fulcral numa narrativa visto que este possui de forma inerente, 
informação sobre a personalidade, importância e intervenção 
direta da personagem na narrativa. 

One-Shot  
One-Shot ou Yomikiri ( 読み切り), é o termo atribuído a um 
episódio  
piloto de banda desenhada. Geralmente tratam-se de pequenas 
narrativas auto-contidas, o que significa que apresentam um 
fim em si próprias ou que a possibilidade de continuação não é 
necessária. Na esfera do Manga o One-Shot apresenta-se como um 
único capítulo de aproximadamente 45 a 50 páginas sendo que 
pelo menos 1 dessas páginas é totalmente colorida (Full-color).  
Estes são tipicamente realizados enquanto levantamentos 
de interesse, de forma à editora envolvida na sua publicação 
patrocinar uma serialização contínua do Manga em questão ( 
muitas vezes por via de concurso de popularidade).
No cenário ocidental de banda desenhada o One-Shot é um 
volume de banda desenhada com vários capítulos que não possui 
continuação após o seu final. 



Arquétipo de Personagem 
No hemisfério do Manga e Anime, os arquétipos ou tropos de 
personagem têm um valor acrescido.  
Através de características quase canónicas é possível assumir uma 
série de factos sobre uma personagem através do seu Character 
Designou cor temática. Como forma de exemplo, a personagem 
representada pelo vermelho é a personagem principal, a sua 
personalidade é por norma extrovertida, apaixonada e motivada a 
cumprir os seus objetivos e ambições. Ao seu invés a “personagem 
azul”é tipicamente associada com a inteligência, a prudência 
ou até mesmo genialidade, são personagens calmos e seletos que 
acompanham o personagem principal na sua aventura. 
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Como forma de promover uma compreensão clara dos termos:Magical 
Boy e Magical Girl , formula-se uma breve definição dos conceitos:

“Magical Boy” e “Magical Girl” 
Termos utilizados de forma global para referir subgéneros de banda 
desenhada e animação japonesas (Manga e Anime, respetivamente), 
bem como os arquétipos de personagem com o mesmo nome. 
 
Uma vez que perante dois conceitos distintos, mas homónimos, 
opta-se no decorrer do artigo pela utilização dos termosMagical Boy 
e Magical Girl para referenciar os intervenientes nas narrativas do 
género. Também são utilizadas as terminologias Mahou Shounen e 
Mahou Shoujo enquanto os subgéneros de BD e animação japonesas, 
que alvercam Magical Boys e Magical Girl s como seus intervenientes, 
respetivamente.

“queer”
Termo não exclusivo que abrange um vasto espetro de orientações 
sexuais e identidades de género não normativas.1 

[1] Assim como em:  
Glossary of terms. HRC. (n.d.). 
https://www.hrc.org/resources/glossry-of-terms.

https://www.hrc.org/resources/glossary-of-terms
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Capítulo 1:
 Magical 
Boy ★ 

Deep Dive 

Contextualização 
Temática e 
Problematização.
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1 ––Shoujo Manga, 
Representação queer e 
sensibilidades masculinas na 
banda desenhada japonesa.

[1] Quebra de Capitulo.
Thomas no Shinzou, Moto Hagio, 1987.
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1.1 –– Shoujo
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[fig.2] Ilustração 
Comemorativa, Ikeda 
Riyoko, Versailles no Bara, 
1972. 

 
Shoujo Manga (少女- lit.menina) é um termo abrangente para 
inúmeros subgéneros de banda desenhada japonesa, que vão desde 
Mahou Shoujo(魔法 少女, em português “menina mágica” ), i.e., 
histórias de raparigas com poderes mágicos, até Boys Love (ボー
イズラブ/ BL),i.e., histórias de amor entre dois rapazes. O género 
de Manga Shoujo  pode ser entendido como um tributo ao público 
feminino, onde se explora a ideia de “rapariga” (Shoujo), pelo que 
esta ocupa o centro das narrativas. 

Ainda que o género tenha uma história longa que remonta aos 
inícios da década de 1920, este documento visa explorar e 
evidenciar, características e momentos na história do Manga 
japonês, que demonstram relevância para o corrente projeto. Desta 
forma o estudo realça de forma especial a década de 1970 bem 
como a revolução que se deu no Shoujo Manga e subsequentemente 
o seu impacto na cultura POP.

Em meados dos anos 1970, no Japão, surge uma revolta notória 
no panorama da banda desenhada feminina, que impactou e 
transformou todo o universo da cultura POP japonesa até aos dias 
correntes: o chamado“Ano 24”.

 
Inúmeras autoras de banda desenhada nascidas no 24º ano do 
período Showa (1949), exploravam nas suas narrativas temáticas 
até a época tidas como incomuns. Estas temáticas incluíam a 
homossexualidade, ambiguidade de género e empoderamento da 
figura feminina. A adição destas temáticas veio a posicionar o 
Shoujo Manga, como um dos géneros mais progressivos desta época. 

Rachel Matt Thorn, antropóloga cultural e professora na Faculdade 
de Manga de Kyoto Seika, enumera as autoras mais influentes deste 
núcleo coletivo. Sendo que as obras de Takemiya Keiko, autora de 
Kaze to Ki no Uta (1976) e Moto Hagio, Thomas no Shinzou (1974), 
(Thorn, 2001) revelaram-se essenciais para a contextualização 
temática deste projeto.

 “Ainda que não exista uma lista “oficial” de membros, 
existem três artistas que inevitavelmente constam na lista do 
“Ano 24”: Criadora de “ Coração de Thomas” Hagio Moto, 
Takemiya Keiko e Oshima Yumiko. Takemiya criou um 
tumulto de controvérsia em 1976 com a sua obra Kaze to Ki 
no Uta (“A Canção do Vento e das Árvores"), que começa por 
apresentar dois rapazes deitados numa cama, despidos, suados 
e entrelaçados, quase totalmente descobertos por um único 

lençol branco. Oshima lidava com temas como a gravidez na 
adolescencia e aborto na sua obra “Tanjo” (“Nascimento”) 
de 1970 bem como triangulos amorosos complexos que 
envolviam a transformaçao de um rapaz em uma rapariga 
no seu Manga “Joka e” (“ Para Joker”).” - tradução livre 
(Thorn, 2001, 5). 

✧

Thorn acrescenta que estas autoras estabeleceram as bases 
daquilo que veio a ser o género Shoujo tal como o conhecemos 
hoje mencionando subsequentemente a influente obra de 
Ikeda Riyoko Versailles no Bara (“A Rosa de Versalhes”/ “Lady 
Oscar”). fig.2 

Versailles no Bara que subverte a imagem da protagonista 
feminina delicada. Na narrativa Oscar é uma capitã da Armada 
francesa que oculta a sua identidade enquanto mulher vestindo 
roupas de homem, esta mesma  encontra-se num triângulo 
amoroso entre o seu subordinado Andre e a rainha Marie-
Antoinette.(Thorn, 2001) 
 
Saito explica que devido à sua excentricidade e irreverência, o 
género Shoujo veio competir e alterar o panorama do Manga, 
que, até então, era dominado pela presença masculina, com 
autores como Nakahara Jun'ichi e Osamu Tezuka (Saito, 2014).

 “Anteriormente a 1960, a vasta maioria de artistas 
, escritores e realizadores de cinema no japão eram 
predominantemente homens e as suas narrativas eram 
profundamente centradas em torno desta visão masculina. 
Foi então que em meados dos anos 60 que histórias positivas 
com um foco na feminilidade começaram a ser proliferadas e 
criadas elas próprias por mulheres.” 
    - tradução livre (Saito, 2014)

✧
Ca

pí
tu

lo
 1 

- M
ag

ica
l B

oy
 ★

D
ee

p 
D

ive



32 33

1.2 –– Boys Love
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O Boys Love (BL) é um subgénero do Manga Shoujo que representa 
relações românticas e, por vezes, sexuais entre dois homens. BL 
estende-se a prosas, novelas gráficas, jogos, animação, banda 
desenhada e filmes (Mclelland, Welker, 2016) Este subgénero 
distingue-se pelo facto de as suas personagens principais serem 
rapazes delicados e sentimentais, substituindo as tradicionais heroínas 
femininas encontradas no género Shoujo .

Moto Hagio, na sua entrevista com Rachel Matt Thorn (Thorn, 2005), 
confirma que o panorama editorial de Manga da década de 1970 
era controlado por um núcleo cerrado de homens de meia-idade, 
incapazes de entender o que o público feminino realmente queria ler. 
Em contraponto, Hagio e Takemiya exploraram temas profundos, 
com enredos complexos inspirados em clássicos literários ocidentais; 
thrillers psicológicos, homossexualidade e expressões alternativas de 
género. Ambas as autoras encontram-se na génese do subgénero Boys 
Love e na sua popularização.

O inicio do género BL remete para a publicação de 1971 Barazoku, 
uma revista japonesa homoerótica, dedicada ao publico gay, na qual 
Takemiya demonstrara especial interesse.

A revista Barazoku fig.3 era caracterizada por ser a primeira revista 
dedicada a um público gay no Japão e a sua primeira publicação 
remonta a 1971. Esta publicação continha imagens eróticas de jovens 
adultos japoneses bem como ensaios e pranchas de Manga gay. 

Foi através de Barazoku e do filme Les Amitiés particulières (Dellanoy, 
1964) que as autoras encontraram a fonte de inspiração das suas 
obras, um jovem sensível que subvertia a sua imagem do homem 
viril tradicional japonês.(Thorn, 2005) Hagio acrescenta que não 
encontrava na revista Barazoku a beleza que assistira no filme de 
Delannoy, a masculinidade sensível e delicada que transpôs para a sua 
obra, mais especificamente November Gymnasium. 

A representação visual do Bishounen (lit. rapaz bonito) têm especial 
importância e relevo nas narrativas BL, pela sua aparência andrógina e 
delicada que invoca características dos espaços feminino e masculino 
em simultâneo. Este permite uma identificação por parte do público 
feminino com a personagem masculina sensível. 

“ Ainda que  no japão contemporâneo o gosto por “rapazes 
bonitos”(bishounen) em geral e dentro do Manga BL sejam associados 
especificamente com um público de raparigas adolescente e jovens 
mulheres, as representações de “rapazes bonitos” (bishounen) são há 
muito alvo de romatização e sexualizaçao por parte de ambos os géneros 
e possuem uma grande visibilidade ,hoje em dia, desde kabuki ( teatro 
tradicional japonês) até cantores pop, anime e Manga.” - tradução livre 
(Mclean, Welker, 2015, 6)

✧
 Ainda Kawano informa que as leitoras se reveem no 
personagem Bishounen enquanto escapismo, ou seja, explorando 
a sua própria sexualidade de forma livre de expectativas e 
normas sociais associadas à mulher (Savvy Tokyo, 2019, January 
17).

O Bishounen possibilita novas representações de masculinidade 
que surgem no contexto de Manga e Anime, que mais tarde, 
moldam, divergem e criam arquétipos de personagem, tais 
como oMagical Boy.

[fig.3] Barazoku no.342
2001, Julho, 01
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1.3.1  Moto Hagio - Thomas no Shinzou
Analisando a obra de Hagio é possível salientar inúmeras 
características narrativas e signos visuais que de uma forma resumida 
permitem compreender o Manga BL da época e o Bishounen enquanto 
atuante da narrativa. 

Em Thomas no Shinzou de Moto Hagio fig.4 podemos conferir a 
presença de personagens do género masculino que são retratadas com 
uma complexidade excepcional no que toca a sua performance de 
gênero, é o caso da personagem que dita o nome da obra Thomas.  
Thomas é um jovem rapaz que se suicida na terceira página da 
obra,  que permanece constantemente na memória da personagem 
principal, após ter-lhe deixado uma carta de amor. 
 
Thomas é apelidado de forma malvada “Fraulein” devido às suas 
características tipicamente  sensíveis que facilmente suscitam 
paralelos com uma rapariga. Este mystique  que envolve a personagem, 
permanece nos diferentes intervenientes da história como Juli que nos 
é revelado ser o interesse romântico de Thomas.   
Erich que tem um físico androgino idêntico a Thomas, torna-se o 
motivo de fixação por parte de Juli. O facto dos personagens serem do 
sexo masculino não so procura explorar o psicologico masculino, mas 
também igualar os personagens principais.  
 
Partindo de uma base igual para ambos, a performance do género e do 
psicológico das personagens, desenvolve-se no decorrer da narrativa 
explorando os seus traumas, desejos e medos. 
 
O estilo gráfico de Hagio possui inúmeras características clássicas 
do género Shoujo, onde  é possível traçar paralelos estilísticos com 
autores como Nakahara, Jinchi e MACOTO. Ainda assim, a autora 
cria um interessante diálogo entre o feminino e o masculino com a 
caracterização dos seus  personagens andróginos. 

São estas mesmas características do registo visual da autora, que se 
revelam de maior interesse para a praticidade de Magical Mirage. A 
barreira ténue entre o feminino e o masculino bem como o apreço 
pela beleza lírica, contribuem para definir o tom pretendido para o 
projeto.  

[fig.4] Capa do primeiro volume de Thomas no Shinzou, sendo os personagens presentes 
Juli, Thomas e Erich.
Thomas no Shinzou, Moto Hagio, 1974  Sho-Comi JAPAN
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1.3.2  Be-Papas - Shoujo Kakumei Utena

Sobre o signo do Manga Shoujo e enquanto produto de todo o 
legado do ano 24, elabora-se uma breve reflexão sobre o Manga 
Shoujo Kakumei Utena (Chiho Saito/ BE-PAPAS, 1996) (lit. Rapariga 
Revolucionária Utena) . 
 
Utena é geralmente categorizado enquanto um Manga Shoujo, ainda 
que possua inúmeras características do género Mahou Shoujo. 
Podemos distinguir inúmeros paralelos com Versailles no Bara, 
tais como o facto da  personagem principal não ser a heroína 
tipicamente fofa e passiva, que usa a sua magia para o bem 
comunitário. Utena é uma adolescente (estudante da escola 
secundária) que tem como objetivo tornar-se um príncipe fig.5.   
 
Tal como uma típica Magical Girl , Utena, tem uma transformação 
mágica e um objeto que lhe confere poder (uma espada mística) 
mas ao contrário da norma do género Mahou Shoujo, Utena, utiliza 
os seus poderes para criar uma revolução no mundo da narrativa.  
 
A protagonista luta no jardim de rosas, que existe no topo 
da academia que frequenta, contra os seus colegas que foram 
envenenados por uma força dogmática. Utena, invoca a sua espada, 
que representa a nobreza dos seus ideais e opõem-se  à instituição, 
na figura do seu Diretor( figura de poder patriarcal). Desta forma 
a revolta de Utena pode ser entendida como uma oposição frontal 
face às construções sociais que o mundo adulto e estudantil lhe 
impõem.

Em Shoujo Kakumei Utena, é possível enumerar diversas 
personagens que desafiam as representações mais tradicionais dos 
géneros, como é o caso das personagens fig.6: 
Juri, que é construída enquanto personagem como uma referência 
direta a Oscar de Versailles no Bara;  
Miki um rapaz sensível e delicado que é um génio musical.  

Ambos visivelmente desafiam a visão normativa dos géneros e 
mesmo no que toca às suas relações com os restantes intervenientes 
da narrativa demonstram fluidez na sua orientação sexual, desta 
forma podendo considerar-se personagens queer. 
 
Ainda a própria personagem Utena, expressa a sua sexualidade de 
forma fluida por vários momentos ao partilhar a sua intimidade 
com Himemiya Anthy, a irmã mais nova do diretor da escola. 

