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Caro leitor:

De vez em quando, algumas poucas vezes por eras, uma conjunção de fatores ou 
alinhamento de planetas, faz com que ocorra um evento desse tipo. Uma ideia maluca, 
porém cheia de boas intenções, acaba juntando uma massa de pessoas em prol de um 
objetivo. e essa massa cresce até ter um ponto de não retorno e a coisa sai de con-
trole. tipo uma supernova que colapsa e espalha a sua energia pelo cosmos.

Durante uma das piores fases da minha vida eu tive a ideia de pedir uma data para 
o coordenador da casa de cultura do butantã, danilo leite, a fim de fazer um evento 
de quadrinhos. ele me pede para escolher um domingo qualquer, pois era mais fácil 
de reservar na agenda. cravei dia 01/12/2019. e se você está aqui lendo isso impresso, 
é porque deu certo.

Mas o que pouca gente sabe é que foi no dia 14/05/2019 que eu recebi a con-
firmação oficial. e que então eu fiz um pdf amador e enviei para os artistas do butantã 
tentando organizar um churrasco, sem sucesso. só no dia 18/08/2019 encontrei dois 
escudeiros que ajudaram a materializar a ideia: guilherme wanke e felipe werner. pedro 
okuyama me dá a dica da prado eventos e fazemos uma parceria. ali vi que dava.

Depois veio a criação das redes sociais em final de agosto e início de setembro.  
o primeiro cartaz do kiko garcia, convocatória, seleção. voluntários chegando do 
nada, mais dois churrascos de deliberações. 

Como uma avalanche, registro de domínio, muchão fazendo o site na faixa, divul-
gação do beco dos artistas, contato incessante com artistas via redes sociais, grade 
de palestras linda, #butafora, embaixadores, financiamento coletivo no benfeitoria, 
ajuda de pessoas incríveis vindo de todos os lados. muita emoção, muitas vezes aliviada 
iindo chorar de alegria no mesmo quarto onde chorei de tristeza. as coisas podem 
mudar muito rapidamente, para melhor.

E se não fosse o maldito cigarro que fumava com marcatti nos fumódromos de 
eventos, onde ele falava sobre fazer quadrinhos acessíveis e de formar novo público, 
nada disso teria acontecido. não fumem crianças, pois faz mal à saúde. mas façam um 
evento uma vez na vida. juntem pessoas em prol de algo maior e legal. e a vida de vocês 
nunca mais vai ser a mesma.

Como nas olimpíadas, nos vemos em 2023.
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Aos 15 anos, teve sua primeira história publicada na revista papagaio, produzida 
por alunos do colégio equipe (onde jamais estudou). em 1980, graças a uma 
herança, comprou uma impressora off-set de mesa rex rotary modelo 1501, 

com a qual fundou a editora independente pro-c. passou, então, a escrever, editar, 
desenhar, imprimir, dobrar, grampear e distribuir diversas revistas de sua autoria (e 
de outros) com os mais inusitados títulos: mijo, lodo, prega, ventosa, etc. foram 
38 revistas ao decorrer de praticamente uma década, vendendo-as via correios ou 
de mão em mão, em portas de cineclubes, casas de shows, bares, teatros, lojas de 
discos e boates de são paulo.

o naquim correndo nas veias



Em 1988 ganhou o troféu jayme cortez do prêmio angelo 
agostini, organizado pela aqc-esp - associação dos quadri-
nhistas e caricaturistas do estado de são paulo, em reconheci-
mento ao seu apoio aos quadrinhos. publicou também em outras 
revistas, como: chiclete com banana, tralha, monga, casseta 
& planeta, mega e mil perigos. fez as capas dos álbuns anar-
kophobia e brasil, da banda ratos de porão.

Em 2001 criou seu personagem frauzio para uma revis-
ta mensal, lançada pela editora escala, com tiragem de 30 mil 
exemplares e distribuída em bancas de jornais, publicado poste-
riormente pela sua editora. em 2005, a editora conrad lançou  
mariposa, sua primeira graphic novel que lhe rendeu o prêmio 
angelo agostini de melhor roteirista. pela mesma editora adaptou 
o romance a relíquia, de eça de queiroz. 

No mês de novembro de 2008, tornou-se colaborador 
da versão brasileira da revista mad, tal qual basil wolverton, 
uma de suas influências. em 2012, ano em que foi homenageado 
como grande mestre pelo troféu hqmix, adquiriu uma sexage-
nária impressora offset com o propósito de disponibilizar toda 
sua produção de mais de quatro décadas e continuar a produzir 
sua obras. 

