
Muitos se identificam como incels, outros não sabem que o são. Este tipo de 
pessoa, este tipo de pensamento, tem saído dos porões da Internet  e  tomado 
voz em outros locais, como na política. Vários países elegeram políticos que 

praticam e incentivam este tipo de comportamento. Enfrentar esta forma de pensar 
é, em menor ou maior escala, brigar pelas garantias individuais e coletivas que foram 
duramente conquistados nos últimos séculos - em geral, com suor e sangue. E a luta 
pode ser através de uma obra, de uma denúncia de uma postagem preconceituosa, 
em um protesto político, não há esforços menores ou maiores. Todo combate em 
prol da dignidade do ser humano, das liberdades individuais, do respeito ao próximo, 
é, sem dúvidas, um bom combate. Aqui não há escalas. Todos as iniciativas em prol 
desses princípios têm igual valor.
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O PROBLEMA 
DOS INCELS:



Não há dúvidas que existe uma espécie de imperialismo cultural na utilização de 

terminologias estadunidenses em nosso país. Tudo ficou ainda mais acentuado com a 

internet, onde as barreiras da distância foram derrubadas e o inglês definitivamente se 

tornou a “língua universal”.

Talvez daqui alguna anos mude para o chinês, mas, até lá, expressões como deletar 

e resetar, continuarão agregadas à nossa língua. Algumas das mais recentes foram 

bullying e incel.

Ambas expressões são palavras motrizes deste quadrinho, pois se tornaram ainda 

mais relevantes - e utilizadas nesses últimos anos de democratização da internet. Hoje, 

muitos têm acesso às redes sociais com seus celulares. A maior parte dos planos de 

internet, mesmo os pré-pagos, dão acesso irrestrito ao WhatsApp, Facebook e Instagram, 

não coincidentemente, os aplicativos mais utilizados na última década.

Embora o bullying e os incels não sejam problemas recentes, foi também nesta 

última década sua identificação e combate. Há uma guerra velada que por vezes, 

infelizmente, torna-se física (visto o aumento nos registros de agressões e mortes de 

mulheres, negros e membros da comunidade LGBT).

Vários países estão criando leis contra o bullying virtual, preocupando-se com os 

perfis e conteúdos que promovam ou ativem gatilhos para o ataque de incels. Com o 

aumento do número de usuários na internet, crescem estes problemas. Afinal, agora, não 

só o louco da esquina tem voz. Ele consegue encontrar o outro louco da esquina com 

apenas um clique!

Mas o que é incel? O que é bullying?

Incel é uma expressão estadunidense popularizada a partir dos anos 90, que 

traduzida significa “celibatário involuntário”. Involuntário, pois ao contrário de padres 

(que são celibatários voluntários e não praticam sexo por um voto de castidade), os incels 

não o fazem - ou têm dificuldade de fazer - pois seus interesses sexuais consideram suas 

atitudes repulsivas. É importante esclarecer que muitos incels não são virgens. Mas quem 

tem este perfil possui grande dificuldade de se relacionar devido a sua visão misógina e 

preconceituosa de mundo.

O PROBLEMA 
DOS INCELS:

BOMBAS, PALAVRAS 

(E ESPERANÇA???) 

APRESENTAÇÃO
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Em uma análise simplista, tratam-se de pessoas com dificuldades de 

relacionamento, com pouco ou nenhum sexo. Mas nada é simples. Na verdade, este 

perfil tem sido um grande problema social há muito mais tempo. Antes mesmo da 

Internet. E a questão não é sobre a intimidade desses indivíduos, mas de como eles se 

comportam em relação ao mundo, e como isto afeta outras pessoas.

Nos anos 70-90, os Estados Unidos foram assolados por uma série de atentados, 

realizados por um homem que foi chamado de Unabomber. Nos anos 90, 2000 e 2010, 

vários jovens foram autores de tiroteios, sobretudo em escolas. A relação entre todos 

estes criminosos? Eram homens brancos, revoltados com o mundo, moralistas, sentiam-

se perseguidos e oprimidos pelas mulheres, pelos negros, pela comunidade LGBT. E 

eram todos celibatos involuntários.

Com a internet, as armas e as bombas foram trocadas pelo insulto, pelo escárnio, 

ou seja, pelo bullying (que deriva da palavra bully, que significa tirano, valentão, brigão). 

Entretanto, o foco de perseguição e ataques se manteve o mesmo, assim como o perfil 

de quem pratica.

Muitos se identificam como incels, outros não sabem que o são. Este tipo de 

pessoa, este tipo de pensamento, tem saído dos porões da Internet e tomado voz 

em outros locais, como na política. Vários países elegeram políticos que praticam e 

incentivam este tipo de comportamento.

Enfrentar esta forma de pensar é, em menor ou maior escala, brigar pelas garantias 

individuais e coletivas que foram duramente conquistadas nos últimos séculos - em 

geral, com suor e sangue.

E a luta pode ser através de uma obra, de uma denúncia de uma postagem 

preconceituosa, em um protesto político. Todo combate em prol da dignidade do ser 

humano, das liberdades individuais, do respeito ao próximo, é, sem dúvidas, um bom 

combate. Aqui não há escalas. Todos as iniciativas em prol desses princípios têm igual 

valor.

Nesta coletânea apresentamos trabalhos de quadrinistas calejados no cenário 

nacional e outros que estão começando. Todos unidos para criar uma nova consciência 

crítica sobre o efeito que os Incels causam na sociedade.

Parabéns se chegou até aqui e está a fim de pensar a respeito. Se está com este 

quadrinho, quer dizer que em você reside a esperança de um mundo melhor. Não se 

assuste se também faz alguma das práticas satirizada ou criticadas nessas páginas. 