Utena demonstra também atração por outros personagens 
masculinos da série. Por sua vez, outros intervenientes da 
narrativa exploram a sua orientação sexual de uma forma livre, 
o que inevitavelmente torna Utena um caso de estudo de maior 
relevância na representação de identidades queer no contexto de 
Manga e Anime. 

✦ 

Ambas as obras referidas têm a particularidade de não serem 
narrativas pornográficas, apesar de explorarem a identidade e a 
sexualidade dos intervenientes de forma profunda e orgânica. 
Apesar de existirem personagens e histórias queer em contexto de 
Manga e Anime, pretende-se fazer uma distinção evidente entre 
conteúdo dedicado a um público adulto e obras dedicadas a um 
público infanto-juvenil. Sendo Shoujo Kakumei Utena e Thomas no 
Shinzou, ambas obras dedicadas a uma audiência adolescente.  

[fig.6] Miki e Juri, Shoujo 
Kakumei Utena, 
Be-PAPAS, Shaft, 1997

[fig.5] Capa do primeiro 
volume de Shoujo  Kakumei 
Utena com Utena na sua 
transformação de príncipe. 
Chiho Saito/ Be-Papas, 1996, 
Shogakukan
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2 ––   Mahou Shoujo VS 
Mahou Shounen

[fig.7] Nothing★Alike - Ensaio de 
Banda Desenhada 

 “Quando era pequeno passava as tardes a ver e a rever-me 
em meninas mágicas na televisão. Mas havia um problema. 
Não podiamos ser éramos iguais.”
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Na década de 1990, através de Sailor Moon fig.8 assiste-se a uma 
mudança significativa, onde, segundo Saito, as Magical Girl s 
não dependem de uma forma adulta para serem poderosas. O 
facto de as raparigas serem elas mesmas, torna-se a fonte do seu 
poder. 

“the 1990s Magical Girl s maximize their power by simply 
being themselves—cute and carefree students.” (Saito, 2014, 
p.158). 

✧

2.1 –– Mahou Shoujo
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Mahou Shoujo(“ 魔法少女” lit. Menina Mágica) no ocidente “ 
Magical Girl ”, é o subgénero derivado do Shoujo mais influente, 
com a sua fundação no final da década de 1960. As narrativas do 
género promovem a sensibilidade e a beleza, transmitem de forma 
generalizada mensagens de igualdade, amizade e amor.

Pode referir-se como exemplos primos do género, as séries de 
Manga, Bishoujo Senshi Sailor Moon (Naoko Takeuchi ,1991-1997) e 
Cardcaptor Sakura (Clamp ,1996-2000).

A típica Magical Girl , através de uma fantasia ritualística e 
adorável, transforma a sua aparência para a sua forma mágica. 
Usa vestidos rendados e exuberantes, repletos de folhos, perolas 
e cristais, sempre acompanhada da sua varinha mágica. Carlin, 
defende que o género incorpora uma visão feminista sobre a 
forma de metáfora (Carlin, 2017). Através das transformações 
mágicas, a rapariga é enaltecida e elevada a um estado de 
idealização ultra feminino.

“Ainda que existam filmes ocidentais com super heroínas, as 
Magical Girl s em anime possuem sequências de transformação 
elaboradas e em geral possuem um carácter mais feminino e 
inocente “as características visuais e figurativas de uma Magical 
Girl são demonstradas através da fofura e juventude das mesmas, 
tal como saias rodadas com folhos adicionadas a uniformes 
escolares…” (Saito, 2014, 158)

✧
Os primeiros registos do subgénero dão-se com Mahoutsukai Sari 
(“Sally the Witch” 1966–68) e Himitsu no Akko-chan (“Secret Little 
Akko” 1969–70) produzidas pelo estúdio Toei Animation. (Saito, 
2014). O subgénero Mahou Shoujo sofreu mudanças circunstanciais 
na sua essência ao longo das décadas, sendo que as Magical Girl s 
dos anos 1960 e 1970 eram caracterizadas por exercerem um papel 
moralizador e educativo. 
Saito, explica, que apesar das Magical Girl s da época conseguirem 
alterar a sua aparência física (geralmente para uma forma adulta), 
existe quase que um conservadorismo que nunca ameaça às 
normas do género; neste caso Akko sonha em ser uma princesa, 
uma noiva ou uma professora. (Saito, 2014)

[fig.8] Tankobon no.1 
Bishoujo Senshi, Sailor Moon
Naoko Taeuchi , 1992, Julho, 6
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2.2 –– Mahou Shounen
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Pode compreender-se Magical Boy (魔法少年, lit. Rapaz 
Magico) como um arquétipo de personagem, bem como o 
subgénero de Manga e Anime seu homónimo, o Mahou Shounen.

Como subgénero, Mahou Shounen não se encontra estabelecido 
da mesma forma que o seu correspondente feminino, O Mahou 
Shoujo. Existem, no entanto, narrativas de diversos subgéneros 
de Manga e Anime como Seinen (narrativas para um público 
adulto), Ecchi/Hentai (narrativas com temáticas eróticas), Shoujo, 
Mahou Shoujo entre outras, onde existem personagens que se 
enquadram no perfil do Magical Boy.

 Enquanto personagem, o Magical Boy é geralmente um 
personagem secundário no universo das raparigas mágicas. 
Estes personagens têm várias características em comum com 
as suas contrapartes femininas, na medida em que possuem 
poderes mágicos e transformações, tratando-se geralmente 
do interesse romântico das mesmas, e.g. Syaoran Li fig.9 de 
Cardcaptor Sakura e Tuxedo Mask de Sailor Moon.

São estas mesmas características de feminilidade em 
personagens masculinos que por vezes possuem uma conotação 
negativa, ainda que injusta.

 A feminilidade nestes jovens rapazes torna-os menos desejados 
pelas suas contrapartes femininas, muitas vezes confere-lhes 
fraqueza e incapacidade de ação no decorrer das narrativas. São 
também colocados em situações de desamparo ou até mesmo de 
dependência das protagonistas na luta contra os inimigos mais 
agressivos e viris. O mesmo é possível atentar em personagens 
como Tadase Hotori de Shugo Chara! (Pitch Pit, 2005-2010).fig.10

[fig.9] Li Syaoran, 
Cardcaptor Sakura 20th 
Anniversary Illustrations 
Collection Official Art Book, 
Clamp, 2016.

[fig.10] Tadase Hotori, Shugo Chara! Peach-Pit 
Illustrations Artbook Fanbook Volume 1, 2010
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2.2.1  Problemática
No artigo Hard Won and Easily Lost: A review and synthesis of  theory 
and research on precarious manhood,Vandello e Bosson formulam 
que teorias sobre a masculinidade precária, sugerem que os 
homens, têm de publicamente e repetidamente provar a sua força 
para serem chamados homens; porque a sua masculinidade é um 
status social ténue e incerto. (Vandello, Bosson, 2013) 
 
Esta ideia possibilita a criação de comparações entre as narrativas 
do género Mahou Shoujo e a forma como a masculinidade não 
tradicional do Magical Boy é entendida como deficitária.

Em Shugo Chara! (Pitch Pit 2009) é possível referir a personagem 
Tadase Hotori como um exemplo genuíno de um Magical Boy. 
Tadase é um rapaz delicado, bonito, educado, sensível e ainda tem 
o estatuto de presidente do conselho estudantil da sua escola. 
Tadase, como é comum a outros personagens do Anime Shugo 
Chara, possui uma transformação mágica que o torna num Magical 
Boy chamado Platinum Royal.  

Adornado de folhos, rendas e com um cetro mágico, Tadase toma a 
imagem de um príncipe mágico com uma aparência adorável. fig.10
 No decorrer da narrativa de Shugo Chara, a personagem 
principal (feminina) Amu, vê Tadase como um rapaz ideal, que 
rapidamente se torna o seu interesse romântico. Contudo numa 
fase mais avançada da história surge um outro personagem 
masculino, Ikuto que também é mágico. Ikuto tem uma aparência 
consideravelmente mais madura e viril do que os restantes 
intervenientes na história. Ainda na sua forma de Magical Boy, 
este veste roupas reveladoras e que remetem de certa forma a 
conteúdos adultos com o uso de cabedal e presilhas no seu fato. 
 
Este personagem apresenta um comportamento sedutor ao entrar 
pelo quarto da personagem principal através da sua janela e 
deitar-se na sua cama. Apesar de ter uma atitude agressiva para 
com os restantes personagens da série, esta dualidade de atitudes 
despoletam interesse na personagem principal Amu. 
Gradualmente Ikuto toma o lugar de interesse romântico da Amu.  
Tadase torna-se cada vez menos relevante, mais vulnerável tendo 
mesmo de ser socorrido e defendido por Amu inúmeras vezes 
durante a narrativa. 

2.2 –– Mahou Shounen
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Ainda numa situação similar, é possível referir Yue de Card 
Captor Sakura fig.11, um anjo lunar místico. Inicialmente é 
apresentado como um personagem poderoso e intimidante, 
ainda que possuindo características notoriamente sensíveis quer 
no seu character design, quer na sua performance de género.  
Contudo este é novamente colocado num plano de 
inferioridade e incapacidade no decorrer da narrativa ao 
ser socorrido inúmeras vezes pelo irmão mais velho da 
protagonista Sakura - Touya, que é um personagem viril. 

Novamente colocam-se  personagens masculinos com 
características femininas numa posição desfavorecida e 
vulnerável quer em comparação com as suas correspondentes, 
Magical Girl s, quer em comparação com os outros 
intervenientes masculinos normativos. 

É necessário no entanto referir que o facto do papel do homem 
ser subvertido, tornado passivo e desamparado, contribui para 
empoderar a figura feminina -“Shoujo”- no género Magical Girl. 

No entanto, a decisão de tornar um personagem masculino 
sensível como o elemento a ser protegido pela Magical Girl, 
e um personagem masculino normativo como o alvo do seu 
afeto e respeito, coloca novamente as personagens numa 
estratificação em que o poder patriarcal ocupa o topo. 

Não só a personagem feminina se insere no estereótipo de 
“donzela em apuros”, ao se apaixonar por alguém do sexo 
oposto aparentemente mais forte e protetor, mas ainda por 
termo de comparação, os personagens masculinos que possuem 
características queer ocupam o fundo da pirâmide e acabam por 
ser injustamente desvalorizados.

 Estes subtextos inseparáveis dos Magical Boys, incitam 
em inúmeros casos a paródia e sexualização deste tipo de 
personagem ao serem colocados em situações de desamparo 
e submissão. Exemplo: Binan Koukou Chikyuu Bouei-bu LOVE! 
(Umatani, 2015), Kore wa Zombie Desu ka (Kimura, 2011)e 
Mahou x Shounen x Days!!!!! (Toei, 2015).  
 
Todos estes títulos partilham em comum o facto de terem 
protagonistas Magical Boy, que de uma forma ou de outra, 
encontram-se em situações de humilhação e fragilidade para 
efeito de comédia. 
 
 
 

[fig.11] Yue, Cardcaptor 
Sakura 20th Anniversary 
Illustrations Collection 
Official Art Book, Clamp, 
2016.
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Assim, Mahou Shounen deve popularizar-se como um género 
inclusivo e positivo para um público infanto-juvenil tal como 
Mahou Shoujo. Ao contrário dos exemplos anteriores, formula-se 
uma possível definição para o subgénero aparente Mahou Shounen, 
a qual parte do Mahou Shoujo como base para a sua consolidação: 

 
Pode entender se por Mahou Shounen(魔法少
年,Magical Boy , Rapaz Mágico) um correspondente 
masculino do género Mahou Shoujo( Magical Girl ). 
Tal como Mahou Shoujo, o género Mahou Shounen será 
um derivado direto do Shoujo Manga, mas direcionado 
a um público infanto juvenil masculino. O género 
caracteriza-se pela presença de personagens principais 
masculinos, que apresentam características sensíveis e 
expressam a sua identidade de forma livre e flutuante.  
 
O Mahou Shounen é geralmente acompanhado de uma 
mascote mágica, que o auxilia na sua luta contra o 
mal. Veste roupas adornadas com folhos, fitas e rendas, 
bem como possui um cristal e cetro mágicos como fontes 
do seu poder. Ao contrário dos super heróis ocidentais, 
os Magical Boys possuem longas e complicadas 
sequências de transformação e lutam em nome do amor 
e da amizade, evitando demonstrações de violência 
bruta. 
 
 O género, visa inspirar e empoderar jovens rapazes, 
a abrir espaço para novas possibilidades de expressão, 
maior aceitação e combate à masculinidade tóxica 
através de ideais de amor e companheirismo.

✧

Através de uma recolha de variados tipos de media japonês onde 

é possível encontrar-se Magical Boys enquanto personagens 
principais, conclui-se que nunca os mesmos se enquadram no 
subgénero Mahou Shounen.  
Os critérios utilizados para a seguinte recolha, fazem uso da 
definição anteriormente formulada de Mahou Shounen, enquanto 
ferramenta de análise, bem como os seguintes pontos listados:

✦ A natureza dos conteúdos a analisar não deverá ser Doujin 
(conteúdos realizado por fãs e amadores:  fanzine; fangame; 
webcomics). 
 
✦ Deverá ter sido editado e distribuído. 
 
✦Tem como protagonista um personagem Magical Boy. 
 
✦ Foi criado ou editado no Japão. 
 
✦Encontra-se disponível em pelo menos um dos seguintes 
formatos: Manga, Anime, Visual-Novel, Drama CD, Projeto 
Multimédia.

★

★

★
✦
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2.2.2 Exemplos de Referência:

Binan Koukou Chikyuu Bouei-Bu Love
Media: Anime
Ano:2015
Direção:Takamatsu Shinji
Género: Comédia, Paródia, R-15
Da autoria de Takamatsu Shinji e animado pelo estúdio 
Diomedea, Binan Koukou é uma série com protagonistas 
Magical Boys, no entanto acompanhada de inúmeros subgêneros 
que alteram a sua natureza. 

A narrativa tem elementos de comédia, paródia e é orientada 
para o público feminino com a maioria do seu conteúdo sendo 
Boys Love. O subgénero  Mahou Shounen é retratado em formato 
de paródia, bem como a identidade queer dos personagens 
masculinos que lutam contra inimigos em nome do amor.

D.N Angel
Media:Manga (posteriormente adaptado em Anime)
Ano:1997
Autor:Sugisaki Yukiru 
Género: Bishounen, Romance, Sobrenatural 
D.N Angel de Sugisaki Yukiru é um dos primeiros exemplos 
de um personagem Magical Boy que também é personagem 
principal. 

O personagem principal Daisuke, no seu 14º aniversário, herda 
misteriosos poderes que o transformam no ladrão mágico, 
Dark Mousy. A narrativa conta com inúmeros elementos 
característicos do Mahou Shounen e Mahou Shoujo, como por 
exemplo as sequências de transformação. Ainda assim, a 
narrativa não foca os ideais fundadores do género, sendo estes, 
o companheirismo, trabalho em equipa a valorização do belo e 
do amor, em contraponto incide em temas de suspense.

Mahou x Shounen x Days
Media: Drama CD / Anime
Ano:2015 TBA
Produção:Toei Animation
Género: Comédia, Fantasia, Slice of  Life

Mahou x Shounen x Days trata-se de um projeto multimídia, que 
atualmente conta com um Drama CD* ,com uma pequena animação 
promocional e insere-se no género de Comédia. Possui inúmeras 
características do Mahou Shounen como: transformações, roupas 
exuberantes e adornadas, o uso de magia contra o mal e ideais de 
companheirismo.
Ainda assim, o projeto conta com nuances sugestivas ou de comédia 
romântica que acabam por mais uma vez colocá-lo fora do espectro 
do Mahou Shounen, por utilizar o tropo do Magical Boy como paródia. 