No ano de 2017, a ugra press lançou marcatti 40, um ál-
bum em homenagem aos 40 anos de carreira que ganhou o tro-
féu hqmix nas categorias “publicação de humor” e “publicação 
mix”. no ano seguinte se uniu novamente com joão gordo para 
relançar as duas revistas rxdxpx comix, onde os membros da 
banda ratos de porão são caracterizados como ratos para vi-
venciar hqs “hardcore”. com roteiro de marcatti e joão gordo.

Em 2019, lançou duas campanhas de financiamento no ca-
tarse: inês e pedro - um amor que abalou portugal, feito em 
parceria com libânia molina de souza, e frauzio - esse pode.

Somando mais de 1.800 páginas de hqs, atualmente vem 
trabalhando na adaptação de “os miseráveis” de victor hugo 
para a cia das letras. a hq, com mais de 650 páginas, pode tor-
nar-se a mais importante empreitada do artista.

texto extraído e adaptado da wikipedia: https://pt.wikipedia.org/wiki/marcatti

site oficial: www.marcatti.com.br
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9h30 às 11h30 uso dos quadrinhos na educação com Natália Sierpinski

P A I N E L  C O M  O  H O M E N A G E A D O  D O  E V E N T O

12 às 12h50 “Inês e Pedro, a história e o quadrinho” 
com Francisco Marcatti & Libânia Molina de Souza

M E S A S

10h30 às 11h10 criação de personagens para quadrinhos com Nanda Grecco 

11h30 às 12h20 quadrinhos, contando histórias com Victor Zanellato 

13h30 às 14h10 contação de histórias de terror com Contos de Pandora 

14h30 às 15h10 expressão e igualdade a partir dos quadrinhos com Thania Thaddeu 

15h30 às 16h10 escrita poética a partir dos quadrinhos com Rogério Gonçalves 

16h30 às 18h10 sessão de board e cardgames com Gibiteca Balão!

18h30 às 19h10 narrativas pessoais a partir dos quadrinhos com Nelson Simplício

13 às 13h50
produção de quadrinhos independentes no brasil  
Dika Araujo, Chairim Arrais e Aline Zouvi  
mediação: Natália Sierpinski

14 às 14h50
quadrinhos periféricos  
Juliana Oliveira, Ferrez e Amanda Treze 
mediação: Lucas Andrade

15 às 15h50
representatividade negra nas histórias em quadrinhos  
Marcelo D’Salete,  Fernanda Alcântara e Nobu Chinen 
mediação: Caio Ferraro

16 às 16h50
jornalismo em quadrinhos  
Helo D’Angelo, Carol Ito e Cecilia Marins 
mediação: Luiza Vilela

17 às 17h50
produção de conteúdo feminista online sobre quadrinhos  
Gabriela Franco, Gabriela Borges e Andreza Delgado 
mediação: Lara Vascouto

18 às 18h50
sexualidades e diversidade nos quadrinhos  
Raquel Vitorelo, Kauê Xavier e Lovelove6 
mediação: Gabriela Franco
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Marcatti

Will

Germana Viana

Denis Mello



7Marcel Bartholo
Bruno Brunelli

Kiko Garcia

Catia Ana
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Alex Rodrigues
Flávio Luiz

Edson Bortolotte
André Oide
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Aldo Costa

Julio Cesar

Floreal
Régi Munhoz
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SamaAl Stefano

Lucas Ponce
Lambreta
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Laudo Ferreira

Carlos Gritti

Lula Carneiro

Thiago Egg
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Ale Montandon

João Pinheiro & Luiz Schiavon

Bira Dantas
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Estevão RibeiroMarcio Amorim

Rapha Pinheiro
Ruis Vargas
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Wagner Willian

Walter Junior

Luciano Félix

Tiago Pinheiro
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Jheine Alves

Kash Fire

Judah

Régi Munhoz
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Eddy Kaos

herbert Bebert

felipe Manhâes

Alex Rodrigues
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Will

Paulo Batista

Régis Rocha

Adriano Panda
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Bruno Marcelo

Ailton Araújo

Chairim

Alex Rodrigues
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Samuel Bono e Marco Muchão

Capa Comics Chia Americo

Aldo Costa



20 Gui Feliciano
Hugo Canuto

Victor Diógenes
Tiago Souza



21Kito

Luiz Kanton

Ricardo J. Souza
Renato Zechetto
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Felipe Guará

Michel Ed
Paula Zambelli

Dieferson
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Renata CBLzz

Rafael Brindo

Marsal Branco

Lula Carneiro
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Pedro Okuyama

Newton Silva

Lujan Wagner

Priscila Gurski
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Gritti

Marcatti

Bira Dantas
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Diogo Mendes

Luana Goats

Kash Fire Robson Moura



27Ricardo Sousa
Vagner Lira

André Inácio

Gustavo Micheski
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Walter Rodrigues

Daniel OliveiraGuabiras



BUTANTÃ
G I B I  C O N

use o qr-code aqui impresso para 
visualizar todas as artes produzidas.