Você não está só. Em maior ou menor grau, todos fazemos. O importante é que haja 

o reconhecimento e a mudança. Não nascemos prontos, somos falhos, mas nada é 

desculpa para que não nos tornemos uma versão melhor de nós mesmos.

Boa leitura!

Douglas Phillips Freitas.

Advogado. Psicopedagogo. Professor. 

Quadrinista e um dos sócios da editora Skript.
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LACRAÇÃO
Diferente do 

que o Incel possa 
pensar, o verbo 

lacração não se refere 
a se dar bem ou se 

sair por cima em uma 
situação.

Lacrar 
significa 

subverter o 
que já está 
estabelecido, 
inverter as 

expectativas.

O quadrinho 
Cara-Unicórnio, 

do Adri A. é um 
excelente exemplo 
de lacração, pois 

subverte não 
apenas o gênero 

super-heróis 
como nossas 

expectativas de 
normatividades.

RESPEITA 
AS MINO!

ESTE É UM DICIONÁRIO 
DE RESPEITO!

RESPEITA 
AS MINO!
apresentamos 

expressões do 

dia a dia, mas 

que talvez você 

esteja usando 

errado! ou até as 

conheça, mas não 

as reSpeita!

por guilherme smee TEXTO E LETRAS 

& thiago krening ilustração e cores
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EMPODERAMENTO
Muitos podem 
pensar que o 

empoderamento é 
concedido pelos 
outros para nós 

mesmos.

Como minorias 
sociais, étnicas 
e sexuais fomos 

levados a 
pensar que o 

poder vinha dos 
outros, mas o 
empoderamento 
diz que podemos 

reclamar a 
força para nós 

mesmos.

Embora os 
Incels e ancaps* 
digam que não. 

O 
empoderamento 
vem dos grupos 
marginalizados 
e conflui para 
eles mesmos. 

Poder 
concedido 

por aqueles 
que sempre 
detiveram o 
poder não é 

empoderamento, é 
aproveitamento.

A graphic novel 
Jeremias: Pele, 
de Rafael Calça e 

Jefferson Costa garante 
às pessoas negras a 

força necessária para 
tomarem a ação.  

LUGAR 
DE FALA

Por mais que 
tenhamos empatia, um 
homem não pode dizer 

como uma mulher 
se sente, um branco 
não sabe o que um 
negro passa, uma 

pessoa cis não teve 
as experiências de 

uma pessoa trans, um 
heterossexual não é 

um homossexual. 

isso é lugar 
de fala: saber 

quando falar, por 
quem falar e de 

que maneira falar, 
através de nossas 

próprias experiências 
e não das dos 

outros. 

A HQ Pequenas 
Felicidades Trans, 

de Alice Pereira, 
traz o lugar de fala 

das experiências 
de transição de 

gênero em um relato 
autobiográfico.

* ANCAP: 
Pessoa que 

odeia o estado 
e que é a favor 

do anarco-
capitalismo.
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IDENTIDADE DE GÊNERO
Existem pessoas 

que são contra uma 
pretensa “ideologia 

de gênero” que, 
para eles, é o 

rompimento das 
normas de sexo 

biológico.

Mas não existe 
nada mais 

ideológico e 
construído 

social e 
culturalmente 
do que o que 
foi iMPOSTO 

como maneiras 
de ser homem 

e mulher. 
Hoje sabemos 
que existem 

três dimensões 
de gênero: 
a biológica, 
a sexual e a 

comportamental, e 
cada ser humano 

se identifica 
ou não com o 
masculino ou 

feminino nestes 
três espaços. 

Bendita Cura, 
de Mário César, 
discute a divisão 
azul/cor de rosa 

que as tradições, a 
religião e o Estado 
querem obrigar as 
pessoas assumirem. 

QUEER
A palavra queer 
é um exemplo de 
que tudo de ruim 

que jogam na gente 
é processado e se 
transforma num 

tesouro.

Queer, em 
inglês, quer 

dizer esquisitão, 
numa tradução 

literal.

a palavra 
queer foi tão 
retrabalhada 
ao longo dos 
tempos, que 

hoje significa 
sexualidades 
alternativas. 

Assim como a 
palavra gay, 
que significa 
alegre, na 

língua inglesa 
foi assimilada 
para definir o 
homossexual 
masculino. 
queer é um 
xingamento 

que se tornou 
orgulho.

Ler a coletânea Amor é Amor 
significa explicitar o nosso lado 
queer: peculiar, diferente, único 

e, por que não, esquisitão.
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VITIMISMO
 O uso da 
expressão 
vitimismo 

pelos Incels 
é recorrente 
e ela serve 
apenas para 
justificar 
a ação dos 
mesmos, 

que não se 
importam com as 
consequências 

de suas 
palavras e 

gestos.

mas palavras 
e gestos podem 
sim machucar 

e afetar a vida 
daqueles que já 
são vítimas da 
sociedade, que 
vivem à margem 

dela, com 
seus direitos 

desrespeitados.

Na verdade, 
os Incels 

estão 
agredindo 

precisamente 
quem não tem 

voz e nem 
vez no atual 
contexto e 
que apenas 

estão 
tentando, 

pelos 
meios que 

conseguem, 
sensibilizar 
aos demais. 
Contudo, 

Incels não 
possuem 

sensibilidade.

O quadrinho Uma 
metamorfose iraniana, 
de Mana Neyestani, conta a 
história de um quadrinista 
preso injustamente e que 

se sente tratado como 
menos que uma barata 

pelos demais.

SILENCIAMENTO
Silenciar 

não é 
apenas 
mandar 
alguém 
ficar 

quieto.