 

Fairy Ranmaru: Anata no Kokoro Otasuke Shimasu  
 
Media: Anime  
Ano:2020 
Produção: Pony Canion  
Género: Bishounen, Fantasia, Slice of  Life 
 
Fairy Ranmaru segue a história de 5 estudantes do secundário 
japonês que se transformam em fadas. A narrativa possui vários 
tropos do género Mahou Shounen e todos os seus personagens revelam 
expressões de género distintas. Ainda assim a série destina-se a um 
público adulto feminino e a temática visual destes Magical Boys 
desenvolve-se em torno de estéticas de fetiche, cabedal e de vida 
noturna, deslocando-se desta forma do universo infanto juvenil do 
Mahou Shounen. 
 

Para além dos projetos apresentados anteriormente, existem outros 
títulos que podem ser relevantes analisar de forma crítica, ainda que 
não possuam Magical Boys como protagonistas. Em Kore wa Zombie 
desu ka(Kimura, 2011) Mahou Shoujo Ore( Icchokusen, 2012) e Saint 
Beast (Kosaka, 2003), é possível encontrar personagens Magical Boy 
como intervenientes secundários em narrativas de géneros diversos. 

Conclui-se com a análise dos projectos anteriormente mencionados, 
que de uma forma generalizada a figura do Magical Boy não é 
entendida como um correspondente masculino de uma Magical Girl. 
Em vez de isso, é alvo de constante preconceito e ridicularização da 
imagem do homem sensível, bonito e delicado. 
Ainda é possível retirar da análise realizada, subtextos discriminatórios 
e  nocivos que perpetuam ideais de masculinidade tóxica. 
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3 ––Moon Prism Boys, 
Estado da Arte.

[fig.12] Henri Wakamiya, HUGtto! Pretty 
Cure, Toei, 2018
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3 –– Moon Prism Boys, Estado da Arte
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Vermeil apresenta na sua dissertação, Moon Prism Boys: The 
Magical Boy as a Queering Device, o conceito de queer futurity 
de Ahmed (Ahmed, 2006) e a sua conceção do Magical 
Boy, enquanto um queering device.  Ambos conceitos que 
possibilitam visionar futuros onde personagens queer são 
promovidas e estão em constante diálogo com o espectador, 
através da reimaginação de códigos narrativos comuns.

Através da análise de Magical Boy Majorian (Ishida, 2007), 
são apresentados inúmeros indícios de uma possível 
emancipação queer em termos narrativos, tendo em conta 
que os protagonistas são dois rapazes que através de uma 
transformação mágica, tornam-se em duas Magical Girls. 
Assiste-se a um desvio significativo da imagem mais tradicional 
do Magical Boy, visto que em Majorian, os personagens 
principais, experienciam uma mudança de género físico 
através da transformação. Vermeil menciona esta negociação 
entre o masculino e o feminino presentes em Majorian, através 
da transformação, como um indício de possíveis criações de 
futuros queer. Contudo rapidamente se apercebe que a ideia 
falha no sentido em que a temporalidade associada com a 
transformação indica um fim e esse fim incapacita um futuro 
queer. (Vermeil, 2020) 
A temporalidade da transformação, não é um conceito alheio 
às Magical Girls, no entanto a sua performance de género não 
se vincula na transformação enquanto veículo. Contrariamente, 
os personagens de Majorian experienciam uma fluidez 
no seu género e forma física dependentes do momento de 
transformação.

Em Majorian, no fim da narrativa, os personagens principais 
esgotam os seus poderes mágicos como um último esforço de 
salvar a sua cidade. Assim, perdem as suas formas mágicas que 
desafiam as normas do género e do convencional e termina 
o diálogo entre o feminino e o masculino, como que uma 
fantasia.

Enquanto conclusão da sua dissertação, Vermeil apresenta 
uma visão esperançosa e otimista do arquétipo de personagem 
Magical Boy através da exploração da personagem secundária 
Henri de Hugtto! Precure (Izumi Todo, Toei, 2018-2019).

Henri expressa o seu género de forma queer, o mesmo é visto a 
usar vestidos mais do que uma vez na série e demonstra o seu 
gosto por coisas bonitas e delicadas, perpetuando uma ideia de 
uma masculinidade não tradicional.
 
Ao contrário de Majorian e outros Magical Boys anteriormente 
referidos Henri é colocado num patamar de igualdade com as 
protagonistas femininas da série, ainda que de forma temporária 
e prova partilhar inúmeras características clássicas do género 
Magical Girl : - Sequência de transformação, roupas exuberantes, 
uma pose de ataque (Kime pose), título mágico, entre outros 
signos visuais do género.
 
A temporalidade da transformação e subsequentemente dos 
poderes de Henri mais uma vez perpetuam a ideia de que o futuro 
queer não consegue assegurar um espaço no media. No entanto, em 
comparação direta com as Magical Girls, Henri fora do seu estado 
idealizado é sem dúvida uma representação de masculinidade não 
convencional e sensível em todos os seus aspetos.
 
Ao invés de Majorian a transformação de Henri não representa 
uma modificação no “eu”, mas sim uma extensão contagiosa do 
interior do personagem, refletindo a sua personalidade. Henri 
ao contrário das protagonistas de Hugtto! Precure não possui um 
amuleto de transformação ou uma varinha, instrumentos que 
Vermeil menciona como pontos de contacto entre o espectador 
e o media (através do brinquedo a mimetização do personagem 
permite ao espectador “tornar-se” o personagem). 
 
Contudo, outras características do mesmo anteriormente 
referidas corroboram a possibilidade de um relacionamento 
direto com o espectador (pose de ataque, título…) e 
consequentemente, viabilizam um futuro queer. (Vermeil, 2020)

[fig.13] Cure Infini, 
HUGtto! Pretty Cure, Toei, 
2018

[fig.14] Cure Infini - 
Kime Pose, HUGtto! Pretty 
Cure, Toei, 2018
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O projeto teve o início do seu desenvolvimento em 2018 na 
modalidade de Projeto, na conclusão do curso de Design de 
Comunicação, orientado pelo professor Júlio Dolbeth. fig. 
15 Magical Mirage aponta para a criação de um One-Shot 
(episódio piloto) de cerca de 45 páginas onde uma introdução 
à narrativa é estabelecida e as personagens principais 
apresentadas. A componente prática do projeto reside na 
reestruturação e reinterpretação das pranchas já existentes 
e na introdução de novas páginas de banda desenhada para 
consolidar e expandir a narrativa.

O registo visual de Magical Mirage, compreende-se como um 
revivalismo do Manga e Anime dos anos 1980 e 1990, mais 
especificamente dos géneros Shoujo e Kodomo. Através de 
signos visuais, temáticas e características comuns dos estilos de 
desenho do Manga da época, visa legitimar e colocar  Magical 
Mirage numa base de igualdade com títulos do período áureo 
do género Magical Girl .

Tanto a composição visual das páginas que fazem uso de 
gradações tonais e retículas (screentones) típicas de Manga 
Shoujo como Sailor Moon, também o design das personagens 
continua a ideia de revivalismo inspirado em Cardcaptor 
Sakura e CLAMP School Detectives (Clamp, 1992).  
 
Ainda como forma de dialogar entre o registo do Manga dos 
anos 1990 e a contemporaneidade, traçam-se paralelos com 
Forbidden Scrollery (Harukawa ,Zun, Kadokawa, 2014) devido 
ao sentimento revivalista dos anos 1990 e pelo uso abundante 
de trama e detalhe barroco da autora.  
 
Também a coletânea New Retro Illustrations (Artists, V.,2021) 
perpetua a ideia de artistas contemporâneos introduzirem 
novos conceitos e temáticas da atualidade através de uma 
estética nostálgica, que apela duplamente à infância e 
juventude do leitor (o período áureo do Manga e Anime o final 
dos anos 1980 e início dos anos 1990).

A narrativa de Magical Mirage tem como palco um mundo 
fantástico onde os humanos e a magia coabitam em harmonia. 
O leitor segue a história de Stern um jovem bruxinho que 
herda um cristal mágico da sua bisavó.  
Acompanhado de três outros jovens bruxos, Lune, Arthur e 
Eshar, juntos embarcam num turbilhão de aventuras mágicas, 

onde através do poder que os seus cristais lhes conferem, lutam 
contra o mal em nome da beleza e do amor.  
Para tal, devem recuperar uma regalia ancestral proveniente do 
cosmos, Magical Mirage, uma pedra todo-poderosa que terá 
sido roubada por uma força misteriosa. 

Todos os personagens principais da narrativa, apresentam 
de maneiras distintas, expressões de género que desafiam a 
masculinidade tradicional quer no seu visual, quer no seu 
relacionamento com outras personagens.

Sobre Magical Mirage...
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[fig.15] Capa de 
primeiro capitulo de Magical 
Mirage, António Lopes, 
FBAUP, 2018.
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1 ––O Mundo de 
Magical Mirage

[fig.16] Página 2, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2018-2021)
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1.1 –– Cenário da Narrativa
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Magical Mirage tem como palco um mundo fantástico onde os 
humanos e a magia coabitam em harmonia. 
 
A Magia no entanto é um dom concedido apenas a uma parte seleta 
dos habitantes deste universo, as bruxas. A Sociedade das Bruxas 
interage regularmente com a sua contraparte humana, mas ao 
contrário das bruxas os humanos não têm o dom da magia. Apesar 
destes contrastes díspares entre humanos e bruxas, existe harmonia, 
aceitação e fraternidade entre ambos. 

A Bruxa é dotada da espiritualidade, da adivinhação e da intuição por 
natureza, capaz de citar feitiços e encantar objetos através do estudo 
da magia e de textos arcaicos (as runas). 
 
O Homem é dotado da razão, capaz de criar  tecnologia e liderar a 
ciência e a economia. O concreto e o transiente unem-se, formando 
um todo estável regido por uma única força de pureza ancestral, um 
cristal todo-poderoso com uma origem indeterminada; uma regalia 
ancestral proveniente do cosmos, o nome desse cristal, Magical 
Mirage. fig.17
 
Durante milénios o cristal protetor teria sido guardado e protegido 
por heróis. Através dos seus dons únicos e o poder de quatro cristais 
misteriosos, estes heróis comunicavam diretamente com Magical 
Mirage, envolvendo tanto os humanos como as bruxas na sua graça 
celeste. 
 
Estes heróis são chamados “Grandes Bruxas”, bruxas que contêm 
sangue humano e que são herdeiras diretas dos quatro cristais 
misteriosos.  Predestinadas à nascença as Grandes Bruxas, têm a 
enorme responsabilidade de proteger o núcleo estabilizador da 
sua realidade.  Estes cristais tradicionalmente transmitidos entre 
gerações; avós ou bisavós para netas, possuem a forma de quatro 
símbolos mágicos:  

O cristal do Coração “Lucky Heart”, é o regente das forças naturais, 
capaz de revitalizar os solos e criar grandes formações rochosas; 
tornar qualquer campo baldio numa planície verdejante repleta 
de todas as espécies de flores, bem como permite o seu usuário 
comunicar com árvores milenares e entender mensagens do vento e 
das florestas.
Este cristal nasceu nas profundezas da terra, nas florestas mais escuras 
e esquecidas por todos os seres vivos, num solo húmido e nutrido de 
vida. 

Lucky Heart é uma pedra semelhante a uma esmeralda, uma fusão 
entre uma peridot e uma pedra de jade, a sua cor verde profunda 
e luminosa vibra com a essência da vida, a palavra mágica que a 
acorda é “Blooming”.
 
O Cristal da Lua “Dreamy Moon”, é o regente da camada dos 
sonhos e da fantasia, é um elo conector entre a ilusão e a realidade 
, capaz de comunicar com fantasmas e espíritos cósmicos. Cria 
ilusões visuais e sonoras e permite ao seu usuário conectar-se 
através da mente e dos sonhos com qualquer bruxa, humano ou 
animal , bem como revelar-lhe visões de futuros próximos.  
Este cristal foi descoberto pelos humanos numa formação invulgar 
na superfície da lua, envolvido em imagens do passado e do futuro 
projetadas como espelhos cintilantes.
Dreamy Moon é uma pedra similar a uma topázio ou âmbar 
raiada, com transparência e luminosidade típicas de uma citrine, 
que lhe confere a sua cor dourada cintilante. O cristal vibra com 
a energia do sonho e da mente e a palavra mágica que o acorda é 
“Reverie”. 

“Luminous Diamond” é o cristal em forma de Ouros, regente do 
som e das vibrações mais profundas como as batidas ancestrais da 
Terra, até aos gongos e mantras de antigas religiões perdidas. Esta 
joia controla o som e  a sua repercussão no espaço e no tempo; 
controla o movimento, a dança, o ritmo e confere ao seu usuário 
o poder do canto da dança e da força, através de um controle total 
sobre a vibração do espírito.  
Luminous Diamond formou-se no início dos tempos com o som 
que iniciou a vida. Uma jóia com um significado profundo - o 
primeiro som do universo”. 
Luminous Diamond é uma jóia púrpura similar a uma Ametista 
com uma luminosidade e brilho único e quando vista de perto, 
tem uma aura em constante movimento. Similar a uma ágata, esta 
joia vibra com a energia da música e da canção; a palavra mágica 
que a desperta é “Shanti”.  
 

[fig.17 A pedra todo-
poderosa Magical Mirage, 
Detalhe da Página 3, Magical 
Mirage, António Lopes, 
FBAUP, (2018-2021)
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Por último o mais misterioso dos quatro cristais “ Wishing Star” 
a pedra das estrelas. fig.18 A sua natureza é dúbia, reza a lenda 
que terá caído dos céus como uma estrela cadente envolvida 
numa miríade radiante de cor. A joia é dita possuir o poder de 
concretizar desejos, mas de todos os seus usuários, apenas poucos 
se terão realmente sintonizado com o poder que esta confere.  
Wishing Star é uma joia mutável, que terá assumido uma 
imensidão de cores desde os tons profundos de uma onyx até aos 
tons mais celestes de um quartzo rosa. 
Recentemente, com o misterioso desaparecimento da sua usuária 
e mestre, a pedra assumiu uma tonalidade escarlate, similar a um 
rubi ou uma granada, as suas palavras mágicas de ativação são 
“Bitte! Wunschstern”.

Através desta prática de transmissão de poder mágico pelas 
diferentes linhagens, inúmeras raparigas e mulheres, ao longo dos 
tempos, formaram um quarteto lendário de heroínas mágicas.
 
Abençoadas pela jóia infinita Magical Mirage, garantiram durante 
milénios a estabilidade no seu mundo. No entanto desta vez havia 
uma novidade, um acontecimento inédito, uma ruptura no padrão 
perfeito de todas as antepassadas protetoras da jóia; A próxima 
geração eram quatro jovens rapazes, com uma falta de talento 
notório para a magia e uma responsabilidade demasiado forte nas 
suas mãos. Contudo o pior estaria para vir. 

Numa manhã enevoada, as velhas e cansadas guardiãs de Magical 
Mirage, pressentiram que a joia que sempre haviam protegido e 
adorado, teria desaparecido do trono de cristal; com ela a Grande 
Bruxa das Estrelas, deixando o seu cristal para trás.  
 
Abre-se o destino para os quatro protagonistas, que através de 
aventuras inúmeras, irão aprender o poder da magia, da amizade 
e do amor com a finalidade de resgatarem a jóia perdida - 
Magical Mirage.