Dom Quixote, organizador e curador:  
Sandro merg vaz

Equipe de apoio voluntário:
akira sanoki | amanda peres | cecília marins | 
denis mello | marcatti | guilherme wanke | 
kash fyre | natália sierpinski |  regis coimbra | 
rubens menezes

Logotipo, identidade visual, impressão  
dos cartazes e filipetas: Marcatti

Prado eventos
Casa de cultura do butantã

Site oficial www.butantagibicon.com.br 
desenvolvido por: Comunicação MM

Assessoria de imprensa: Felipe werner

Roadie oficial:  Lucas “carioca” nagem

Fotógrafa oficial: Luanna “do nada” romão
e Ira romão

Embaixadores
Antonio carlos r. silva (redes sociais)
Daniel “bomdiavermes” sousa (buta fora)
Denis lellis (intervenções artísticas urbanas)
Angela maria martins (protótipo porta hqs)

Revista oficial da 1ª Butantá gibi con
Editor: Sandro merg vaz
Projeto gráfico e diagramação: Will “sancho”
Ilustração da capa: Marcatti
Foto da capa: Lucio luiz
Revisão: Dom Quixote
Fonte: marcatti miseráveis

Impressão: Juizforana gráfica e editora

 @butantagibicon

 @butantagibicon

 butanta.gibicon.7

in memoriam
João carpalhau e 
Luiz pereira dos santos neto (Buda)

Augusto Wenceslau

Rafa Campos Rocha



Os ventos dos últimos anos trouxeram ares inovadores aos quadrinhos. A internet aproximou os 
autores e todos eles com os leitores. As tecnologias digitais tornaram os criadores editores de suas 
próprias publicações. Passou a haver uma demanda por novos espaços para difundir essas experiências. 
Um deles é esta Butantã Gibi Con. Gratuito, oferece o essencial sobre o tema: quadrinhos e quadrinistas 
nacionais. 

Paulo Ramos é jornalista e professor da universidade federal de são paulo.

A Butantã Gibi Con nasce do amor de seu organizador, Sandro Merg, pelos quadrinhos. Um 
evento feito na raça, na cara e na coragem. E que tem tudo para dar certo, justamente por isso. 
Precisamos de mais e mais eventos de HQs e, quando são movidos por essa energia boa, todos só 
tem a ganhar.

Sidney Gusman é jornalista e editor.

Um evento voltado ao quadrinho independente é algo muito importante e bem-vindo, na linha do que 
sempre busquei trabalhar nos quadrinhos. Quero parabenizar a organização da 1ª Butantã Gibi Con 
e desejar a vocês e aos autores que participarão muito sucesso. Que o público prestigie a produção 
independente e especialmente todo o trabalho realizado na organização do evento!

Wellington Srbek é roteirista, editor, escritor e historiador.

A menor distância entre uma ideia e a prática é a VONTADE de fazer acontecer.
Quando o San Merg convidou o MinasNerds para organizar os bate-papos e oficinas da Butantã 
Gibi Con, com a proposta de promover quadrinhos brasileiros dando abertura e lugar de fala para 
minorias, apresentando, projetos e discussões relevantes de forma GRATUITA para a comunidade, 
topamos na hora. É disso que precisamos. De gente que não tenha medo de começar pequeno, 
contanto que a ideia seja grande. O começo é a metade do todo, já diria platão. Apenas comece.

Gabi Franco é Criadora do MinasNerds.

De todos os nomes possíveis para um evento, a palavra “gibi” é a que melhor ilustra a nossa 
identidade dentro de todas as nomenclaturas que o mundo já inventou para essa arte incrível 
também conhecida como bd, mangá, comics e até histórias em quadrinhos. Não existe nada mais 
nosso nessa diversidade cultural que um bom e velho gibi. Palavra moleque que é o Brasil sem 
pedantismo, sem arrogância, mas com vontade de ser plural e universal. Curitiba já teve a sua, 
agora é a vez do Butantã ostentar esse nome que não tem vergonha de ser feliz.

José Aguiar é quadrinista autor de obras premiadas como  
A Infância do Brasil e cocriador do primeiro evento chamado Gibicon em 2011.

San Merg tornou-se um dos maiores apoiadores dos quadrinhos nacionais, não só comprando os 
gibis mas criando um vínculo de amizade com seus autores. Não podia dar em outra coisa a não ser ele 
organizar a 1ª Butantã Gibi Con, um evento que já nasceu maravilhoso e vem para celebrar e valorizar 
a nossa arte. 

Will é quadrinista e designer gráfico, criador do Demetrius Dante e do Sideralman.