Os movimentos de 
silenciamento também 

são humilhações veladas, 
aparentes, escancaradas 

e simbólicas, como o 
bullying, o preconceito, a 
violência, entre outros.

É negar 
privilégios e 
direitos que 
são iguais 

para todos. 

A prática do 
silenciamento 
também pode 

ser substituída 
pela expressão 
“coloque-se no 
seu lugar”, que 

não tem nada a ver 
com lugar de fala, 
muito antes pelo 

contrário. 

Desconstruindo 
Una, de Una, é 
um quadrinho 
que mostra o 
silenciamento 
de uma menina 

que é violentada 
seguidas vezes, 
mas que não faz 

denuncia por medo 
das consequências 

deste ato. 
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FEMINISMO
Para os Incels, 

elas são as 
“feminazis”, 

mulheres que 
querem impor 
sua visão do 
mundo sobre 
os pobres e 
sofredores 

homenS.

 Para eles, 
elas não 
cuidam 
da sua 

aparência e 
são todas 
lésbicas. 

 Isso explica 
porque estes 
homens são 
incels, ou 
seja os 

“celibatários 
involuntários”. 

nenhuma 
mulher 

(lésbica, trans 
ou hÉtero) 
quer ser 

tratada da 
maneira como 
estas pessoas 

se revelam 
na vida e nas 
redes sociais. 

O gênero é 
uma categoria de 

exercício do poder, 
ou seja, o homem 
exerce o poder 
sobre a mulher 

pois acredita que 
ela possui o sexo 

frágil, porque 
seu sexo biológico 
não é externo e é 

“passivo”. 

Portanto, 
a mulher está 
associada à 

obediência e à 
domesticidade, 
um lugar útil 

para a dominação 
masculina. 

 Quando uma mulher 
toma o poder para si e o 
exerce sobre o homem, 
acaba provocando um 

complexo de inferioridade
nele, que acaba reagindo 
com suas ferramentas 
de privilégios sociais e 

culturais para derrubar 
a mulher de uma posição 

de autoridade. 

Todos esses mitos 
foram construídos 
socioculturalmente.



e se tem algo 
que os incels 
gostam é de 

mitologia, como 
mostram os 

super-heróis, os 
protagonistas de 
filmes de ação, 

os políticos 
conservadores 
e sua própria 
masculinidade. 

Tudo isso, 
no fundo, 

são apenas 
histórias que 

um homem conta 
para o outro, 
são apenas 
narrativas 
elogiososas 

para explicar um 
acontecimento. 

são apenas 
mitos.

FEMINISMO
Mulheres recebem 
salários menores 
que os homens, 

embora pesquisas 
mostrem que não 

existem diferenciações 
biológicas que 

justifiquem isso. na 
verdade, essa ideia vem 
dos mitos femininos de 
sensibilidade, empatia, 
fraqueza física e até 
da falta de capacidade 

de raciocínio e 
objetividade.

Indicamos 
o irônico quadrinho 
Qual o problema 
das mulheres?, 
de Jacky Fleming. 

Só, por favor, avise 
aos Incels para não 
levarem a HQ ao pé 
da letra como já 

fazem com
a vida!

capas das leituras iNdicadas aqui:

FIM
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Sempre foi assim...Sempre foi assim...
ROTEIRO: Douglas P. Freitas DESENHOS: Rob Saint 

CORES: Ítalo Silva LETRAS: Johnny C. vargas
FIM
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QUEM 
LACRA, NÃO 
LUCRAAA!
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Olha só
pra você... Não é à toa que

nenhuma garota se
interessa por você.

Não importa
o quanto você é
educado com elas,

nunca ganha
nada em troca.

Elas só querem
saber dos fortões

sem cérebro...

chega de ser
um cavaleiro

galante e não ficar
com a princesa!

Amanhã é o dia
da vingança e vou-

chega, tudo
tem limite!

Todos os dias eu ouço
você se depreciar e
culpar os outros
e a sua genética
pelos fracassos!

Não tem NADA
de errado com sua

aparência. o problema
está aqui dentro... 

sentir-se inadequado
não é um estado

irreversível, e até
babaquice tem cura!

e por favor, vê
se faz TERAPIA!

Lamentável.

...é essa
personalidade

de merda!

mas não
se preocupe!

@gabrielkolbe

FIM
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CodpieceCodpiece

Talvez você não conheça 
o Codpiece um vilão da 
Patrulha do Destino, mas 

você vai entender porque para o 
Incel ele é um herói. 

Durante o high school, Codpiece 
foi dispensado por uma garota que 
lhe disse: ”you’re not big enough, it’s too 
short” (você não é grande o suficiente, 
é muito curto)” (Doom Patrol #70).  SIM, 
estamos falando do pênis dele, e este fato 
marcou toda a sua vida. Já adulto se tornou 
agressivo com as mulheres e com outros 
homens que ele pensava se sentirem 
superiores. Para descontar a sua 
frustração no mundo, criou um 
sistema de armas que ficavam na 
sua região genital e começou 
a cometer crimes usando a 
arma que tinha entre as 
pernas. 

Os incels têm uma 
visão distorcida de 
um mundo de 
supremacia 
masculina, são 
misóginos 

o personagem
 favorito 
do Incel

o personagem
 favorito 
do Incel

que  
atribuem 

a culpa da 
sua  solidão às 

mulheres, ao feminismo, e 
aos homens que mantém 

relações com mulheres. 
Eles são um “grupo” que 

incentiva diversas práticas de 
violência e crimes de ódio.