1.1 –– Cenário da Narrativa
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[fig.18] Wishing Star, Página 1, Magical Mirage, 
António Lopes, FBAUP, (2018-2021)
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1.2 –– Apresentação de Personagens
e Notas de Design
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Stern O Bruxo das Estrelas

Design:
Stern é um rapaz de aproximadamente 14 anos, tem cabelo 
médio preto encaracolado com uma franja que lhe cobre a testa 
na totalidade, os seus olhos são cinzentos com uma tonalidade 
quente e a sua pele é clara. Stern veste um Lederhosen2 preto 
com bordados de estrelas na lapela do peito. Por baixo, veste 
uma camisa com folhos brancos e calça meias grossas e socas de 
madeira adornadas com pequenas estrelas pintadas. Ao peito 
Stern usa o cristal que terá herdado da sua bisavó, “Wishing 
Star” e na sua cabeça, um chapéu de bruxa preto com um 
grande laço vermelho. A sua cor temática é o vermelho. 
 
Personalidade:  
Stern é um rapaz curioso e bem disposto, sempre pronto a 
ajudar os seus amigos e a motivá-los para alcançarem os seus 
objetivos! Contudo Stern é muito azarado e tem a cabeça 
constantemente nas nuvens e tropeça facilmente nas suas 
socas de madeira. Stern quer descobrir o paradeiro da sua 
antepassada, que terá desaparecido de forma misteriosa, bem 
como o poder que lhe foi destinado.  
Ainda que divertido e azarado, Stern entra por vezes num 
transe místico que lhe confere o poder de entender runas 
antigas as, “Runa Miragem”, uma linguagem perdida que a sua 
bisavó terá desenvolvido em segredo durante toda a sua vida.

Temática:
A temática visual por detrás da personagem Stern é a de conto 
de fadas.  Esta é visível nas suas socas de madeira e meias até ao 
joelho que o aproximam visualmente a diversos protagonistas 
de histórias do género, como Frau Holle e Capuchinho 
Vermelho. Ainda o seu quarto na história é decorado com 
abóboras, velas e mobiliário de madeira com gravuras antigas, 
de modo a criar todo um universo visual que define os motivos 
da personagem (desejar às estrelas).

Arthur O Bruxo de Copas 
Design: 
Artur é um rapaz de 15 anos, de estatura média alta, tem cabelo 
loiro ondulado e uma franja descaída sobre o lado direito do 
rosto. Usa um chapéu de bruxa com um grande laço verde, tem 
olhos verdes, veste um kilt e uma capa com padrão axadrezado 
vermelho. Por baixo do seu kilt usa uma camisa de folhos branca e 
meias calças. Artur usa a joia que lhe foi oferecida pela sua bisavó 
ao peito, “Lucky Heart”.
 
Personalidade:  
Artur é um rapaz enérgico, atlético e irrequieto com uma enorme 
paixão por jardinagem. É desorganizado e nunca sabe onde deixou 
os seus pertences, visto que o chão do seu quarto é um autêntico 
poço de tralhas. Abençoado pela sorte desde nascença, encontra 
tudo o que precisa sem problemas. Artur é muito seguro de si 
próprio e por vezes sobrestima as suas capacidades, o que resulta 
muitas vezes em problemas para si e para os seus amigos. Ele adora 
os seus amigos e faria de tudo para os proteger, em especial Lune, 
quem ele acha muito fofo. Por vergonha acaba por entrar em 
conflito com Lune ainda que com as melhores intenções.

Temática:
A imagética de Artur é a da jardinagem e dos trevos da sorte. O 
seu quarto é repleto de prateleiras com plantas de todos os tipos e 
pequena memorabilia de flores como bordados ou almofadas em 
forma de trevo. Ainda a temática celta é atribuída a Arthur pelas 
suas origens Irlandesas e a sua forte ligação à floresta e à natureza. 
O seu visual remete para o duende do pote de ouro no final do 
arco íris. A sua cor temática é o verde.

[fig.19] Sterm, Detalhe 
da Página 5, Magical Mirage, 
António Lopes, FBAUP, 
(2018-2021)

[fig.20] Arthur, Detalhe 
da Página 21, Magical Mirage, 
António Lopes, FBAUP, 
(2018-2021)

[2] O Lederhosen é um conjunto de calções e 
suspensórios de pele, tradicionais da Baviera. São 
utilizados ainda hoje na Suíça, Áustria e regiões 
da Alemanha. assim como em https://www.
krueger-dirndl.de/
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Eshar O Bruxo de Diamantes 
Design: 
Eshar é um rapaz de aproximadamente 16 anos, de estatura 
média alta, tem cabelo roxo e franja aberta ao meio que revela 
uma joia jade na sua testa.  
Eshar tem pele escura, olhos violeta brilhantes e um sorriso 
tranquilo. 
Este veste uma Kurta3 branca adornada com folhos translúcidos 
nas extremidades, bem como tiras douradas que decoram as 
Mangas e colarinho. Por debaixo da sua Kurta Eshar veste um 
par de calças de balão acetinadas vermelhas e calça sapatos 
rasos de cor esmeralda. Eshar usa dois brincos de argola 
grandes e dourados e na sua cabeça um chapéu de bruxa com 
um grande laço roxo. Ao peito, segurado por fitas, usa o seu 
cristal “Luminous Diamond”. 
 
 
Personalidade:  
Eshar é um rapaz sereno. Acarinhado com os dons da dança 
da música e das artes performativas; Eshar é sábio de contos 
antigos e toda a cultura que provém da sua linhagem. Enquanto 
herdeiro de uma família de casta nobre, Eshar vive uma vida 
luxuosa ,ainda que não valorize os bens materiais, sentindo-se 
fascinado por vidas mais humildes como a de Stern.  
Eshar vê Stern como um irmão mais novo ao qual gosta de 
ensinar factos sobre a história do mundo e da magia.

Temática:
A temática visual de Eshar é a das “Mil e Uma Noites”. Eshar 
é um príncipe de origem indiana, de onde originalmente a 
carpete voadora terá sido encontrada e mais tarde transportada 
para o norte de África. A sua estética revolve em torno de tons 
ricos bem como padrões complexos de tapeçarias e mobiliário 
adornados com arabescos e talha dourada. Ainda a flor de lótus 
e o incenso são dois símbolos que acompanham a imagética de 
Ehsar. A sua cor temática é o roxo.

Lune O Bruxo da Lua 
Design: 
Lune é um rapaz de aproximadamente 14 anos como Stern, tem 
cabelo azul pastel em cachos de caracóis que emolduram o rosto 
dos dois lados, bem como uma franja aberta em forma de coração. 
Os seus olhos são pretos e brilhantes. Lune veste uma camisa de 
folhos branca, adornada com a jóia que lhe foi atribuída “Dreamy 
Moon” ao peito.  Por cima veste um avental de folhos branco 
adornado com luas e estrelas, bem como uns calções pretos 
formais pelo joelho. Lune tem meias brancas e sapatos ao estilo 
mary-jane dourados com presilhas em forma de lua. Ainda usa um 
chapéu de bruxa com um grande laço amarelo.
 
Personalidade: 
Lune é um rapaz muito picuinhas, tem muito medo de fantasmas 
e do sobrenatural. É incapaz de tocar em superfícies sujas. Adora 
cozinhar e tem muito brio em manter o seu quarto sempre limpo 
e asseado. A sua comida favorita é o croissant, porque lhe faz 
lembrar a sua bisavó que costumava comparar os croissants com 
a forma da lua. Lune choca constantemente com Arthur, por este 
ser tão desarrumado e desastrado. Lune é um grande fã de gatos e 
todo o seu quarto é adornado com memorabilia de gatos. 

Temática:
A temática de Lune é a de uma mansão francesa. Os elementos do 
seu design como o avental e os cachos encaracolados, remetem para 
um imaginário rococó que também transparece para o seu quarto 
repleto de pratos e estatuetas de gatos, almofadas com folhos e 
cortinas rendadas.
A temática de “dormir” também está presente no personagem pelo 
uso de cores pastel que remetem para a noite e o sonho.
A sua cor temática é o amarelo.
  

1.2 –– Apresentação de Personagens
e Notas de Design
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[fig.21] Eshar, Detalhe da 
Página 30, Magical Mirage, 
António Lopes, FBAUP, 
(2018-2021)

[fig.22] Lune, Detalhe da 
Página 19, Magical Mirage, 
António Lopes, FBAUP, 
(2021)

[3] Segundo o oxford dictionary of english A 
Kurta é uma veste solta sem colarinho utilizada 
em culturas do sudeste asiatico e por vezes no 
norte de africa. (Languages, 2013)
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2 –– Character Design,  
Set Design e Identidade Gráfica

[fig.23] Página 20, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2018-2021)
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2.1 –– Character e Set Design
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O Character Designde Magical Mirage é diretamente 
influenciado pelo cenário narrativo. Sendo que a totalidade 
da narrativa toma lugar num mundo mágico, ainda que com 
ligações ao mundo real, o projeto toma partido do fantástico 
para consolidar a ligação entre fundo e personagem. i.e Um 
diálogo visual coeso entre elementos decorativos presentes 
nos cenários e objetos com atributos visuais das vestes e 
design dos personagens.  
 
Magical Mirage enquanto projeto de Manga conta apenas com 
pequenos momentos de cor sobre uma vasta quantidade de 
imagens a preto e branco. Esta característica exige a criação 
de estratégias visuais que transmitem o design da personagem 
e a tornem distinguível das restantes, tendo em conta as  
limitações do formato.
 
No que diz respeito às personagens da narrativa, todas 
respeitam uma silhueta realizada durante o processo de pré-
produção e construção do cenário.  
Todos usam um grande chapéu de bruxa preto com um laço 
grande.  
A estilização dos mesmos, chapéu e laço, fazem uma ligação 
direta a variados elementos que podem ser apontados nos 
ambientes que as personagens habitam. Bolas de cristal que 
possuem armações metálicas com formas similares a fitas e 
rendas entre outros motivos decorativos que remetem para o 
imaginário de bruxa e Halloween.  
 
Esta silhueta cria uma clara distinção de personagem-
fundo e uniformiza os elementos principais da narrativa, os 
quatro jovens bruxos. O chapéu de bruxa e o laço tornam-se 
signos visuais que conferem ao conjunto de personagens a 
ideia de equipa e de uniforme. Ainda que todos partilhem 
deste elemento de uniforme, há inúmeras características 
individuais de cada personagem que os tornam únicos. 
 
Esta ideia de uniformização das personagens através de 
roupas similares ou elementos repetidos entre os designs 
das personagens principais, é comum em Anime e Manga do 
género Magical Girl. fig.24 As heroínas da narrativa de forma 
geral são codificadas por cor e o elemento que as distingue 

em particular é geralmente o seu penteado, expressão facial 
entre outros motivos como por exemplo um símbolo (Shirushi 
- Marca) ou um desvio ao design do uniforme (ex: uma meia 
descida ou acessório especial).

  Pretty Cure enquanto franchise Mahou Shoujo, faz em todas 
as suas temporadas um uso extensivo da ideia de uniforme 
na indumentária das Magical Girl s igualando-as desta forma 
com o mesmo grau de importância.
O mesmo ocorre em outras séries do género como é o caso de 
Sailor Moon, Ojamajo Doremi (Izumi Todo, Toei, 1999) e Tokyo 
Mew Mew fig.(Yoshida, Kodansha, 2000) fig.25, ainda que 
este último recorra a características estilísticas em comum 
entre o design das personagens e não adira inteiramente a 
ideia de uniforme. 

É ainda em séries, Anime e Manga do género Tokusatsu i.e, 
séries que fazem um uso extensivo de efeitos especiais e têm 
como personagens principais heróis de uniforme (ex. Kamen 
Raider (Ishimori, 1971) e a sua adaptação ocidental Power 
Rangers), que assistimos a tropos similares aos das Magical 
Girls.

Em Magical Mirage existe uma preocupação de igualar os 
personagens principais e conferir-lhes a mesma importância 
narrativa, ainda que o primeiro capítulo centralize a atenção 
no personagem Stern. 
O uniforme em Magical Mirage, não se encontra presente 
apenas no momento de transformação mas também na forma 
dos personagens. Todos utilizam camisas de folhos brancas 
adornados com a sua jóia mágica, à exceção de Eshar que 
utiliza uma Kurta com detalhes rendados.

No que toca ao momento de transformação dos personagens, 
todos estes têm uma sequência similar coreografada e vestem 
um uniforme de Aprendiz de Bruxo. O uniforme difere apenas 
na sua cor e no símbolo de cada um dos personagens, estrela, 
coração, lua e diamante. 

[fig.24] Ojamajo Doremi 
20th Anniversary, Izumi 
Todo, Umakoshi Y.,2021

[fig.25] Uniformes de 
Batalha, Tokyo Mew Mew, 
Abe N., Pierrot (2003)
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No que respeita ao design de formas todos os personagens 
apresentam elementos da sua silhueta, que podem ser 
simplificados a formas elementares. O mesmo é visível no 
cabelo do personagem Lune que possui dois caracóis grandes 
que lhe adornam a cara, na sua forma mais elementar são dois 
círculos.

 Eshar possui uma joia em forma de elipse no centro da sua 
testa. Stern caracteriza-se pela sua silhueta cúbica e pelos 
seus calções e suspensórios, e Arthur pelo Kilt que usa que tal 
como uma saia, tem a forma de triângulo. 

O mundo de Magical Mirage correlaciona-se com os 
personagens não só a partir dos signos visuais que se 
encontram presentes nos personagens, tais como jóias, 
laços e folhos, mas acima de tudo na sua disposição e 
composição. As formas dos cenários são curvilíneas, dá-
se o uso de perspectivas acentuadas e forçadas (fisheye) 
que complementam a linguagem corporal expansiva dos 
personagens. fig.26

2.1 –– Character e Set Design

[fig.26] Spread de cenário com perspectiva 
fisheye, Páginas 23 e 24, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2021)
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2.2 –– Identidade Gáfica
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O estilo gráfico de Magical Mirage tem influências 
variadas , ainda que sobressaia a referência ao período 
áureo do Manga japonês que pode ser compreendido entre 
os anos 1980 e o início dos anos 2000.  

Foi durante a década de 1990 que séries de Anime e 
Manga no subgénero Mahou Shoujo tiveram a sua maior 
expressão e importância. Ainda que existam franchises de 
sucesso que retenham um público e interesse mediático 
até aos dias correntes, foi na década de 1990 que se deu 
o exponente máximo do género com Sailor Moon e mais 
tarde com Card Captor Sakura. 

Através de uma análise visual do Manga Mahou Shoujo dos 
anos 1990 é possível apontar tendências que revelam o 
gosto da época e servem de inspiração para este projeto. 

Destacam-se principalmente os olhos com dimensões 
exageradas e pupilas dilatadas fig.27 e fig28 . Há uma 
especial atenção nos brilhos dos olhos, que na década de 
1990, apresentam uma escala grande de cerca de ⅓ a ⅔ 
do espaço total da íris fig.27 e fig.28, em contraste com os 
desenhados nos anos de 1980 e mais tarde os 2000. Os 
cabelos das personagens são flutuantes e muitas vezes 
ondulados, com brilhos fortes e altos contrastes fig.28 e 
fig.29 .  

A estilização facial de perfil apresenta ângulos fortes e o 
nariz é muitas vezes exagerado com elegância e bastante 
triangular fig.29.  A boca é muitas vezes colorida de 
branco para conferir a ideia de um sorriso brilhante 
e apresenta muitas vezes escalas exageradas e formato 
triangular fig.28. 

