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Quadrinhos Mascarados - O festejo como testemunho

Interpretação das entrevistas da série Motirô através de uma história em

quadrinhos em formato de folder. Baseado nos relatos de Marcelo Índio,

Mestre Barbudo e Mestre Dodô de Acupe, o projeto almeja divulgar as

entrevistas, e provocar interação do leitor com as narrativas e máscaras das

histórias.



Introdução

Quadrinhos Mascarados é um experimento narrativo em formato de

história em quadrinhos criado a partir do acervo Motirô, do Museu da

Pessoa. Motirô é uma coleção de entrevistas com indivíduos que

produzem, organizam e participam de festejos populares no Brasil e no

mundo. É um projeto de pesquisa e extensão que utiliza a metodologia do

Museu da Pessoa, um museu virtual que coleta histórias de vida de

pessoas comuns. Diante dos desafios impostos pela pandemia do

COVID-19, o Motirô busca registrar e difundir depoimentos de pessoas

envolvidas com festejos populares e compreender como a impossibilidade

de ocupar as ruas afetou a tradição desses festejos.

Esse projeto é uma história em quadrinhos em formato de folder criada a

partir de trechos das entrevistas com Marcelo Índio, Mestre Barbudo e

Mestre Dodô de Acupe. Os três relatos têm em comum a temática da

máscara. Em determinado ponto, os três entrevistados contam pequenos

causos relacionados às máscaras de seus festejos, e foi a partir deles que

esse experimento se desdobrou. O projeto, além de ser uma forma de

divulgar as entrevistas do acervo pois convida o leitor a acessar as

entrevistas completas através de QR Code, também provoca interação

com a história de forma lúdica. O impresso instiga o leitor a vestir o objeto

como máscara e, assim, sentir-se como o personagem por trás das

máscaras dos relatos.

Desenvolvimento

Ao assistir as entrevistas da coleção Motirô - O festejo como testemunho,

notei que elas, em sua maioria, têm caráter bastante descritivo dos ritos,

com base na oralidade do entrevistado e na sua participação na

manifestação. Porém, são os pequenos momentos em que os



entrevistados contam causos sobre as origens das manifestações e suas

memórias pessoais relacionadas ao festejo que mais me chamaram

atenção. Meu interesse se encontra nesse tipo de conteúdo. Nos relatos

pessoais de manifestações populares coletivas.

Além disso, me tocou o forte desejo de alguns entrevistados para que sua

história, a existência da sua manifestação e o que ela representa sejam

mais conhecidas. A frase que encerra a entrevista do Mestre Barbudo é

interrompida num corte seco, mas deixa o apelo claro: “Gostaria de

agradecer ao senhor por essa oportunidade de vir a Maragogi e conhecer

meus trabalhos e levar meu nome pra longe…”

Assim, a partir da base teóricas dos autores trabalhados durante o

semestre nesta disciplina e das referências que surgiram no caminho da

pesquisa, esta intervenção busca explorar questões como a tensão entre

cultura popular e cultura de massa através de um experimento artístico

sensível no campo ampliado que contribua com a difusão comunicacional

e expansão do acervo historiográfico das manifestações citadas.

Base teórica

As reflexões para este projeto se iniciaram com a metáfora dos vagalumes

de Pasolini comentada por Didi-Huberman (2011) onde o desaparecimento

dos vagalumes é uma alusão ao desaparecimento do próprio povo e sua

cultura diante da ditadura industrial de consumo desenfreado. Os

vagalumes, assim como a proposta deste projeto são uma forma de

resistência para prolongar a vida e alcance da cultura do povo. Esse texto

em conjunto com as ideias de outra história possível de Benjamin (2012)

contribuíram para pensar a importância de ecoar as vozes e histórias do

povo. Ainda, a discussão sobre o texto de Rosalind Krauss (1984) sobre o

campo ampliado contribuiu para pensar os desdobramentos dessa



intervenção. Por fim, o conceito de decolonialidade e histórias locais

presente nos textos de Mignolo (2003) e Quintero (2019) também foram

fundamentais para a execução deste trabalho.