Os incels e Codpiece têm atitudes 
similares, sentem-se rejeitados e 

frustrados por motivos semelhantes 
e tentam resolver seu problema da 

mesma forma, usando aquilo que acham 
que é a sua maior arma. O Codpiece usa sua 
arma para submeter os outros ao seu poder 

peniano. O incel usa a sua “masculinidade” para 
tentar atacar quem considera inferior. Eles são 

apenas os vilões da história.

TEXTO DE RODRIGO SELBACK

FIM
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A “classe” nerd tem sofrido bullying 

no decorrer da sua existência. Um dos primeiros filmes que trata 

da persona nerd, “A Vingança dos Nerds” 
(1984), mostra-nos como pessoas extremamente inteligentes, 

mas também como o grande alvo de bullying dos atletas e 
populares. No Brasil, como o termo nerd demorou a chegar, 

éramos conhecidos como CDFs (anos 80), mas o “tratamento” 

dedicado era o mesmo.

Engraçado como o nerd que 

sofreu no passado  se esqueceu tão rapidamente. 

Agora que ser geek está na moda, e poderíamos 

todos curtir a cultura que tanto amamos, ele 

trata as pessoas de forma pior do que era tratado. Hoje a 

comunidade nerd é acusada de tóxica em 

diversos segmentos, principalmente no universo dos 
super-heróis e games.

TEXTO DE RODRIGO SELBACK

Muitos nerds tóxicos falam da

 “apropriação cultural”. Eles, os “detentores do 
conhecimento por ter lido mais de ‘X’ mil quadrinhos” 

pensam que são a Enciclopédia Galáctica. 

Alegam que quem se interessa por essa cultura não merece 
fazer parte disso, pois não sofreu a Via Crúcis do 

bullying e da dedicação ao conteúdo.  Nerd, isso não te 
faz especial.  Especial é compartilhar um conteúdo legal, é 

fazer os outros se sentirem bem, é tratar as pessoas com respeito.

FIM
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E
m seu livro Apocalípticos e Integrados, 
o teórico Umberto Eco falou em seu ar-
tigo sobre o Mito do Superman que “uma 
cultura de entretenimento jamais poderá 
escapar de se submeter a certas leis de 

oferta e de procura”. Ora, quadrinhos fazem parte 
da cultura de entretenimento e o seu conteúdo 
é desenvolvido de acordo com suas audiências. 
Para que os super-heróis não morram – e nesse 
caso seria uma morte comercial -, eles devem se 
fixar na cabeça do leitor como arquétipos, ou seja 
a soma de determinadas características que for-
mam um personagem, ao mesmo tempo que de-
vem se desenvolver em suas histórias e avançar 
no mesmo ritmo que as mudanças no status quo 
mundial. Segundo Eco, a personagem de quadri-
nhos de super-heróis deve “imobilizar-se numa 
fixidez emblemática que a torne facilmente reco-
nhecível; mas como é comercializada no âmbito 
de uma produção ‘romanesca’ para um públi-
co que consome ‘romances’, deve submeter-se 
àquele desenvolvimento característico.”.

Eco diz ainda que: “O Superman deve, por-
tanto, permanecer inconsumível, e todavia con-
sumir-se segundo os modos de existência cotidia-

na. Possui as características do mito intemporal, 
mas só é aceito porque sua ação se desenvolve 
no mundo cotidiano e humano da temporalida-
de. O paradoxo narrativo que os roteiristas do Su-
perman têm, de algum modo, que resolver, mes-
mo sem estarem disso conscientes, exige uma 
solução paradoxal na ordem da temporalidade”. 

O fator legado e a mudança de manto dos su-
per-heróis têm sua origem no final da Era de Ouro, 
que se encerrou no fim da Segunda Guerra Mun-
dial. Depois dela veio a Era de Prata, em que Flash, 
Lanterna Verde e demais heróis foram reimagina-
dos com um background de ficção científica.

Márcia Veronesi nos situa quanto a isso: “O 
leitor de quadrinhos pós-moderno deixou de 
apreciar a aventura e passou a procurar temas 
mais reflexivos e abstratos. As histórias têm, ago-
ra, total independência em relação a tudo o que 
havia sido feito, tanto no sentido de negação 
quanto no de incorporação. Por isso, persona-
gens podem morrer e reaparecer diversas vezes 
sem que precise dar uma explicação para isso. 
Eles também podem ser desonestos, sombrios 
e fracassados. O prazer de ler passa agora pela 
variedade de histórias, pela capacidade de estar 
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adaptado de um texto 
publicado originalmente no 
blog Splash Pages.
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sempre em transformação. Seja pela ironia e bom 
humor, seja pela incitação da libido, seja pela nova 
atitude do (anti)herói, as comic strips do pós-in-
dustrial encontraram uma maneira de adentrar 
no imaginário dos leitores levando a eles seres 
falíveis, tão humanos quanto eles.” .

A influência da pós-modernidade, uma épo-
ca em que as certezas inexistem, para os quadri-
nhos é essa hibridização de referências que vêm 
das mais diversas áreas do conhecimento das 
mais diversas partes do globo. A transformação 
não vem de uma vez, ela vai transformando as 
mídias de entretenimento aos poucos. Esse fator 
da dicotomia entre imutabilidades dos heróis e 
a transitoriedade das narrativas de quadrinhos 
seriados é explicada pelo estudioso da comuni-
cação Edgar Morin:

“Uma vez que as neces-
sidades de assimilação afe-
tiva se dirigem em primeiro 
lugar aos heróis dos filmes 
(e também dos quadrinhos), 
as estrelas foram o primeiro 
objeto desta transformação. 
Certamente os heróis conti-
nuam heróis, isto é, modelos 
e mediadores. Mas, combi-
nando cada vez mais intima-
mente, e de forma variada, 
o excepcional e o habitual, o 
ideal e o cotidiano, eles pas-
sam a oferecer pontos de apoio mais realistas.”.