Syundei, no seu Manga BL, Ganbare Nakamura Kun (Syundei, 
2017) apresenta um revivalismo do Manga tardio dos anos 
1980 e início de 1990. Esta apropriação do estilo por parte 
da autora, foi fundamental para toda a formulação visual do 
projeto Magical Mirage. 

A autenticidade da sua obra  e domínio da técnica e método 
de um período passado da história do Manga japonês, 
inspiram e fornecem ferramentas para o desenvolvimento 
deste projeto. 
 
A autora demonstra um total conhecimento dos períodos 
que referencia visualmente na sua obra, o mesmo é possível 
afirmar através de uma comparação direta entre a capa da 
obra de Syundei fig.30 e outras obras célebres de comédia 
romântica da época, Ranma ½ / (Takahashi, 1987) fig.31. 

[fig.27] Kinomoto Sakura, Cardcaptor 
Sakura 20th Anniversary Illustrations Collec-
tion Official Art Book, Clamp, 2016.

[fig.28] Hikaru, Magic Knight Rayearth 2: 
Making of Magic Knight, Sega GAME GEAR, 
Clamp, 1995

[fig.29] Himemiya Anthy, Shoujo Kakumei 
Utena, Be-PAPAS, Shaft, 1997

[fig.30] Motto Ganbare! 
Nakamura Kun! Tanbokon 1, 
Syundei, 2020. 

[fig.30] RANMA 
1/2, VOL. 14, Takahashi 
Rumiko, Shogakukan, 1991
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3 –– A história de Magical Mirage, 
Progressão da Narrativa

[fig.31] Página 3, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2018-2021)
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3.1 –– Magical Mirage enquanto 
One-Shot
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Magical Mirage terá sido idealizado como um Manga 
expansível, com um número de capítulos indefinido, em 
formato episódico.  
O One-Shot, serve o propósito de apresentar os personagens 
principais e ainda de introduzir o leitor ao mundo e ação da 
narrativa do projeto.  

Este modelo de banda desenhada é frequentemente utilizado 
no contexto do Manga Japonês por parte de revistas que 
serializam Manga, tal como a Shounen Jump. Nesta de forma 
regular são introduzidas novas histórias no formato One-Shot 
ou Yomikiri.  
 
Segundo a SMAC, Sillent Manga Community, que organiza 
regularmente concursos de Manga mudo para artistas de 
todo o mundo, o formato One-Shot é compreendido na 
indústria do Manga enquanto um teste. Dependendo da sua 
popularidade pode ou não tornar-se um projeto completo. 
Ainda acrescenta que o sucesso do projeto é decidido pelos 
meios de uma votação popular o que se torna representativo 
de um interesse real por parte dos leitores. (SMAC, COAMiX)  
 
Aaron Albert explica que o One-Shot no contexto Ocidental 
é utilizado como um suplemento a uma série ou edição 
previamente existente, de forma a cativar e recolher o 
interesse do público para o que possa vir a tornar numa 
banda desenhada serializada. Albert ainda salienta o interesse 
económico do One-Shot no contexto Ocidental enquanto 
histórias pequenas que provam ser sucessos comerciais para 
as editoras. (Albert,2012) 

Magical Mirage utiliza o formato do One-Shot primariamente 
pelo número limitado de 45 páginas geralmente associado 
com o tipo de publicação.
 O One-Shot tem por norma 45 a 100 páginas de banda 
desenhada, sendo que o formato mais comum é o de 45 
páginas. O mesmo pode ser conferido através da análise 
de um dos mais recentes Yomikiri da editora Shounen Jump 
A-Kira Hen que apresenta um volume extenso de 89 páginas 

originais de banda desenhada. (Minoru Tanaka, Shounen 
Jump, 2020). 
Ainda com um volume mais tradicional de 45 páginas, 
é possível mencionar Berserk de Kentaro Miura (Miura, 
Shounen Jump, 1989) bem como o One-Shot Dragon Boy que 
viria a dar origem ao Manga lendário de Toriyama Dragon 
Ball ( Toriyama, Shounen Jump, 1984). 
 
A escolha do limite de 45 páginas surge da vontade de criar 
um capítulo piloto com um aspeto final cuidado, onde o 
acabamento das artes finais apresenta um grande detalhe a 
nível de desenho e de tratamento de screentones. Ainda como 
é intenção no decorrer do projeto, existe uma necessidade de 
legitimação do mesmo na sua vertente formal e processual; 
pelo que limitar o projeto ao número de páginas mais 
tradicionalmente utilizado no formato de One-Shot, torna-se 
imperativo. 

Desta forma a narrativa sofre limitações na medida do que 
deverá ser apresentada ao leitor de forma a transmitir o 
cerne da temática do projeto, bem como cativar o interesse 
no consumidor para uma serialização do projeto.
 
A narrativa do One-Shot de Magical Mirage foca-se em dois 
momentos distintos:  
O primeiro momento narrativo dá-se com a apresentação 
do conceito da jóia Magical Mirage bem como uma pequena 
introdução ao mundo da narrativa através do personagem 
principal Stern, e o mistério que rodeia a personagem 
misteriosa que o visita num mundo onírico. 
 
O segundo momento dá especial enfoque aos quatro 
personagens principais da narrativa e ao momento de 
transformação que caracteriza o género Mahou Shounen.  
 
A decisão de incluir ambos os momentos parte do 
pressuposto que a narrativa em Magical Mirage, serve de 
veículo para a apresentação de um conceito a desenvolver de 
uma forma mais detalhada.  
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O Name é o processo de storyboarding no contexto Manga, 
o mesmo é realizado em pequena escala e tem o propósito 
principal de possibilitar o diálogo entre o autor de Manga e o 
seu editor. Neste contexto o termo Layout é utilizado para as 
pranchas já finalizadas que são entregues aos departamentos 
que introduzem o texto e realizam os ajustes gráficos finais. 
(SMAC, COAMIX)

3.1 –– Magical Mirage enquanto 
One-Shot
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[fig.33] NAME, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2018-2021) 
na página à direita

[fig.32] NAME, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2018-2021) 
na página à esquerda
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Magical Mirage apesar de se apresentar como um projeto 
One-Shot, foi inicialmente idealizado com o intuito de ser 
expansível, capaz de ser continuado indefinidamente através 
de uma progressão da narrativa que toma o formato de arcos 
narrativos.  
Os arcos narrativos, permitem a introdução de diferentes 
temáticas e contextos diversos, no decorrer da história, de 
modo a que novos conflitos, e ações possam existir. 

Este conceito é predominante em Manga do género Shounen, 
em que devido à procura por parte do público, as editoras 
exercem pressão sobre os autores para que a série tenha 
continuidade. Este é o caso da revista Shounen Jump que 
através de um concurso de popularidade determina os três 
Mangas mais populares e cancela inúmeros outros que não 
conseguem a reação mais favorável por parte do público. 
Apenas cerca de 30 histórias conseguem sobreviver ao prazo 
de um ano de serialização na revista e menos de 8 conseguem 
ultrapassar a barreira dos três anos. (Gramuglia, CBR.com, 
2019).  
 
Desta mesma forma, ainda que não inserido e condicionado 
pelo mercado do Manga japonês.  Magical Mirage divide-
se atualmente em vários arcos narrativos que pretendem 
explorar diferentes facetas dos personagens, introduzir novos 
Magical Boys e desafios para serem superados. 
A decisão de conceptualizar uma narrativa expansível, 
parte da ideia apresentada por Vermeil de queer futurity 
no contexto do Mahou Shounen. Através da repetição e 
da multiplicação da narrativa cria-se um futuro para 
personagens não normativos. (Vermeil, 2019).
Desta forma a característica expansiva da narrativa assume 
um papel de representação perpétua em vez de uma intenção 
comercial lucrativa.  
 
O episódio piloto de Magical Mirage corresponde ao capítulo 
nº0, situando-se diretamente antes do início do primeiro 
arco narrativo. Os arcos que compõem a narrativa são:  

3.2 –– Magical Mirage enquanto 
série de banda desenhada 
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1- “Illusionspalast” -Palácio Ilusão 
 
O primeiro arco de Magical Mirage que tem início após o 
final do capítulo piloto. 

Neste arco narrativo os personagens principais exploram a 
mansão que lhes foi deixada pelas suas avós, a mesma mansão 
em que estas viveram quando eram jovens. Apelidada de 
Palácio Ilusão, a mansão tem a capacidade de se alterar de 
acordo com as necessidades dos seus habitantes. Esta esconde 
um misterioso segredo - um labirinto mágico subterrâneo. 
Os personagens são convidados a explorar as diferentes áreas 
desta casa mágica, e enfrentar vários desafios que as suas avós 
preparam, como forma de os treinar para os futuros embates 
com os inimigos. 
O labirinto subterrâneo funciona como um teste em que os 
quatro rapazes demonstram a capacidade dos seus poderes 
mágicos e através do trabalho em equipa, devem encontrar a 
saída e derrotar um fantasma ancestral que nele habita. No 
final deste Arco os personagens são presenteados com uma 
nova transformação e ganham novas armas mágicas, roupas 
e poderes. fig.34, fig.35 e fig.36 Durante o decorrer deste arco 
narrativo os personagens aprendem o alfabeto de runas 
criado pelas suas avós, “o alfabeto dos doces”.

2- “Cirque Lunaire” - O circo da Lua
Tema da transformação : A coroa -Mode Krone 
A nova transformação dos personagens adorna os seus 
chapéus de bruxo com uma coroa. fig.37 

Após concluírem o desafio do Labirinto Mágico, os quatro 
jovens deparam-se com uma estranha ocorrência. Cartazes 
e panfletos caem dos céus em todas as ruas e anunciam a 
chegada de um circo lunar à cidade. fig.38 
O Grande Salão da Lua Jade , é um circo chinês que faz um 
grande furor na cidade em que os jovens habitam. Contudo 
alguns dos visitantes apresentam uma fadiga extrema ao 
regressarem do circo, e um vazio interior. Isto preocupa os 
quatro jovens bruxos e lava-os a investigar a ocorrência. 
O circo trata-se na verdade de um esquema malévolo montado 
por uma figura misteriosa familiar ao leitor, que pretende 
adquirir as jóias mágicas de Stern e os seus companheiros.  

[fig.34] Evolução da arma de Lune, após o 
primeiro arco narrativo. 

[fig.35] Evolução da arma de Arthur, após o 
primeiro arco narrativo. 

[fig.36] Evolução da arma de Eshar, após o 
primeiro arco narrativo. 

[fig.37] Amuleto de 
transformação Mode Krone. 
vers. Stern

[fig.38] Conceito de 
Poster do circo lunar,
 Meixi Yue Tuan, 
O circo chinês dos Sonhos, 
Grande Salão de Jade.
Na figura, estão presentes os 
inimigos, Lotus, Jade, Peach e 
Shunian.(2019)
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Neste arco os personagens deparam-se com outro Magical 
Boy, Bo LeiLei fig.39, que os enfrenta enquanto antagonista. 
Após derrotado, LeiLei entende que terá sido manipulado, 
os protagonistas cedem parte do seu poder para o ajudar e 
decidem juntar LeiLei á equipa. O seu símbolo é a Flor de 
Lotus e a sua cor o magenta. Os restantes trabalhadores do 
circo abrem um restaurante chinês de sucesso.   
 
3- “The Great School of  Wizardry” - A 
escola de magia.
 
Tema de transformação : As Asas-Mode Aile fig.40  
Os personagens encontram uma nova forma de se 
transformar e criam o seu próprio alfabeto mágico- O 
Alfabeto Celeste. As suas roupas ganham asas.

Após quebrarem a tradição de apenas existirem quatro 
grandes bruxas que defendem Magical Mirage e 
acidentalmente transformarem o seu gato de estimação 
num Magical Boy. Os, agora seis protagonistas, são 
obrigados a frequentar uma escola de magia, e os seus 
cristais mágicos são-lhe confiscados pelas suas avós.  
Na Grande Escola de Magia aprendem sobre o mundo da 
narrativa e apercebem-se da grande responsabilidade que 
é ser um Grande Bruxo com a missão de proteger a jóia 
Magical Mirage. 
Com isto, os personagens principais criam o seu próprio 
alfabeto de runas mágicas o “Alfabeto Celeste” que passam 
a utilizar em substituto do “Alfabeto dos Doces” criado 
pelas suas antepassadas e graduam-se na escola de magia.   
Gato Mágico é o nome do gato transformado em humano 
por acidente, este torna-se parte da equipa e um Magical 
Boy. A sua cor é o Índigo e o seu símbolo é o gato. fig.41

Outros arcos narrativos de Magical Mirage foram 
idealizados ainda que apenas da sua forma mais 
conceptual, sendo estes:

3.2 –– Magical Mirage enquanto 
série de banda desenhada 
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4- “Dreem Hol” - Salão dos Sonhos
5- “Cat Paradise” - O mundo dos gatos

[fig.40] Amuleto de 
transformação Mode Aile 
vers. Stern

[fig.39] Desenho de 
linha a preto e branco de 
Bo LeiLei.

[fig.41] 
Estudos de 
personagem, 
Gato Mágico, e 
o seu amuleto de 
transformação.

[fig.42] 
Estudos de 
personagem, 
Pumpkin Prince,
e a sua arma. 
Presente no arco 
narrativo “ Dreem 
Hol”- Salão dos 
Sonhos. Ca
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Tratando-se inicialmente de um projeto de curta duração, 
Magical Mirage desenvolveu-se anteriormente de uma forma 
simplificada e com menor preocupação relativamente a 
aspetos essenciais no desenvolvimento de uma narrativa 
gráfica. 
 
A escolha de revisitar este episódio piloto, parte da vontade 
de elevar, consolidar e explorar um conceito previamente 
realizado com uma maior maturação e responsabilidade 
acrescida. Optou-se por não dar continuidade à narrativa 
anterior devido à apresentação e  construção de personagens 
deficitários, à falta de sentido de propósito narrativo e 
às diferenças no tom das ações, que viriam a dificultar e 
condicionar o desenvolvimento futuro de Magical Mirage.  
 
O novo episódio piloto de Magical Mirage desenvolveu-se em 
torno dos seguintes critérios estabelecidos: 

✦ A narrativa deve englobar quatro planos e atribuir-
lhes igual importância: 
 
 ✧ O plano das personagens, definido por interações e  
 momentos expositivos por parte dos mesmo; 
 ✧ O plano do mundo, onde o leitor é imerso no   
 mundo habitado pelos personagens ;  
 ✧ O  plano da intriga, que motiva a progressão da   
 narrativa;  
 ✧ O plano do passado, que revela deliberadamente   
 informação sobre eventos que tomaram lugar   
 anteriormente à narrativa atual. 
 

✦ O momento de Henshin/transformação mágica, deverá 
ser enaltecido na narrativa e estendido o quão necessário, 
visto tratar-se de uma das principais características 
definidoras do género Mahou Shounen e Mahou Shoujo;  

✦ Os diferentes momentos da narrativa devem 
desenvolver-se sob um mínimo de 2 páginas por ação 
diferente, para que deste modo a leitura seja simples e a 

3.3 –– Refinar Magical Mirage 1:  
Progressão da Narrativa
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ligação entre momentos seja orgânica. Ainda deverá 
haver alguma flexibilidade quando for necessário criar 
contraste e ritmo na narrativa;  

✦ A narrativa deverá ter o seu início e fim dentro do 
limite das 45 páginas, excluindo qualquer material 
adicional (extras) e páginas de quebra de leitura ou de 
início de capítulos;

✦ O envolvimento das personagens na narrativa, 
deverá sempre refletir o intuito de representar uma 
masculinidade não tradicional, nunca desviando o foco 
principal da linha condutora da história.  