Também foi importante pensar sobre montagens cinematográficas,

edição e linguagem ao trabalhar a partir das entrevistas. Nesse sentido, os

textos de Gamba Jr. (2013) e Pasolini (1982) foram ferramentas de apoio e

consulta.

Referências

Durante as reuniões de acompanhamento do projeto de intervenção me

foram apresentados dois filmes importantes para o desenvolvimento deste

projeto:

F for fake (1973), dirigido por Orson Welles: O filme em formato de

documentário trata de assuntos como fraude, falsificação e autoria no

campo da arte. Através da mescla entre ficção e realidade, e do

descompromisso com a verdade, o filme questiona as convenções e

valores na arte como uma provocação.

Branco Sai, Preto Fica (2014), dirigido por Adirley Queirós: Partindo de um

episódio real de violência policial e racismo, o filme une documentário e

ficção para denunciar e criticar a realidade.



A partir da reflexão sobre essas referências, escolhi trabalhar com

fragmentos de três entrevistas que possuem em comum histórias sobre

máscaras. São os relatos de Marcelo Índio, Mestre Barbudo e Mestre Dodô

de Acupe. A ideia era acrescentar camadas, traçar um fio que unisse os

três causos, convergir as narrativas e trazer o leitor para dentro das

histórias.

Processo

A proposta se deu através de uma intervenção em forma de uma história

em quadrinhos que pode ser utilizada como folder para divulgação do

acervo Motirô. Quando se reconta um caso na oralidade ele incorpora

elementos externos, interpretações pessoais de seus narradores, muta e

sobrevive. Dessa forma, a intervenção deseja ser um reconto desses relatos

que atue como facilitador comunicacional do conteúdo, amplie suas

camadas e significados através de interpretação artística e narrativa

sensível a fim de promover a difusão das histórias de vida com uma

narrativa gráfica.



Etapa 1: escuta e desenho exploratório

A proposta dessa intervenção se iniciou com um exercício de escuta de

diversas entrevistas do acervo Motirô a fim de perceber um fio temático

que pudesse conduzir o projeto. Simultaneamente à escuta, foram feitos

desenhos exploratórios de alguns dos entrevistados.



Etapa 2: escolha dos relatos

Pensando sobre a liga entre as histórias, sobre as reflexões acerca de

identidade, valor e autoria do documentário F for Fake, e nas questões

sobre a montagem cinematográfica (raccord) comentadas por Pasolini em

Empirismo Herege, elegi as entrevistas de Marcelo Índio, Mestre Barbudo e

Mestre Dodô de Acupe por conta de seus relatos ligados a temática das

máscaras.



Etapa 3: transcrição

A partir da escolha das entrevistas transcrevi e separei os trechos de

interesse em cada uma das entrevistas. A ideia era trabalhar a narrativa

partindo de um personagem invisível que une os três relatos: A história se

inicia pelo relato de Marcelo índio sobre a forma de cimento de uma

máscara de Bate-bola encontrada durante uma escavação em Santa Cruz.

A seguir, a história passa a ser o relato de Mestre Barbudo, que conta sobre

um jornalista que uma vez roubou uma das cabeças que produz. Por fim, o

depoimento de Mestre Dodô de Acupe encerra a narrativa com a história

de uma de suas máscaras ter sido ressignificada por um pajé haitiano,

transformando-se na representação de um Orixá. Esse personagem que

está por trás das máscaras, permeia as três histórias e assume diferentes

papéis.



Etapa 4: projeto gráfico

O formato da peça foi baseado em um folder que projetei para um antigo

trabalho de graduação fotografado nas imagens abaixo. Escolhi esse

formato pois ele permite várias disposições de dobras, pode ser exposto

em uma mesa como uma escultura e gerar diferentes interações com

quem o manuseia. Porém, para tornar o processo de impressão mais

acessível, o formato aberto foi adaptado de modo que coubesse em uma

folha de papel A3.