O legado e a passagem do manto não é algo 
de hoje. Peguemos o exemplo do Lanterna Verde. 
Na Era de Ouro, ele era Alan Scott, magnata das 
telecomunicações. Na Era de Prata, Hal Jordan, 
piloto de caças de testes da força aérea. Na Era de 
Bronze, esse papel foi dividido entre o arquiteto 
negro John Stewart e o professor de educação fí-
sica Guy Gardner. Nos anos 90, o desenhista Kyle 
Rainer usava sua imaginação visual para dar vida 
aos construtos verdes. Hoje em dia, o Alan Scott 
da Terra 2 é gay. Atualmente os Lanternas Verdes 
do planeta Terra têm um caráter mais diverso, re-
fletindo as tendências sociais, assim como seus 
antecessores. Temos Simon Baz, um muçulmano 
americano que já foi preso e Jéssica Cruz, uma la-
tina que já foi abusada sexualmente.

Ou seja, quem não está aberto para o diverso, 
não está aberto para o avanço e não está disposto 
a viver no mundo em que vivemos, mas talvez em 
algum recôndito de um passado inacessível:

“A marca registrada da pós-modernidade é o 
pluralismo, ou seja, a abertura para posturas no-
vas e tolerância de posições divergentes. Na épo-
ca pós-moderna, já não existe mais a pretensão 
de encontrar uma única forma correta de fazer as 
coisas, uma única solução de fazer as coisas, uma 
única narrativa que amarre todas as pontas. Tal-
vez pela primeira vez desde o início do processo 
de industrialização, a sociedade ocidental esteja 
se dispondo a conviver com a complexidade ao 

invés de combatê-la, o que não deixa de ser (qua-
se que por ironia) um progresso”, conforme ex-
põe o estudioso do design, Rafael Cardoso.

Se a palavra complexidade é tida como si-
nônimo da forma que vivemos hoje, ela entra 
em confronto com a simplicidade com que as 
histórias em quadrinhos eram produzidas e são 
encaradas nos dias atuais. Talvez por isso muita 
gente não aceite a diversidade e a passagem de 
manto dos super-heróis. Querem tempos mais 
simples, em que as narrativas dos quadrinhos 
serviam apenas para jogá-las para fora do mun-
do onde vivem, sem ter que se preocupar com o 
que ocorre no mundo real. Ao colocá-las frente 
a questões prementes, afastam-se dessas nar-
rativas porque elas as confrontam, exigem mais 

do que uma simples leitura 
superficial e as tiram de sua 
zona de conforto.

Um exemplo de leito-
ras que querem ser tiradas 
da zona de conforto – e mais 
– querem tirar você, seu ir-
mão, seu cachorro e periqui-
to de lá, são as meninas do 
site Sequencial Tart. O site 
fundado em 1997 tem como 
missão mostrar que diversi-
dade é importante, mas não 
só a diversidade retratada 
nas revistas de super-heróis. 

Elas querem dizer que leitoras mulheres, gays ou 
negros não querem somente UM TIPO de qua-
drinhos, eles querem ver diversidade também 
na forma que são retratados. Afinal, pode existir 
uma leitora que seja mulher, negra e gay ao mes-
mo tempo. No site, elas buscam mostrar que as 
leitoras também têm poder aquisitivo e tentam 
quebrar o estereótipo do corpus de leitura que 
fazem delas. Na publicação on-line, suas articu-
listas querem destacar o trabalho de quadrinistas 
e editoras mulheres que muitas vezes passam 
despercebidos pelos leitores em geral. Para isso 
publicam análises, críticas e entrevistas sobre o 
trabalho destas pessoas.

Este exemplo mostra que no século XXI a cul-
tura da participação está mais ativa do que nunca. 
Afinal, a gente até anda comprando nossos qua-
drinhos em campanhas de crowdfunding como o 
Kickstarter e o Catarse. Participar, seja criticando 
ou apoiando um quadrinho na internet, é a cara 
dos novos tempos dessa mídia. Por isso aceitar a 
diversidade dentro ou fora das histórias é impor-
tante. Afinal, você quer que sua opinião seja lida e 
entendida pelo receptor lá na outra ponta. Então, 
que tal você olhar para o lado e começar a fazer o 
mesmo? É o primeiro passo para longe da Zona de 
Conforto!

FIM

“quem não 
está aberto para 
o diverso, não 

está aberto para o 
avanço e não está 

disposto a viver no 
mundo em que 

vivemos”.
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*O RECURSO DA PESQUISA FOI USADO APENAS 
COMO ILUSTRAÇÂO PARA A ALEGORIA DE UM 

FENÔMENO BEM REAL.
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OS PARTICIPANTES
Adri A.  é ilustrador e quadrinista. Aborda em suas produções questões ligadas à di-
versidade e ao universo LGBTQ+. Desde 2012 publica seus trabalhos nas redes sociais e 
em fanzines editados por ele mesmo. É criador e autor do “CARA-UNICÓRNIO”, série em 
quadrinhos que satiriza super-heróis e promove representatividade LGBTQ+. Em 2019 a 
primeira coletânea da série, “CARA-UNICÓRNIO - VOL. 1”, concorreu ao Troféu HQ Mix na 
categoria humor. Também já teve ilustrações e quadrinhos em diversas publicações de 
outras editoras e coletivos.

Alex Mir é roteirista e escritor. Já participou de diversas coletâneas e é responsável pe-
los roteiros da série “Orixás” (ganhadora do prêmios HQ Mix em 2018 e 2019 e finalista 
do Angouleme 2020), “A mão e a luva em quadrinhos” (catálogo de Bologna 2012), “Se-
gundo Tempo” e da série “Valkíria” (Prêmio Ângelo Agostini 2017).