✧
Resultados práticos:  
 
Os seguintes diagramas comparam ambas as versões do 
capítulo piloto de Magical Mirage sendo a fig.43 a versão 
mais antiga e a fig44 a versão mais recente do projeto.  
As variações cromáticas distinguem os diferentes 
momentos da narrativa, onde é possível comprar 
diretamente entre ambas as versões, quais seções sofreram 
mais alterações. 

As estrelas vermelha e verde assinalam páginas novas, 
e páginas que sofreram alterações referente à anterior 
versão respectivamente.

 
Ca

pí
tu

lo
 2

 - 
Pl

ea
se

 ★
W

ish
in

g S
ta

r



88 89

3.3 –– Refinar Magical Mirage 1:  
Progressão da Narrativa

[ A
 H

is
tó

ri
a 

de
 M

ag
ica

l M
ira

ge
, P

ro
gr

es
sã

o d
a 

N
ar

ra
tiv

a 
]

[fig.43] Primeira versão do capítulo 
piloto de Magical Mirage, 2018

[fig.44] Nova proposta de capítulo 
piloto de Magical Mirage, 2021.
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3.3 –– Refinar Magical Mirage 1:  
Progressão da Narrativa
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Através de uma leitura rápida é possível apontar que vários 
momentos narrativos foram expandidos, com o intuito de 
conferir uma maior fluidez no decorrer das ações e uma 
melhor transição entre as mesmas. Ainda algumas páginas 
existentes na versão mais antiga do One-Shot foram retiradas 
e substituídas por outras que vieram a criar maior clareza na 
leitura e permitiram explorar os conceitos pretendidos de 
uma forma mais eficaz.  
Salientam-se dois momentos da nova versão da narrativa que 
fazem um claro contraponto à versão mais antiga da mesma.  
Em primeiro, a sequência de sonho em que o personagem 
Stern reflete sobre a viagem que fazia com a sua tia Gretel, 
que viria a ser terminada por um acidente no comboio 
interdimensional.  

Na primeira proposta de One-Shot, Magical Mirage, contava 
com apenas uma página que pretendia transmitir ao leitor 
que Stern, após um acidente, ponderava como poderia 
ter sido a sua viagem numa sequência de sonho. A página 
apresenta-se como a única página com um registo de desenho 
diferente (desenhada a grafite e carvão), como maneira de 
distinguir o espaço da ação (mundo real) do mundo das 
ideias (sonho). fig.45

A nova proposta de episódio piloto, conta com cinco páginas 
dedicadas à sequência de sonho, e introduzem um total de 
quatro páginas novas que expandem a ideia anterior bem 
como introduzem um novo evento à narrativa. A adição 
de novas páginas dentro desta sequência proporciona uma 
maior coerência na experiência de leitura a nível visual 
e convertem a quebra no estilo gráfico numa decisão 
propositadamente ancorada na narrativa. Esta adição 
apresenta pela primeira vez a figura de uma bruxa misteriosa 
que comunica com Stern em vários momentos da narrativa 
através de runas mágicas. fig. 46

[fig.45] Sequencia de 
Sonho, primeira versão de 
Magical Mirage, 2018

[fig.46] Nova Sequencia 
de Sonho, nova versão de 
Magical Mirage, 2021
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[fig.47] Página 12, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2021)
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[fig.48] Página 14, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2021)
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3.3 –– Refinar Magical Mirage 1:  
Progressão da Narrativa
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Como é costume nos formatos impressos de Manga, duas 
páginas coloridas (spread) foram adicionadas ao projeto 
com intenção de salientar o momento de Henshin. Ainda que 
tradicionalmente o spread colorido se encontre no início do 
capítulo de Manga, em Magical Mirage as páginas coloridas 
foram transpostas para o interior do capítulo como elemento 
surpresa. fig.49

A sequência de transformação de Stern foi incentivada a 
ser incluída por Vermeil, autor da dissertação Moon Prism 
Boys, referenciada ao longo do documento. Vermeil sugere 
que uma maior atenção ao momento do Henshin deveria ser 
incluída na narrativa, tendo em conta a importância que a 
mesma tem nos géneros Mahou Shoujo e Mahou Shounen. 

Na versão anterior de Magical Mirage, Stern não possuía um 
momento de transformação mas era antes o catalisador da 
transformação dos seus amigos, com o intuito de contrariar 
a norma do género Mahou Shoujo, onde as personagens 
principais se transformam no primeiro episódio. 

Optou-se no entanto por incluir a sequência de 
transformação pois como Vermeil indica na sua dissertação, 
a transformação/Henshin no género Mahou Shoujo é o ponto 
de encontro do espectador com a personagem devido a sua 
coreografia e poses, que podem ser imitadas no momento de 
brincar.  
Ainda é possível afirmar que através da utilização desta 
fórmula típica de séries Mahou Shoujo, a narrativa contribui 
duplamente para a legitimação do Mahou Shounen enquanto 
um subgénero, por meio de comparação, e para a promoção 
de futuros queer. 

[fig.49] Transformação de stern em WitchBoy 
Stern, a pose e o título que o personagem articula após a 
transformação concluída foram idealizadas com o intuito de 
serem replicadas pelo leitor. (2021)
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4 –– Técnicas, Processo e Materiais 
de desenho de Magical Mirage

[fig.50] Esboço da página 7, Magical Mirage, 
António Lopes, FBAUP, (2018-2021)
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Sobre Magical Mirage...
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Magical Mirage, na sua processualidade, segue as normas do 
tradicionais do Manga japonês, os seus painéis são desenhados 
da direita para a esquerda, e cumpre todas as formalidades de 
um capítulo, página de abertura de capítulo, spread colorido etc.  
 
O interior do One-Shot é na sua totalidade a preto e branco, com 
exceção de um spread colorido. Dá-se o uso de screentones/
retículas que funcionam como sombreados e efeitos sobre o 
desenho a preto e branco. 

Como principais referências de modo a preservar a 
autenticidade do Manga e respeitar o método de produção 
japonês de banda desenhada, consulta-se a série documental de  
 
Urasawa Naoki autor de Monster, Urasawa Naoki no Manben 
(Urasawa, Todo, NHK, 2017-2014). Esta série documental 
entrevista, e sumariza os diferentes métodos de produção de 
alguns dos autores mais influentes no universo do Manga, nos 
seus ambientes de trabalho.  
 
Sendo que os registos dos diferentes autores da série variam 
entre si, o seu método de produção e técnicas utilizadas, 
demonstram características e regras distintas.  
 
Ainda assim é possível referenciar vários pontos em que todos 
eles convergem: As dimensões do suporte; os materiais de 
desenho; a utilização de retículas; formalidades de um capítulo; 
páginas coloridas e ainda, de alguma forma, uma vontade 
comum de inovar e testar os limites do suporte Manga. 

[fig.51] Esboço da página 14, Magical Mirage, 
António Lopes, FBAUP, (2018-2021)
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4.1 –– Preto e Branco
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Magical Mirage desenvolve-se na sua maioria a preto e branco 
de forma analógica, utilizando como suporte papel bristol em 
tamanho B4 e fazendo os uso de canetas de aparo próprias de 
Manga. 

 
Aparos de Manga e técnicas de desenho e trama
 
As ferramentas mais comumente associadas com a produção de 
Manga são definitivamente as canetas de aparo e a tinta Sumi.  
Os aparos para Manga, geralmente referidos como pen 
distinguem-se dos aparos normalmente utilizados no 
ocidente no seu material e na dureza dos mesmos, calibrados 
para produzirem linhas limpas e com diferentes variações na 
sua espessura. Ainda existem outros instrumentos auxiliares 
como: réguas, tinta branca de desenho, canetas finas, que 
apoiam no refinamento gráfico da página.  
 
Dentro dos vários modelos existentes distinguem-se os 
três tipos de aparo de desenho mais utilizados na indústria 
do Manga japonês, assim como são utilizados em todo o 
desenvolvimento do presente projeto. fig.52

O primeiro aparo de desenho “G” ou G-pen é o mais utilizado 
em toda a indústria do Manga e caracteriza-se pela sua 
versatilidade. A caneta G-pen é capaz de produzir linhas 
muito finas bem como linhas carregadas o que confere ao 
utilizador um grande controlo e contraste na espessura das 
linhas, mediante a pressão colocada na ponta4 .

Seguidamente a ponta Saji/Kabura é considerada a caneta 
indicada para principiantes. Devido a sua forma côncava 
esta consegue agarrar mais tinta e permite uma maior 
flexibilidade no manuseamento da caneta. A variação de 
espessura é limitada e portanto a Saji é considerada a caneta 
ideal para o desenho de fundos e personagens à distância, 
bem como linhas de efeitos5 . 
 
A Maru ou Mapping é a ponta que produz as linhas mais 
finas e delicadas, ideal para desenhar os olhos e cabelos das 
personagens. É geralmente associada com o género Shoujo 

devido ao grande detalhe presente nos cabelos e olhos dos 
personagens do género. Também em Magical Mirage a 
caneta Maru é utilizada para os detalhes mais meticulosos 
e principalmente os olhos das personagens. 
Em Urasawa Naoki no Manben (Urasawa, NHK, 2014), 
Moto Hagio é vista a utilizar esta mesma caneta de forma 
extensiva no seu trabalho, o que corrobora o seu uso no 
género Shoujo e inspira a sua utilização no projeto. 
 
Por fim a Fude-pen que significa literalmente, caneta 
pincel é utilizada para preencher os detalhes a preto e 
permite variações de linha amplas com a qualidade de um 
pincel. Esta caneta é geralmente utilizada no contexto de 
Manga para criar detalhes em cabelo e materiais como 
couro ou até mesmo folhagem. Autores como Takehiko 
Inou, autor de Slam Dunk(Inoue, 1990) e Vagabond (Inoue, 
1999) fazem uso extensivo desta ferramenta. 

[fig.52] G-pen, Saji, Maru e Fude-pen, materiais 
utilizados na cocepção de Magical Mirage. 

[4] Assim como consultado em 
http://tachikawa-net.jp/pens/nib_tachikawa100

[5] Assim como consultado em 
http://tachikawa-net.jp/pens/nib_tachikawa100

Ca
pí

tu
lo

 2
 - 

Pl
ea

se
 ★

W
ish

in
g S

ta
r



102 103

4.1 –– Preto e Branco
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Manutenção e cuidados
 
A manutenção das canetas prova-se por muitas vezes 
um desafio tendo em conta que elas são constantemente 
mergulhadas em tinta sumi, impermeável, que é de rápida 
secagem. A sua impermeabilidade, possibilita a utilização de 
outros meios como marcadores a base de álcool e aguarelas 
sem diluir o trabalho de linhas realizado previamente. No 
entanto, esta tem um efeito oleoso que acaba por lentamente 
corroer as pontas de aparo.  
Para evitar o desgaste rápido dos mesmos há cuidados 
específicos a ter em conta. Segundo a marca Tachikawa, 
utilizada no decorrer do projeto, a manutenção das canetas 
deve ser realizada a aproximadamente a cada dois minutos 
de utilização. Isto envolve limpar a ponta com um lenço ou 
um pano de um material não fibroso, mergulhar a ponta em 
água e por fim realizar a sua secagem antes de a mergulhar 
novamente na tinta, evitando deste modo aglomerados de 
tinta indesejados6. fig.53
 
Não só os aglomerados de tinta provenientes de uma má 
manutenção das pontas causam o seu progressivo desgaste, 
mas também implicam um impacto no desenho pois acabam 
por causar uma maior fluidez na tinta e tornam-na mais 
espessa e menos variada e contrastada. 
 
Na realização do projeto todos estes conhecimentos 
partiram do teste e da necessidade, sendo que maior parte da 
informação que abrange a utilização correta dos materiais 
encontra-se em japonês, sendo de difícil acesso.  
Através da rede social Twitter, estabeleceu-se contacto com 
uma jovem artista japonesa Sen, autora das obras Higashi no 
Sora ni Shizumu (Sen,2018-), uma série de Manga e-book a ser 
distribuída na Amazon Japan.
Sen explica a importância de queimar ligeiramente a ponta 
da caneta, para desta forma os resíduos oleosos da tinta sumi 
serem totalmente removidos. Ainda sugere o uso de acetona, 
para diluir algum resto de tinta na mesma.

 

[fig.53] Desenho dos 
aglomerados de tinta que 
se depositam na abertura 
central do aparo.

[6] Assim como consultado em 
http://tachikawa-net.jp/pen/maintenance

[fig.54] Diferentes técnicas de trama e uso de 
tinta utilizadas em Magical Mirage. 
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Técnicas de desenho e Trama
Em Magical Mirage dá-se o uso de várias técnicas de trama 
comuns no formato Manga. Para tal é feito um levantamento 
visual de exemplos de outras obras onde existe um uso 
extensivo da trama. 
 
Alguns dos motivos gráficos que fazem uso da trama em 
Magical Mirage são: fig.54

✦ A trama em “caixa” de quatro linhas, que serve a 
função de texturas e imitar a textura de gaze. 

✦ A trama em “caixa” de oito linhas é muitas vezes 
utilizada enquanto gradiente entre preto e branco ou 
conjugada com screentones.

✦ A linha em leque, utilizada sobretudo em roupas e 
materiais brilhantes. 

✦ É possível verificar a presença de um símbolo “X” em 
várias das pranchas originais de Magical Mirage. Isto 
significa que a área marcada com um “X”, deverá ser 
preenchida a preto digitalmente, como uma forma de 
eficiência de tempo e de poupar material de desenho de 
forma desnecessária. 

✦ O pontilhismo como forma de evocar brilho e efeitos 
luminosos, encontra-se em Magical Mirage sob a forma de 
estrelas, brilhantes e raios luminosos. 

✦ As linhas de velocidade ou impacto são utilizadas para 
expressar rapidez ou choque. 

✦ Por fim a utilização de tinta branca com G-pen sobre 
uma base preta, para alcançar um maior nível de detalhe 
através da utilização do espaço negativo.  

4.1 –– Preto e Branco
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[fig.55] Linhas da página 27, Magical Mirage, 
António Lopes, FBAUP, (2018-2021)
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3º Passo: Esboço Final 
Quando esboçadas as personagens, elementos de cenário, 
balões de fala e vinhetas, a página de Manga encontra-se 
preparada para ser copiada em suporte analógico, para 
uma página de tamanho B4 de papel bristol. Nesta etapa 
realizam-se alguns testes de inserção de texto de forma a 
garantir que o mesmo cabe, na sua totalidade, dentro dos 
balões designados. 
O esboço é impresso e transferido para suporte analógico 
com o auxílio de uma fonte luminosa, papel vegetal ou 
mesa de luz.fig.

4.2 –– Magical Mirage, Step by Step!
Página de Manga
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Este destaque pretende cobrir o desenvolvimento de uma 
página de Manga desde o seu estado embrionário, Name 
até às artes finais em formato de tutorial, passo a passo.

1º passo: Name 
 
Ampliando o esboço previamente realizado no 
Name(Storyboard) do projeto, ajustam-se as dimensões 
e proporções dos painéis e personagens na página de 
tamanho B4 digitalmente. 

2º passo: Esboço de personagens
Neste passo, partindo do conceito do Name, as 
personagens são esboçadas digitalmente com um 
registro limpo e perceptível, de forma a facilitar o 
processo de Lineart (delineação) dos mesmos mais 
tarde.  Esta etapa certifica-se que a perspectiva do 
desenho e interação entre os personagem e o espaço 
da prancha são equilibrados bem como dita o nível de 
detalhe que a página terá no seu estado final. 
 