Após escolher este formato, tive a ideia de transformar a própria

publicação em máscara. No verso da HQ seriam desenhadas as máscaras

das narrativas que se revelam para o leitor com a possibilidade dele

mesmo vestir as histórias como máscara: O mascarado é você. Dessa

forma, pretendia-se explorar uma autoria conjunta com os relatos que

embaralham as histórias dos entrevistados e a do próprio leitor. As histórias

locais que sobrevivem, viram folclore e se tornam parte da cultura popular

tem por característica essa mutabilidade orgânica e dinâmica

descompromissada com a realidade. Essas são características que desejei

experimentar neste projeto.

Para entender melhor como funcionaria este formato fiz diversos testes

como mostrado abaixo.



Etapa 5: layout

Iniciei os layouts com os rascunhos primários como marcadores para

começar a pensar na composição e fluxo de leitura. Utilizei os softwares

Procreate, Adobe Illustrator e Adobe Photoshop nesta etapa. A

preocupação nessa fase era planejar onde cada dobra se sobrepunha com

as ilustrações, evitar que a parte textual e áreas importantes das imagens

ficassem diagramadas sobre os vincos, e entender como se daria o fluxo de

leitura e hierarquia.



Etapa 6: arte final e diagramação

Nesta etapa, foram desenhadas as linhas da parte interna da publicação.

Posicionei os balões e testei o tamanho das imagens e textos com

protótipos de impressão caseira. Além disso, também realizei uma leitura

beta com meu pai e irmão para entender se o manuseio da dobradura se

comportava conforme o planejado na leitura, se a ordem e locutores dos

balões estavam claros e se a máscara cabia em rostos de tamanhos

diferentes. A diagramação do texto foi feita no software Adobe InDesign.



Na paleta de cores o ponto de partida foi a referência das próprias cores

das peças feitas pelos artesãos que aparecem nos vídeos das entrevistas.

Para deixar ainda mais claro quem é o narrador de cada parte da história,

optei por usar fontes diferentes nos balões das falas de cada personagem.



Para o verso da publicação, foi decidido criar três versões, de modo que

assim cada uma das máscaras da história pode ganhar destaque. Para a

máscara do Linguarudo, do trecho de Marcelo Índio, usei como referência

as fotografias anexadas à figura 66 da dissertação de mestrado da Camilla

Serrão Pinto (2021), uma vez que a entrevista não possuía referências à

como seria a máscara

Etapa 7: mockup

Para entender melhor as possibilidades e limitações da impressão do

projeto consultei a equipe do Prelo da PUC-Rio. Porém, para evitar riscos

diante da pandemia Covid-19 não foi possível ir até a PUC realizar a

impressão. Para driblar esse impedimento montei uma versão da

publicação em papel branco, fotografei a peça e criei um mockup digital

simulando o que seria o resultado da impressão.



Resultado

A seguir algumas imagens do trabalho impresso em papel off-set 180

g/m². O papel da dobradura foi contraplacado com uma capa de proteção

para o projeto e no verso foi aplicado um QR code que direciona para a

página do acervo Motirô no site do Museu da Pessoa.













Conclusões e Desdobramentos

Acredito que o projeto-intervenção foi concluído com sucesso. Vislumbro a

possibilidade de produção desse impresso como um teaser para o acervo

Motirô, podendo ser distribuído em eventos do Museu da Pessoa ou

disposto em displays de acesso público. Para além do uso como material

de divulgação, também pode-se pensar na adaptação do projeto em

oficinas com crianças e jovens em escolas para estimular a interação com

as narrativas do acervo. Por exemplo: Poderia-se propor uma atividade na

qual a parte externa da publicação estivesse em branco e a criança/jovem

seria incentivada a desenhar nesse espaço a sua própria máscara.
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