Alexandre De Nadal é bacharel e mestre em Poéticas Visuais (PPGAV-UFRGS, 2017) e 
também arquiteto. Em 2016, recebeu o prêmio de melhor História em Quadrinhos no 
XXIV Salão Internacional de Desenho de Imprensa de Porto Alegre. Nas horas livres, está 
sempre envolvido com ilustrações, quadrinhos e ações artísticas, criando trabalhos que 
se utilizam do humor e do cinismo para discutir problemas do mundo contemporâneo. 
Em 2019, lançou sua primeira HQ solo independente “^O”, uma curta novela gráfica sem 
falas, e participou da coletânea “Segunda-Feira eu Paro”.

Bruno Brunelli  brasileiro de São Paulo, nascido em 1985, trabalha com design (on/off), 
ilustração e branding desde 2007. Seus principais trabalhos são: “Veludo dos 9 Infernos”, 
“Guardião Exu 7 Caveiras”, as coletâneas “HQs BRs 01” e “Histórias para (não) dormir”, 
e “Pontos Ilustrados” - obra que foi indicada como finalista no Troféu HQ Mix 2019 na 
categoria Arte Final.

Bruno Felix, Designer Gráfico, Concept Artist e apaixonado por quadrinhos e café. Co- 
fundador do coletivo Bildtales. Otaku desde sempre e fã descarado de One Piece.

Decio Ramirez trabalhou nas editoras Noblet, Abril, Press, Phoenix, Ondas e outras, em 
agências de publicidade e como ilustrador, diretor de artes e design gráfico. Também é 
artista plástico com exposições no Brasil, Argentina, Uruguai, Espanha, Itália e Estados 
Unidos. Nos quadrinhos, é co-criador da personagem Luisa junto com Matheus Moura e 
Gian Danton. Duas publicações de quadrinhos em Portugal e colaboração em fanzines, 
revistas e coletâneas, como Fumetti, Cabal, Lorde Kramus, etc, além de HQs independen-
tes em parceria com Alex Mir.
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Douglas Phillips Freitas é advogado, professor, editor e quadrinista. Autor de diversos 
quadrinhos, sendo seus últimos: “A Necromante”, “A Testemunha”, “Crowley - A Grande 
Besta” e “Nas Profundezas da Loucura”. Como coautor participou das coletâneas “Teatro 
do Pavor”, “Pândega” e da HQ biográfica “Bill Finger”. Organizador do Fuzuê Nerd, Comic 
(Con) Floripa e sócio-fundador da Skript. Mora em Florianópolis com sua esposa, um 
casal de filhos e 4 cachorros.

Estevão Ribeiro é escritor, quadrinista, ilustrador e roteirista (Quadrinhos e TV). Pu-
blicou cerca de 20 títulos, entre antologias de quadrinhos, romances e livros infantis, 
somando mais de 150 mil exemplares vendidos. É criador das tiras “Os Passarinhos,” pu-
blicada em cinco países, e “Rê Tinta, menina negra e empoderada”. É, também, autor de 
dois curtas, com direção de André Vianco, além de ter trabalhado como assistente de 
roteiro na segunda e terceira temporadas da série Dra. Darci (Multishow). Nos quadri-
nhos, lançou a antologia “Hector & Afonso - Os Passarinhos”, uma coleção de 3 livros, 
em comemoração aos 10 anos da tira. Na literatura, está lançando “Rua M, Número 58”, 
pela Cartola Editora. Atualmente, está produzindo um quadrinho sobre o músico Robert 
Johnson, chamado “Cão da Encruzilhada”, pela Skript.

Fábio Ianzer Louco por quadrinhos, filmes e cachorros, Ilustrou para jornais, campa-
nhas publicitárias e empresas no RS e em SC. Junto ao amigo Diego Moreau, criou sua 
primeira empreitada de sucesso em quadrinhos: a webtira “Fanboy e Garota Sincera”, 
que é publicada semanalmente nas redes sociais.

Felipe Manhães é arquiteto, quadrinista e sócio da Wendy Game Studio, onde desen-
volveu o roteiro e arte da sua primeira HQ. Publica semanalmente as tiras “A menina, o 
gato e o ex-gato” em seus perfis sociais e produz fanzines sempre que pode. Membro 
fundador do coletivo “Rio em Quadrinhos”.

Felipe Tazzo  é escritor, fotógrafo, roteirista e produtor. Tem 2 livros publicados (2007 e 
2010) e diversas peças infantis. Lançou a HQ “O Bar do Pântano” na CCXP 2018, indicada 
ao prêmio Angelo Agostini.

Fernando Rodrigues é publicitário, Designer Gráfico e apaixonado por quadrinhos e 
livros. Leu tanto que resolveu escrever também. Atualmente, colabora com algumas his-
tórias para o coletivo Bildtales, entre outros projetos em andamento.

Gabriel Kolbe é mestre em geologia, abandonou um futuro com maiores chances de 
remuneração para dedicar-se aos quadrinhos. Professor do Dínamo Estúdio, em Porto 
Alegre, criou o blog de tirinhas “Sintonia Alcalina”, a webcomics “Gatho” e foi um dos 
autores de “Febre”, HQ de horror cósmico, além de ter realizado diversos trabalhos na 
área do design gráfico.