1

2

   DICA! 
 
Através das ferramentas digitais, a etapa de esboço torna-
se mais simplificada pela capacidade de seleção, recorte e 
redimensionamento conferidas pelo meio. 
Ainda é possível fazer-se uso de recursos fotográficos 
ou modelos 3D, que facilitam o processo de criação de 
cenários ou adereços do espaço. fig.56

[fig.56] Captura de 
modelação 3d no programa 
Clip Studio Paint. 3

4

Ca
pí

tu
lo

 2
 - 

Pl
ea

se
 ★

W
ish

in
g S

ta
r



108

4.2 –– Magical Mirage, Step by Step!
Página de Manga
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4º Passo: Lineart/ trabalho de linha
Devido ao formato atípico da página que é utilizada 
como exemplo e a sua ausência de painéis, prepara-se um 
pequeno exemplo ilustrativo da ordem em que as linhas de 
uma página de Manga devem ser realizadas.

Diretamente sobre o esboço realizado a uma cor clara, 
realiza-se o Lineart de elementos como balões de fala 
e vinhetas, para evitar que as personagens e outros 
elementos constituintes da página se sobreponham aos 
mesmos. Esta fase é geralmente realizada com o uso de 
canetas finas/fineliners. 

Segue-se o trabalho de contorno dos personagens e 
do fundo utilizando os diferentes aparos de Manga: 
G-pen para personagens e elementos de destaque; Maru 
para olhos, cabelo e outros detalhes minuciosos; Saji 
para elementos de cenário e decorações. Segue-se o 
preenchimento de zonas a preto e o uso da trama para 
sombrear e conferir tridimensionalidade à cena. 

   Problema...
Por vezes as personagens não se destacam do cenário tanto 
quanto é desejado e o sentido de hierarquia no espaço 
da cena perde-se. Assim, delineiam-se novamente as 
personagens utilizando uma caneta com ponta de pincel 
fina, para que as mesmas se distingam do plano de fundo. 
fig.57

Com o uso de tinta branca realizam-se ajustes e correções 
no desenho, assegurando a clareza das linhas. Ainda 
através da trama e do pontilhismo são acrescentados 
detalhes a branco que salientam as formas e texturas do 
desenho e criam-se efeitos luminosos. fig.58 [fig.58] Registo 

fotográfico de um detalhe 
corrgido com tinta branca.

[fig.57] Registo 
fotográfico da delineção 
dos personagens. 

Terminado todo o trabalho de linha analógico, segue-se a 
digitalização da página de banda desenhada em formato 
A3, a cores com a resolução de 600 dpi.  fig.59

                             
   DICA! 
É importante que a digitalização seja realizada a cores, 
tendo em conta que na sua conversão digital a preto e 
branco, esta será reduzida a um binário de pixels pretos 
e brancos e todos os valores compreendidos entre ambos 
serão convertidos a branco. Assim não é necessário apagar 
o esboço com uma borracha e as linhas e o desenho não 
são danificados. 

[fig.59] Registo 
fotográfico das linhas 
finais da página. 5

5º Passo: Digitalização e primeiros 
ajustes digitais
  
Utilizando o programa Clip Studio Paint como ferramenta 
para a edição das páginas de banda desenhada, a versão 
raw da digitalização é importada para o programa e 
redimensionada para novamente permanecer dentro do 
formato B4.  
Após este passo a propriedade da camada é definida como 
Monochrome e os limiares de cor e transparência ajustados 
para incluir todos os detalhes da imagem. fig.60 

[fig.60] Definições de 
“Limiar de Cor” utilizadas 
no programa Clip Studio 
Paint.
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6º Passo : Screentones! 
 
Os screentones ou retículas são geralmente aplicados 
analogicamente em Manga produzido de forma mais 
tradicional. Entre as marcas mais conhecidas estão a 
Deleter Jr. e a Letraset. Tendo em conta que o acesso a 
este tipo de retículas é limitado e dispendioso, nos dias 
correntes, opta-se pelo uso de conversão de imagem em 
screentone utilizando a ferramenta Clip Studio Paint. 

Numa nova camada em modo Multiply são aplicadas 
diferentes cores com luminosidade e contrastes diferentes.
fig. O programa possibilita depois a conversão das mesmas 
para screentone e o controle da frequência e aproximação 
entre os pontos que o constituem.fig.61

 
 

   DICA!  
 
O processo de aplicação de screentones pode provar-se 
demorado ou requerir experimentação. Assim, através de 
múltiplas camadas dedicadas é possível controlar e alterar 
os parâmetros de cada retícula individualmente sem afetar 
as restantes. fig.62

6

[fig.61] Aplicação 
de tonalidades a serem 
convertidas em screentone.

[fig.62] Conversão das 
tonalidades em screentone.

7º Passo: Efeitos e detalhes 
 
Através de efeitos de retícula com padrões e 
pincéis em forma de estrelas e brilhos (kirakira), 
são adicionados os últimos detalhes da página que 
lhe conferem o ambiente mágico e adorável típico 
do género! O Clip Studio Paint, disponibiliza uma 
plataforma com recursos gratuitos criados pelos 
utilizadores, que facilita todo este processo.
 

YATTA! 
Assim conclui-se o desenvolvimento de uma página de 
Magical Mirage! Como preocupação final, o ficheiro é 
guardado em formato TIF, para que se mantenha toda a 
qualidade das linhas e retículas!

7

O resultado final...
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[fig.63] Closeup do resultado final da página 
19, Magical Mirage, António Lopes, FBAUP, 
(2018-2021)
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4.2 –– Magical Mirage, Step by Step!
Página de Manga

[fig.64] Página 19, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2018-2021)
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Este destaque pretende cobrir o desenvolvimento da capa 
de Magical Mirage, desde o seu estado embrionário, esboço, 
até às artes finais coloridas com marcadores de álcool  em 
formato de tutorial, step by step. 
 
A decisão de colorir a capa com marcadores de álcool, surge 
de um patrocínio proporcionado pela marca Ohuhu. Ainda 
como motivação adicional, a maioria das capas de Manga 
dos anos 1980 e 1990 apresentam ilustrações pintadas com 
marcadores à base de álcool, sendo as marcas mais utilizadas 
Copic e Neopiko. 

1º passo: Esboços iniciais.
 O processo tem início com a conceptualização da capa em 
escala reduzida. Para tal produzem-se várias propostas com 
diferentes composições para o primeiro capítulo de Magical 
Mirage! fig.65 e fig.66 

Dentro dos dois esboços finais selecionados, optou-se pela 
seleção do segundo. As personagens do segundo esboço 
encontram-se igualadas a nível de escala e ocupam porções 
similares da composição da ilustração. Ainda a inclusão 
da vinheta de banda desenhada enquanto elemento gráfico 
da composição, provou-se de interesse dada a natureza do 
projeto.

2º passo: Esboço final.

Utilizando o esboço preparatório como uma base de 
trabalho, segue-se uma depuração das formas, um redesenho 
cuidadoso da anatomia das personagens e de todas as suas 
roupas e adereços. 
 
É necessário nesta fase, garantir que o esboço se encontra o 
mais limpo e perceptível possível, aproximado a um trabalho 
de linha final, visto que esta se trata de uma peça a cores, 
o Lineart não deverá ter uma expressão tão forte como nas 
páginas a preto e branco e como tal o esboço deve garantir 
uma grande clareza das formas. 

1

[fig.65] Proposta de 
capa de capitulo para 
Magical Mirage.

[fig.66] Capa de 
capitulo escolhida para 
Magical Mirage.
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[fig.67] Esboço escolhido 
para capa de capitulo e 
plano de posicionamento de 
logotipo.
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   DICA! 
 
O logotipo deve ser colocado na ilustração, bem como 
outros elementos (Numeração de capítulo, subtítulos etc.) 
de forma a garantir que a composição preveja, desde a 
fase de esboço, os espaços necessários para estes elementos 
da capa. Este pode depois ser retirado para facilitar o 
processo de pintura. fig.67

3

3º passo: Lineart.
O processo de Lineart é realizado em formato analógico. 
A ilustração é transferida para uma folha de papel bristol 
em formato B4 tal como as páginas de banda desenhada a 
preto e branco.  
 
Ao contrário do interior da banda desenhada o tipo 
de linhas desta ilustração requer uma maior limpeza e 
estabilidade do traçado, visto que correções com tinta 
branca e trama não são possíveis de realizar.  
Como tal, utiliza-se principalmente a caneta Maru por 
produzir linhas simples e finas que permitem uma fácil 
correção ou redefinição das mesmas. fig.68, fig.69, e fig.70 

[fig.68] Registo 
fotográfico das linhas de 
Stern.

[fig.69] Registo 
fotográfico das linhas de 
Arthur.

[fig.70] Registo 
fotográfico das linhas 
Eshar.

4º passo: Pintura analógica, cores da pele e 
paleta cromática 
Terminado o Lineart da ilustração, segue-se a pintura da 
pele dos personagens, bem como alguns elementos que 
ajudam a definir o tipo de contraste e paleta cromática da 
ilustração. O tipo de iluminação dos personagens e da cena 
será próximo a de uma iluminação de estúdio, pelo que as 
cores não são afetadas por nenhuma fonte de luz colorida ou 
ambiente. 
 
Ao utilizar marcadores à base de álcool, é aconselhável 
começar a pintura pelos tons mais claros e partir 
posteriormente para os tons mais escuros.  
 
Semelhante à aguarela e ao gouache, os marcadores de álcool 
misturam-se e criam degradês de cor através da persistência. 
Desta forma, ao se iniciar a pintura pelas tonalidades mais 
claras é possível evitar que as mesmas se misturem com 
cores mais escuras e criem sombras indesejadas.  Ao mesmo 
tempo, são coloridos alguns elementos com tonalidades 
médias e escuras como forma de definir os contrastes das 
diferentes partes do desenho.

4

Ca
pí

tu
lo

 2
 - 

Pl
ea

se
 ★

W
ish

in
g S

ta
r



118 119

4.3 –– Magical Mirage, Step by Step!
Capa de Capítulo 

[ T
éc

ni
ca

s, 
Pr

oc
es

so
, e

 M
at

er
ia

is
 d

e 
de

se
nh

o 
de

 M
ag

ica
l M

ira
ge

 ]

5º Passo : Pintura dos personagens e 
adereços.  
 
O processo de pintura de personagens e os restantes 
adereços, recorrem aos contrastes e à riqueza da cor 
estabelecidos nos chapéus e nas roupas de Eshar.  
Ainda importa referir que a pintura é faseada e é dividida 
por claustros de cor i.e todos os elementos de uma 
determinada matiz são coloridos na mesma altura de 
forma a garantir a menor diferença cromática entre os 
vários elementos. fig.71

  

   Problema ... 
 
De forma a evitar que os marcadores vertam algum 
excesso de tinta ou outro contacto indesejado com a 
superfície de desenho, é possível usar-se um papel para 
mascarar as áreas que não estão a ser trabalhadas.

6º Passo: Fundo e retoques finais 
 
Por fim, a etapa analógica do desenho é terminada com a 
pintura do fundo dos personagens e com alguns ajustes e 
detalhes realizados com tinta branca e pincéis.  
 
O fundo dos personagens é colorido com um padrão de 
bolhas luminosas e cada vinheta é preenchida com a cor 
temática do personagem correspondente.fig. Como extra, 
é desenhada uma pequena ilustração dos personagens em 
estilo Chibi /SD (miniatura) para a contracapa do projeto. 
fig.72 , fig.73 e fig.74 

[fig.71] Pintura 
analógica de Stern. 

5

[fig.72] Registo 
fotográfico da pinutra de 
Stern e o seu fundo.

[fig.73] Registo 
fotográfico da pintura de 
Eshar e o seu fundo.

[fig.74] Registo 
fotográfico das figuras em 
estilo Chibi.

 
Novamente é realizado uma digitalização em 
formato A3, 600 dpi

6
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7º Passo : Ajustes e Edição digital.  

Após a digitalização, toma lugar a edição cromática da 
ilustração da capa.  
Os ajustes são realizados em Photoshop com o objetivo de 
manter a imagem digital o mais fiel possível da analógica 
na sua cromia e contrastes.

Com o auxílio das ferramentas Photoshop e Clip Studio 
Paint, é colocado um padrão de xadrez e são acrescentados 
detalhes que imitam realces a dourado.  
Numa versão impressa estes detalhes seriam termo-
estampados com folha dourada.  
 
Como referência do efeito pretendido inclui-se em anexo 
a capa do projeto Rappaccini ‘s Compendium realizado em 
colaboração com vários artistas. 

Ainda o logotipo é posicionado novamente na capa e as 
indicações do autor são adicionadas.

7

YATTA! 

Assim conclui-se a pintura e edição digital da capa do 
capitulo piloto de Magical Mirage.

O resultado final...

[fig.75] Proposta final de capa de cpitulo,
 Magical Mirage, António Lopes, FBAUP, (2021)
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No que diz respeito a toda a componente visual de Magical Mirage, 
a necessidade de um aperfeiçoamento gráfico parte de uma 
maturação artística e como anteriormente referido, um maior 
compromisso para com este episódio piloto. 

Assim, tendo em conta o trabalho anteriormente realizado no 
ano de 2018, em contexto de projeto de conclusão de licenciatura, 
ocorre uma seleção das páginas que não só correspondem às novas 
expectativas narrativas mas que demonstram a maturação gráfica 
pretendida.  
 
O novo episódio piloto, desenvolve-se com especial atenção, 
aos conceitos de cinematografia da cena e progressão visual i.e 
utilizando técnicas provenientes do formato de vídeo, anime e 
filmes, conferindo maior diversidade de planos de câmara e ritmo 
na leitura visual do projeto.  

Outro factor determinante desta reestruturação visual, tem 
como ponto de partida a conceptualização mais profunda que foi 
realizada em torno dos arcos narrativos, que dizem respeito ao 
futuro do projeto. 

Para tal, foram desenvolvidas estratégias visuais, que se provam 
sustentáveis a longo prazo e que permitem uma expansão futura da 
série, como por exemplo a evolução sucessiva das transformações 
mágicas.  

Tal como no anterior ponto sobre o refinamento da narrativa de 
Magical Mirage, também a reestruturação visual do projeto se 
desenvolve em torno de critérios pré-estabelecidos, sendo estes:   

✦ As novas páginas devem estender as ações de forma visual 
o quão necessário, de modo a facilitar a leitura e o interesse 
visual da página;

✦ As cenas devem conferir maior cinematografia e as ligações 
entre momentos diferentes da ação, devem incluir algum 
género de transição;

✦ O momento do Henshin/transformação deverá ser 

enaltecido, colorido e coreografado em formato de 
storyboard   ✦ i.e aglomerando momentos distintos num só 
e remetendo para a ideia de movimento e animação;

✦ As roupas de transformação dos personagens devem ser 
revistas e alteradas para o seu conceito mais recente; 

✦ Erros de perspectiva e anatomia significantes devem ser 
corrigidos bem como outros desenhos mais descuidados;

✦ O uso de técnicas e materiais de desenho distintos deve 
ser empregues para criar dinamismo e surpresa na leitura. 
 

✧

Resultados práticos:  
 
Magical Mirage conta atualmente com 50 páginas, sendo 
45 destas o projeto de banda desenhada. Na sua versão 
anterior, Magical Mirage   contava com um total de 31 páginas 
desenhadas, das quais 7 páginas de Manga foram alteradas de 
forma a acomodar a nova visão narrativa, e 16 novas páginas 
foram introduzidas.  
 
