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Página 01
Quadro 01
Recordatório: Uma das sub-espécies humanas que mais se proliferam nos dias hoje
são os mochileiros.
Os quatro personagens principais, com suas mochilas enormes, se espremem para caber
no quadro. Usar o recurso de metalinguagem, como se as linhas do quadro realmente
delimitasse o espaço que poderia ser ocupado pelos personagens.
Quadro 02
Recordatório 01 : Você pode reconhecer um deles pelas seguintes características:
Recordatório 02: 1) Carregam uma mochila de aproximadamente 1,64 vezes o
próprio peso.
Quite, baixinha, com um mochilão nas costas.
Quadro 03
Recordatório: Embora neste ponto um acessório chamado “namorado” possa
ajudar a resolver.
Quite está sorrindo e do lado dela está Loló, com as pernas quase arriando, carregando
duas mochilas.
Quadro 04
Recordatório: 2) Viajam com quase nenhuma grana.
Plano fechado em uma carteira sendo aberta, com teias de aranha no lugar das notas.
Quadro 05
Recordatório: 3) Comem sempre no esquema “farofa” , de preferência em frente a
algum ponto turístico.
Os 4 personagens em frente ao obelisco do Pantheon, em Roma, (ver Referência 01)
bem animados comendo e bebendo enquanto chega um guarda (ver Referência 02) mal
humorado.
Recordatório 2 (no canto inferior direito do quadro): e...

Páginas 02
Quadro 01
Recordatório: ... 5) A Lei de Murphy invariavelmente se aplica a eles.
Em primeiro plano uma grande placa indicando “Estação 01”. Em segundo plano os
nossos mochileiros, todos com caras de exaustos, alguns já sentados no chão, na própria
mochila, e o trem já chegando na estação.
Henri: Puxa, essa viagem foi cansativa. Ainda bem que conseguimos chegar a
tempo de pegar o último trem para voltar para casa. Quero é entrar logo nele e
chegar o mais rápido possível na minha caminha.
Rico: Oi Loló. Você que está com as passagens, conferiu se a estação é a 01,
mesmo, né?
Quadro 02 (quadro pequeno)
Plano fechado nas passagens nas mãos de Loo. Uma sete chama a atenção do leitor para
o escrito: Estação / Station / Estación 04.
(Ver referência 03)
Loló: Hã... er...
Quadro 03
Plano americano. Em primeiro plano, os personagens de costas para leitor. O trem passa
(em segundo plano) e os quatro só mexem a cabeça acompanhando.
Quadro 04
Plano aberto.
O trem já vai longe e os quatro saem correndo atrás do trem, esbaforidos, exaustos e
carregando suas pesadas mochilas.
Quite vai atrás rindo. Loló está com duas mochilas.

Sobre Mochileiros
O dólar baixo (ou tinha baixado) e o brasileiro foi fazer turismo mundo afora. Com ou
sem grana no bolso, lá estamos nós fazendo nossa farofa nos lugares mais chiques do
mundo.
Aproveitando a onda, resolvemos contar nossa própria experiência de mochileiros,
criando arquétipos de jovens em suas aventurar internacionais com pouca grana, muita
curiosidade e nem sempre se dando bem.
As páginas do roteiro que você tem em mãos são as páginas de introdução de uma série
que, aumentando aqui, exagerando acolá, inventando um tiquinho, contam histórias
“reais” de mochileiros, sempre em um tom divertido. Algumas dessas histórias foram
vividas por nós, outras adaptadas de aventuras de amigos e algumas outras (por que
não?) totalmente imaginárias.
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O formato e os personagens:
Na minha cabeça, Mochileiros é uma série ao estilo das gags franco-belgas, sempre
com início, meio e fim, mas sem impedir que eventualmente haja uma certa ligação
entre elas. A série contaria com quatro personagens semi-fixos:
A baixinha Quite é uma mochileira curiosa e desastrada, que aceita está disposta a
participar de qualquer parada, por mais sem-noção que seja. Cabelos pretos e lisos,
olhos grandes e sempre sorridente, completa a identificação visual do personagem.

Loló é um mochileiro gente-fina e atrapalhado, mas sabe ser resmungão quando quer.
Alto e magrelo, cabelos sempre meio despenteados, usa barbicha. É quase um Salsicha.
É apaixonado por Quite. A desastrada + o atrapalhado = o casal perfeito.

Rico é o mochileiro metrossexual. Anda sempre perfumado e com o cabelo impecável.
Apesar de ser metro, está sempre de olho em qualquer criatura de saia que passe por
perto.

Henri é o mochileiro reclamão e fotógrafo-mor da turma. Sempre consegue ver o lado
negativo das coisas. Faça chuva ou faça sol, seja em uma festa chique ou num

acampamento, está sempre vestido com sua jaqueta com gola de pele (que bicho tem um
pêlo tão esquisito?), chamada de "rancheira".

E o desenhista?
Para esse série é preciso um estilo mais cartunesco, para auxiliar o roteiro
principalmente nas passagens de humor. Entretanto, ao contrário do que muitas vezes
acontece nos quadrinhos brasileiros de humor, o desenhista vai precisar se ater aos
cenários, por que pela própria proposta da HQ, todas as histórias serão ambientadas em
locais reais.
Sobre os roteiristas
Marcello Fontana, tem entre seus trabalhos mais relevantes o roteiro da HQ Grande
Castelo (2004), São Jorge da Mata Escura (2011) e Never Die Club (2011-2012). Além
disso, particou de vários fanzines, alguns deles bem undergrounds, desde a década de
90. Seu trabalho, São Jorge da Mata Escura, em parceria com os desenhistas André
Leal, Antônio Cedraz e Naara Nascimento integrou a Seleção Oficial do Festival de
Angouleme (2012) e foi indicado ao Troféu HQ Mix (2012), ambos na categoria de
publicação independente. Ah... A Chis é esposa do Marcello e companheira de
mochilagens.
Referências para o roteiro
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Referência 01 (Pantheon)
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Referência 02 (guarda mal encarado)
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Referência 03 (estação de trem)
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