Guilherme Santos, também conhecido como Taciturno, é um artista em ascensão na 
área de Ilustrações, Quadrinhos e Criação de Personagens. Em um momento de experi-
mentação e aprendizado, Guilherme tem investido em projetos pessoais, histórias origi-
nais a serem feitas em quadrinhos, e todo tipo de colaboração com outros artistas.
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Ainda que seja um artista em desenvolvimento, com um portfolio na mesma situação, a 
paixão pela arte e pelos seus personagens continua a fomentar essa carreira dos sonhos.

Guilherme “Smee” Sfredo Miorando é publicitário, designer editorial e roteirista. É 
mestre em Memória Social e Bens Culturais e especialista em Imagem Publicitária. Des-
de 2013 lançou pelo menos um quadrinho independente por ano. Colabora para os sites 
O Vício e LiteraturaRS. Autor de quadrinhos como “Só os Inteligentes Podem Ver”, “Bem 
na Fita”, “Abandonados Pelos Deuses: Sigrid” e “Desastres Ambulantes”.

Ítalo Silva é um quadrinista, ilustrador e colorista sergipano que mora em Dumont, uma 
pequena cidade no interior de São Paulo desde seus nove anos de idade. Hoje, com seus 
21 anos, já tem trabalhado em algumas obras bem interessantes como “Bill Finger - A 
Historia Secreta do Cavaleiro das Trevas”, “Bem na Fita” e “Crowley - A Grande Besta”.

J.V. Santos, artista plástico, designer gráfico e quadrinista é o criador do blog Rabiscos 
Enquadrados onde publica tirinhas todos os dias. Recentemente tem se arriscado nos 
eventos de quadrinhos com publicações independentes. É uma vida dura, mas ele nunca 
esteve mais feliz.

João Gutkoski é quadrinista, ilustrador e professor. É autor dos quadrinhos Felinos (em 
produção), Não Usem (Muita) Droga e Adeus, Lenine!. É formado em Direito pela UFRGS, 
com o primeiro TCC da universidade a discutir a temática de Direito e quadrinhos, o 
artigo Direito e quadrinhos: uma análise da narrativa de “V de Vingança”. Atualmente, 
leciona no Dínamo Estúdio, em Porto Alegre/RS.

Johnny C. Vargas  é bibliotecário formado pela UFSC, coorganizador/fundador da Co-
mic (Con) Floripa, e sócio/editor/diagramador/pau-pra-toda-obra da editora Skript. É um 
notório e conhecido frequentador das casas de rock de Florianópolis,  ostenta com or-
gulho uma vasta cabeleira e afirma ter uma coleção de mais de 35 mil gibis, embora isto 
nunca tenha sido provado. 

Leandro Liporage designer gráfico e ilustrador, atuou principalmente com projetos 
gráficos de livros, colaborou com projetos nas editoras Nova Fronteira, Ediouro e LeYa. 
Hoje trabalha como escultor e desenha suas tiras e histórias em quadrinhos como um 
passatempo, publicadas nas redes sociais.

Lexy Soares Formado em cinema, é autor de tiras e roteirista. Já participou de Salões 
de Humor e publicou os quadrinhos “Vida de Inspetor de Alunos”, “Leitmotiv” e “A Situa-
ção de Augusto”, além de participar das antologias “Revista Japy”, “4x4” e “Frankenstein 
200”.

Lucas Machado é publicitário e ilustrador, atualmente se arriscando no mundo dos 
quadrinhos. Em parceria com os amigos do coletivo de quadrinhos Bildtales produz suas 
próprias histórias e outros projetos pessoais. 

Luciano Abrahão Autodidata, desenha por hobby e nunca fez nada relevante. Aprecia-
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dor de hambúrgueres, lontras e suprimentos de papelaria de alto custo. Não sabe se usa 
materiais convencionais como papéis e tinta ou aplicativos de desenho para celular para 
realizar seus trabalhos com histórias em quadrinhos.

Marcel Bartholo Ilustrador, quadrinista e Organizador do Ilustra Comic Fest, evento 
voltado para os admiradores e profissionais do desenho. Principais HQs publicadas, 
“Carniça” e “Lama”, em parceria com o roteirista Rodrigo Ramos (2017 e 2018). Pela Edi-
tora Marsupial, lançou “O Santo Sangue”, ilustrando o roteiro premiado com o HQ Mix de 
Laudo Ferreira. Pela editora Skript participou da antologia “Teatro do Pavor” e “Escritos 
Sombrios : A Necromante”. Está também na “Coletânea VHS”, reunindo um grande time 
de quadrinistas de Terror, no quarto volume da coleção “Orixás” do roteirista Alex Mir e 
produzindo “Canil”, nova parceria com Rodrigo Ramos, sob o selo independente “Carni-
ça Quadrinhos”.

Mário César Oliveira é autor de histórias em quadrinho e co-criador da POC CON Feira 
LGBTQ+ de Quadrinhos e Artes Gráficas. Finalista do Prêmio Jabuti 2019 e três vezes 
vencedor do Troféu HQ Mix: Web Quadrinhos (Bendita Cura, 2019), Publicação Infanto-
-juvenil (Pequenos Heróis, 2011) e Publicação Mix (Front 17, 2007).

Murilo ZIbetti Nascido em 78. Ator, palhaço, bacharel, roteirista, baixista, anarquista, 
pai. Não necessariamente nessa ordem. Nunca quis desenhar (nunca soube). Estreou em 
2018 na coletânea “Delirium Tremens” (Ed. Draco). Procrastina bastante mas chama isso 
de ‘‘projetos em andamento”.

Nilo Júnior é artista multimídia e aspirante a concept designer, apaixonado por mun-
dos e criaturas fantásticas. Para ele, arte é linguagem, e todo dia treina e aprende novas 
maneiras de comunicar.