Estes acréscimos e edições do conteúdo original da banda 
desenhada, resultam da vontade de elevar o registo de desenho 
de  Magical Mirage, conferindo a cada página interesse visual e 
um nível de detalhe elevado. 
Ainda existe a preocupação de assegurar um registo 
decorativista constante por toda a narrativa, evocando a 
atmosfera romântica e mágica de Magical Mirage.
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[fig.76] Página 13, antiga versão de Magical 
Mirage, António Lopes, FBAUP, (2018)

[fig.77] Página 20, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2021)
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As fig.76 e fig.77 São exemplos de uma página de Magical 
Mirage que foi redesenhada por completo, sendo que a imagem 
assinalada a verde é pertencente à versão mais antiga do 
projeto, e a assinalada a amarelo a interpretação mais recente 
da mesma.   
Ambas as páginas de banda desenhada apresentam o momento 
em que Stern é acolhido pelos seus companheiros num salão 
escuro, onde aguardam a mensagem das suas avós, as Grandes 
Bruxas.
 
Estabelecendo-se uma comparação direta entre ambas, é 
possível apontar vários pontos que se destacam na nova versão 
melhorada. 

Na primeira versão, existia uma ausência total de noção 
espacial, bem como uma evidente ausência de diálogo entre os 
personagens.  
Ainda por recurso estilístico, as caras dos mesmos encontram-
se sombreadas como forma de lhes conferir anonimato, visto 
ainda não terem sido apresentados na narrativa.  
 
Na versão mais recente desta mesma página valoriza-se a 
cinematografia da cena como ponto principal. Optou-se pelo 
plano inclinado de topo de forma a emoldurar as personagens 
e sugerir que o espaço onde estes se encontram é de maior 
dimensão. Existe uma clara distinção entre o registo mais 
bidimensional e rígido da versão anterior, para a mais recente 
que preza por exibir clareza na distinção dos diferentes 
componentes da ilustração (fundo, personagens, adereços) ,bem 
como a anatomia dos personagens é melhorada.  

O preto e o branco são trabalhados com maior cuidado, de 
forma a evitar possíveis faltas de legibilidade ou a ilusão de 
bidimensionalidade. 

De forma generalizada, não só existe uma maior maturação 
visual e maior clareza no desenho, mas também uma intenção 
narrativa mais presente, contrastando com a versão anterior 
que cumpria um propósito mais aproximado a uma página 
de quebra. Ainda é possível referir a linguagem corporal 
diversificada atribuída a cada um dos personagens, que, em 
linha com o restante projeto, permitem ao leitor, uma melhor 

distinção e fácil reconhecimento de cada um dos personagens.

As fig.78 e fig.79 apresentam duas páginas distintas ainda 
que desenhadas com o mesmo propósito narrativo - Uma 
interrupção de cena gerada pelo ruído de um altifalante no 
interior do comboio.  
A fig.78 trata-se da versão mais antiga e a a fig.79, trata-se da 
mais recente proposta da mesma página.  
Através da sua comparação direta e utilizando as diretrizes 
anteriormente estabelecidas, como pontos de comparação 
entre ambas as versões, apontam-se diferenças significativas da 
versão mais antiga para a mais recente. 

Na versão mais antiga de Magical Mirage a ação entre Stern 
acordar ( página anterior) e a interrupção do altifalante, ocorre 
entre 3 painéis, 
esta duração prova-se insuficiente para garantir o impacto 
desejado no decorrer da narrativa. Também existe uma 
transição pobre entre os momentos de diálogo dos personagens 
e o anúncio que se segue.  
Nesta versão a ação é antecedida por apenas uma página de 
banda desenhada. fig.80 (prox. pag)

Na versão revisitada de Magical Mirage, a ação conta com duas 
páginas anteriores, sendo que a primeira é mantida igual à 
versão inicial e dá-se o acréscimo de uma página intermédia.  
O conceito de exploração de personagem apresentado em três 
painéis na versão anterior, é agora estendido e reimaginado 
enquanto uma página completa, bem como a sequência que se 
segue que passa a ser explorada nesta nova versão da página. 
fig.81 (prox.pag)

Visualmente a interrupção surge em contraste com o último 
painel da página anterior, uma quebra na narrativa gerada pelo 
primeiro painel da página.  
A experiência de leitura é enaltecida na medida em que o início 
da nova página marca uma rutura com a ideia anterior.  
A nova proposta de página apresenta uma maior atenção à 
cinematografia da cena ao utilizar planos picados e trocas de 
registo gráfico, como as linhas grossas que evocam momentos 
de comédia.
  
O movimento acrescido na nova versão proporciona uma 
leitura mais fluida e uma melhor ligação à página que o sucede. 
São também valorizadas a linguagem corporal e as emoções dos 
personagens.
 

[fig.78] Página 6, antiga 
versão de Magical Mirage, 
António Lopes, FBAUP, 
(2018)

[fig.79] Página 7, Magical 
Mirage, António Lopes, 
FBAUP, (2021)
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[fig.80] Página da antiga 
versão de Magical Mirage 
antecida apenas por uma 
página, para contextualizar 
a narrativa.

[fig.81] Nova página de 
Magical Mirage antecida 
apenas por duas páginas, 
sendu uma delas inédita, que 
contextualizam a narrativa.
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[fig.82] Página 40, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2021)

Relativamente às páginas coloridas, o momento de Henshin, tal 
como anteriormente referido, ocupa a totalidade das páginas 
coloridas. fig.82
 
A escolha da transformação do personagem Stern como único 
destaque colorido, apoia-se no facto do contacto do leitor com a 
versão dos personagens a cores, dar-se apenas na capa do capítulo. 
Desta forma através da transformação é possível apresentar 
novamente o personagem na sua totalidade colorido, e desta forma 
criar uma relação mais próxima entre leitor e personagem. 
 
O facto de a página ser realizada a cor significa que existe uma 
maior facilidade de representar elementos luminosos e brilhos, 
características que são fundamentais nos géneros Mahou Shoujo e 
Mahou Shounen. 
A ideia de fantasia não é a única que tira partido das páginas 
coloridas, o facto de o personagem se transformar, significa 
que existe uma alteração do seu Character Designe através deste 
destaque o mesmo é apresentado como uma referência futura para 
o leitor.

Apesar de o único personagem a ser apresentado colorido nesta 
forma ser Stern e visto que todos os restantes personagens 
principais usam um uniforme idêntico, o leitor consegue 
facilmente apontar as áreas que serão substituídas pela cor 
temática dos restantes jovens bruxos.

Ainda relativamente à técnica utilizada para colorir ambas as 
páginas do spread colorido, optou-se por uma abordagem digital ao 
contrário da capa do capítulo pintada de forma analógica. 
A razão reside no facto de que futuramente uma edição física de 
Magical Mirage, poderá englobar vários capítulos e por essa razão 
converter as páginas coloridas para preto e branco. Desta forma 
o destaque foi colorido com cores planas similares às de um frame 
de animação com o intuito de facilitar a possível conversão das 
mesmas a screentones/retículas.
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Conclusão e Considerações Futuras
 
Magical Mirage, enquanto projeto, encapsula a ideia de representação 
de personagens queer direcionado a um público infantojuvenil, 
e também materializa a sua intenção com estratégias teóricas, 
tais como Magical Boy as a Queering Device de Vermeil, até a uma 
propositada aproximação visual a um período de euforia no 
universo Manga os anos 1990.

O projeto tem duas vertentes distintas ainda que inseparáveis: 
 
O primeiro capítulo referente a contextualização e 
problematização do género Mahou Shounen;
 O segundo, referente a todo o desenvolvimento visual, narrativo e 
preparatório de um Manga, que visa acrescentar e contribuir para 
o panorama atual da banda desenhada, sempre com a intenção de 
representar e inspirar uma juventude não tradicional. 
 
Crê-se, que o projeto encapsula as intenções referidas e abre 
a porta para um diálogo mais aprofundado sobre a função e 
importância de sub e micro-géneros narrativos que tal como o 
Mahou Shounen, convidam o leitor a identificar-se e encontrar a 
sua representação mais fiel no espaço da fantasia.  
 
É possível concluir que Mahou Shounen enquanto um género apoia-
se na sua totalidade, no contexto e legado do Manga Shoujo que se 
revelou de grande importância para o desenvolvimento de todo 
este projeto. 
Da mesma forma, analisa-se Boys Love enquanto um género que 
expandiu os limites da representação masculina e da performance 
de género no contexto japonês da época. 

O trabalho de Moto Hagio e toda a irreverência e inovação que 
as suas obras representaram, durante as décadas de 1970 e 1980, 
e que vivem ainda hoje na sua forma mais pura, inspirando obras 
de variadíssimos autores de Manga, que, sem  a revolução do “Ano 
24” no Manga Shoujo, não teriam a mesma expressão. Esta mesma 
irreverência inspirou e contagiou o projeto, quer em termos 
visuais quer no desenvolvimento dos personagens que negociam 
ambos o espaço masculino e feminino.  

Ainda assim, Mahou Shounen prova ser um subgénero dependente 
do Mahou Shoujo na sua essência. 
As problemáticas analisadas nas narrativas deste género, todas 

coincidem no mesmo ponto. As intenções e público alvo para 
os quais os Magical Boys são idealizados, raramente ou nunca se 
destinam ao mesmo público infanto-juvenil do Mahou Shoujo, 
em vez disso apelam a adultos e a nichos.
 Todo o projeto tenta combater a torrente de casos analisados, 
que de uma forma ou de outra, ainda que intencionalmente, 
desviam-se do entendimento de Mahou Shounen enquanto a 
contraparte masculina do Mahou Shoujo.
 Desta forma toda a estruturação da narrativa e os visuais 
do projeto são meticulosamente projetados com o intuito 
principal de inspirarem e permitirem jovens e crianças 
reverem-se nos personagens;  Através da Idealização da sua 
forma mágica diluem os limites sociais do género e encontram 
a sua própria expressão.  
 
Sobre a dissertação de Vermeil, esta demonstrou ser um 
contributo essencial no decorrer do projeto, como estado da 
arte em contexto académico.
A pertinência das questões que explora e formula em torno da 
imagem do Magical Boy, enquadram-se na totalidade com as 
intenções de  Magical Mirage enquanto projeto. 
Conclui-se que o conceito de queering device atribuído 
ao Magical Boy, resulta do entendimento deste tipo 
de personagens, enquanto veículos de promoção queer 
que asseguram, um futuros e tornam-se exemplos de  
masculinidade e expressão de género alternativas.(Vermeil, 
2020) 
A ideia de promoção e ligação constantes entre o leitor e o 
personagem, bem como o papel da mimese tornam-se pontos 
fulcrais na concepção do projeto, quer na estruturação da sua 
narrativa, quer na sua forma mais prática. 

Através de um contacto estabelecido nas redes sociais, 
Vermeil expressou a sua opinião crítica sobre Magical Mirage 
e salientou a importância do momento de Henshin e como 
este deveria ser enaltecido na narrativa. Isto corroborou 
a sua importância na criação de futuros queer, bem como 
na negociação do feminino e do masculino inerentes à 
transformação. Este contacto provou-se valioso e motivou uma 
maior preocupação na construção da narrativa. 

É precisamente em torno desta ideia, que Magical Mirage 
reformula e adapta a narrativa de forma a conferir uma 
tradução plena da fantasia adorável do género Mahou Shoujo 
para o universo protagonizado por rapazes sensíveis.  
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O processo de visitar novamente a narrativa de Magical Mirage, 
provou-se extenso e meticuloso, ainda que aparentemente 
simplista na sua essência. A narrativa sofreu melhorias e alterações 
fundamentais, no entanto, retém uma parte considerável da sua 
versão mais antiga, bem como são utilizados desenhos e páginas da 
versão original de Magical Mirage.  
Todo este processo de reformulação do projeto, visou 
possibilitar a continuidade e o cariz expansivo típicos de 
qualquer série de Manga. 
O mesmo consumou-se na maior atenção aos elementos narrativos 
e a construção de um enredo com um mistério pendente. 
Estes motivam não só a procura pela continuidade da história, mas 
também preenchem o mundo de Magical Mirage e aprofundam as 
possibilidades narrativas do mesmo. 
Importa mencionar ainda, toda a preparação realizada durante o 
desenvolvimento do projeto, quer a nível visual através de esboços, 
explorações de personagem e conceitos visuais até ao planeamento 
narrativo dos diferentes arcos narrativos de Magical Mirage. 
Estes novamente corroboram as intenções de continuidade e 
futuro do projeto. Ainda contribuem e possibilitam para que 
no futuro, os personagens de Magical Mirage criem futuros não 
normativos nas suas muitas aventuras vindouras.   

O projeto proporcionou a exploração profunda de diversas 
técnicas utilizadas na indústria do Manga japonês e a mestria no 
uso dos materiais e técnicas inerentes.  
O contacto com artistas envolvidos no cenário do Manga japonês, 
como Sen, e o patrocínio por parte da marca Ohuhu, permitiram 
uma maior imersão no que é a realidade da produção de Manga 
com a sua maior autenticidade.  
 
O futuro de Magical Mirage a curto prazo é assegurado na sua 
distribuição em canais online, tais como Tapas.io, Pixiv Comics, 
Gumroad. Também se pertende submeter o projeto a concursos 
internacionais de Manga, de forma a tornar visível o esforço para 
que o género Mahou Shounen possa ver a sua continuidade.  
Dado o interesse pelo mundo dos videojogos e a participação 
prévia em projetos como Pocket Mirror (AstralShift,2016) e 
mais recentemente Little Goody Two Shoes (AstralShift,2019-), 
existe a possibilidade de  Magical Mirage exploraroutros meios 
expandindo do seu formato de publicação para um projeto de 
multimédia. 

 

Magical Mirage convida todos os leitores a interagirem 
diretamente com o mundo e os personagens. Também 
incentiva o leitor a criar as suas próprias narrativas e a dialogar 
sobre o Mahou Shounen, bem como as inúmeras possibilidades 
que este proporciona, enquanto um género que visa empoderar 
uma juventude sensível. 
 
Este convite surge como um “extra"/Omake fig.83 de uma 
forma divertida no final do capítulo Piloto de Magical Mirage. 
O leitor é assim convidado a desenhar-se, sobre guias ténues a 
sua versão de aprendiz de bruxo e a decidir a sua própria jóia 
mágica, como forma de promover o género e a sua mensagem. 
A luta em nome do amor e da beleza.  

 
Já encontrou as suas palavras mágicas?  

Eu já encontrei as minhas!  
 

★ 
 

STAR JEWEL! MIRAGE CHANGE!!

[fig.83] Página Extra 
OMAKE, Magical Mirage, 
António Lopes, FBAUP, 
(2021)
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[fig.47] Página 12, Magical Mirage, António 
Lopes, FBAUP, (2021)

Obrigado! 
 António Maria Lopes
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O artigo apresentado foi desenvolvido em simultâneo com o projeto e o presente 
documento. Ambos partilham segmentos textuais idênticos, visto o artigo se tratar de 
uma simplificação/ resumo da investigação do projeto bem como da sua processualidade. 
O artigo teve o apoio do centro de investigação ID+.
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Esboços, Conceitos Visuais e Estudos de Personagem
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Publicação referênciada no decorrer do documento, Rappaccini’s Compedium
Publicação ilustrada sobre a plantas venenosas e personficação das mesmas. 
(2020/2021) Artistas vários. O envolvimento no projeto deu-se quer a nivel 
do desing e conceptção quer a nivel da organização. 