Paulo Márcio Esper é formado em Desenho Industrial e ilustrador desde 2011. Aficio-
nado por desenho, foi integrante do IAV, estúdio de arte na UniverCidade. Também tra-
balhou como designer e ilustrador na Secretaria de Saúde e Defesa Civil do Município 
do RJ. Produziu infográficos para os jornais cariocas O Globo e O Dia. Atualmente, atua 
como designer gráfico e Ilustrador freelancer.

Rafael Nasic é músico, professor, podcaster, jornalista de quadrinhos e agora quadri-
nista.

Rob Saint é o que pode se chamar de “Ronin dos Desenhos”. Sem ter passado por esco-
las ou ter tido professores para fazer o que mais ama, mantém sua identidade secreta a 
salvo vivendo como um rapaz de 27 anos, formado em Artes Visuais, trabalhando como 
auxiliar administrativo em uma empresa qualquer. Mas, shhh...! É segredo. Nascido em 
uma família humilde, de pouquíssimos recursos, porém com um rico e gigantesco amor 
por desenhos e histórias em quadrinhos. Trabalhou nas HQs “Crônicas de um Mundo 
Morto”, “Mistureba Comix”, “Naja - A Caçadora de Monstro”, “Teatro do Pavor”, “Escola 
do Pavor” e “Crowley - A Grande Besta”.
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Rodrigo Geraldo é formado em Comunicação Social - Publicidade e Propaganda e pós-
-graduado em Cinema. Lançou o quadrinho digital “Adeus, Terra” e a antologia “Habitan-
tes da Noite” com Lucas Machado. Continua lançando novas histórias pelo coletivo de 
quadrinistas independentes Bildtales.

Rodrigo Ramos é designer, crítico e pesquisador de histórias em quadrinhos de horror, 
Rodrigo escreveu sobre o tema para sites como Boca do Inferno, Terra Zero e 101 Hor-
ror Movies. Em 2016 foi coautor da enciclopédia “Medo de Palhaço” e, logo em seguida, 
estreou na ficção na coletânea “Narrativas do Medo” com o conto Penitência. Em 2017 
escreveu sua primeira HQ, “Carniça”, ao lado de Marcel Bartholo, com qual inaugurou o 
selo Carniça Quadrinhos, pelo qual a dupla publicou “Lama” e “Canil” nos anos seguintes. 
Em 2019 editou e organizou a “Coletânea VHS” para a qual também foi responsável pelo 
projeto gráfico e uma das histórias.

Rodrigo Selback é palestrante de diversos eventos de cultura pop pelo Brasil, é Mas-
ter da Campus Party Brasil e Consultor de Conteúdos do POA GEEK WEEK. Aplica trei-
namentos empresarias misturando os temas do mundo empresarial com os do mundo 
nerd. Desenvolve há 4 anos a pesquisa que virou palestra sobre Diversidade e Represen-
tatividade na Linha do Tempos dos Quadrinhos.

Sandro Zambi começou a desenhar quando um cartunista radioativo lhe mordeu. Tra-
balha como ilustrador e quadrinista há quase 30 anos. É autor da tirinha “Sir Holland, 
o Bravo” e “Palhaço Brasil”. Também desenhou a graphic novel “Bill Finger: A História 
Secreta do Cavaleiro das Trevas” editada pela Skript.

Thiago Krening é formado em Desenho Industrial pela UFSM, trabalhando principal-
mente com ilustração e quadrinhos. Em 2018 publicou a HQ “Abandonados pelos deu-
ses: Sigrid”, com roteiro de Guilherme Smee. É especialista em cinema pela UFN, mestre 
em Design pela UFRGS e doutorando no mesmo programa.

Thiago Souza é natural da cidade de Gaspar/SC, onde vive até hoje. Autor do livro em 
quadrinhos “Os Ratos” desenhado em agosto de 2017 e lançado de maneira independen-
te em julho de 2019. “Os Ratos” trata-se de um livro em quadrinhos, no gênero humor, 
com tirinhas e sátiras de situações cotidianas. 

Val Oliveira publicou quadrinhos pelas editoras Impression, 2M (Brazil e HQ Brazil), Edi-
tora Júpiter II (antiga SM) e no núcleo de pesquisa da UFBA (Universidade Federal da 
Bahia), onde se formou como Bacharel em Artes Plásticas (posteriormente se especiali-
zou em Artes Visuais). Atualmente trabalha como educador, além de realizar trabalhos 
de ilustração ocasionais. É curador e organizador da Mostra de Cinema CINE HORROR e 
colunista do site Reidjou, sobre Rock e Heavy Metal.

Yuri Perkowski Domingos, ilustrador, escritor e quadrinista iniciante. Vive com a ima-
ginação solta, sempre confabulando mentalmente seus plots cretinos enquanto rasbisca 
seus guerreirinhos no papel.
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ZORBBA BAEPENDI DA ROCHA 
IGREJA 
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Muitos se identificam como incels, outros não sabem que o são. Este tipo de 
pessoa, este tipo de pensamento, tem saído dos porões da Internet  e  tomado 
voz em outros locais, como na política. Vários países elegeram políticos que 

praticam e incentivam este tipo de comportamento. Enfrentar esta forma de pensar 
é, em menor ou maior escala, brigar pelas garantias individuais e coletivas que foram 
duramente conquistados nos últimos séculos - em geral, com suor e sangue. E a luta 
pode ser através de uma obra, de uma denúncia de uma postagem preconceituosa, 
em um protesto político, não há esforços menores ou maiores. Todo combate em 
prol da dignidade do ser humano, das liberdades individuais, do respeito ao próximo, 
é, sem dúvidas, um bom combate. Aqui não há escalas. Todos as iniciativas em prol 
desses princípios têm igual valor.

DISPONÍVEL NA


