Entrevista
Thobias Daneluz

Da HQ para a Internet:
ilustrações de Thobias
Daneluz ganham o mundo

M Revista Mackenzie Desde quando
você desenha e como a graduação em De
sign no Mackenzie se tornou sua opção de
curso superior?
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O

ilustrador Thobias Daneluz rece
beu o diploma de bacharel em
Design pela Universidade Pres
biteriana Mackenzie (UPM) há menos de
um ano, mas está longe de ser um nova
to em sua área de atuação. Aos 24 anos,
ele é autor de três HQs, foi ilustrador ofi
cial do site de entretenimento Omelete e
hoje é sócio do canal Society of Virtue, no
YouTube, com animações produzidas por
ele. Nesta entrevista à Revista Mackenzie,
o ilustrador fala sobre o início da carreira
como freelancer, o trabalho no Omelete, a
nova empreitada no universo da animação
e o balanço entre o aprendizado na acade
mia e a experiência prof issional.
Depois de ser indicado para o Prêmio
HQMix com um de seus trabalhos — e de
participar de uma homenagem ao con
sagrado desenhista Mauricio de Sousa —,
Thobias investe em seu canal na internet
com uma turma de heróis que defende
os cidadãos de Megalopolisville. Traba
lho ainda pouco explorado por artistas
brasileiros, a série de animação é dubla
da em inglês (mas com opção de legen
das em português) e ambiciona o merca
do internacional, que já está consolidado
nessa área.

Thobias Daneluz Comecei a desenhar
quando era muito pequeno, minha mãe
conta que aos 2 anos de idade eu já gosta
va de fazer uns rabiscos. Adolescente, em
2008, comecei a fazer cursos na Quan
ta Academia de Artes e conheci pessoas
que mostraram o universo de trabalho em
quadrinhos e ilustração. Algum tempo de
pois, comecei a trabalhar como freelancer,
e descobri que precisaria ter curso supe
rior. Como já era o que eu queria fazer, de
cidi estudar Design porque me prepararia
melhor para o mercado de trabalho. Pensei
em fazer Artes Plásticas, mas me falaram
do curso de Desenho Industrial [na épo
ca o nome era esse] do Mackenzie. Uma
amiga me levou até o campus Higienópo
lis e fiquei apaixonado. Foi quando desco
bri que o curso era um dos melhores de
São Paulo. Entrei na Faculdade em 2012 e
me formei no ano passado.

M Revista Mackenzie Você contou que
começou a trabalhar como freelancer an
tes da faculdade. Como sua carreira se de
senvolveu durante a graduação?
Thobias Daneluz Eu estava sempre fa
zendo algum trabalho, mesmo que não
fosse remunerado. Com 17 anos comecei
a fazer caricaturas em eventos e em shop
pings, e depois me tornei freelancer de ilus
tração para uma empresa, mas ainda não
era bem o que eu queria fazer. Comecei a
investir nas redes sociais, criando páginas
para ter um portfólio digital. No primeiro
ano da faculdade comecei a trabalhar no
Omelete, primeiro como estagiário e, de
pois, fui efetivado.
M Revista Mackenzie Como surgiu essa
oportunidade de trabalhar no Omelete e
como era sua rotina por lá?
Thobias Daneluz Eles ainda não tinham
um ilustrador fixo, que estivesse disponí
vel o tempo todo. O Marcelo Forlani, um
dos sócios do site, me convidou para es
tagiar nessa função em setembro de 2013.
Eu trabalhava em horário comercial e a
ilustração era o carro-chefe, mas, como eu
era estagiário e queria aprender mais coi
sas, também fazia milhões de tarefas. Fi
quei lá até março deste ano, mas a expe
riência alavancou minha carreira. Eles me
deram respaldo e abriram novas possibi
lidades, porque meu trabalho começou a
ser visto por muita gente.

M Revista Mackenzie O que você des
taca dessa experiência em termos de cres
cimento prof issional?
Thobias Daneluz Trabalhar com as licen
ças de grandes produtos, com a obra de
outros artistas, foi bastante significativo.
Você não pode fazer simplesmente aquilo
que quer, precisa seguir o que pedem, por
exemplo, para criar pôsteres baseados em
obras como o universo Marvel. A segunda
lição importante foi aprender a me promo

poderia não dar certo, mas fiz por satisfa
ção pessoal. Vendemos menos da metade
dos exemplares, mas foi essa experiência
essencial, que me ajudou a entrar no ce
nário de quadrinhos do Brasil. Fui para o
Festival de Quadrinhos de Belo Horizon
te e levei a HQ para lá, consegui mostrar
o trabalho para muita gente que poderia
me dar um feedback. Em 2014 voltei para
esse mesmo festival com o Camilo Sola
no, com quem fiz Captar. E foi outra “pe
gada”, fomos indicados para o Prêmio HQ
Mix e o quadrinho esgotou. A terceira foi
Zoom, meu projeto de conclusão de curso
no Mackenzie, que lancei no ano passado.
foram meus haters [no vocabulário da in
ternet, a palavra define as pessoas que fa
zem comentários de ódio gratuito ou críti
cas sem critério].

ver prof issionalmente. Nós, artistas, costu
mamos pensar que essa habilidade não faz
parte do negócio, mas é preciso saber mos
trar quanto vale nosso trabalho.

M Revista Mackenzie Você publicou
três HQs. Como foi o processo de criação
de cada uma delas, desde o roteiro até o
contato com o público?
Thobias Daneluz Comecei cedo, a pri
meira delas surgiu quando eu tinha 17
anos, quando fazia um curso de desenho.
Um dos meus colegas, Bruno, tinha escrito
uma história com o título “Ezequiel viu a
rosa” e me convidou para ilustrar. Passei o
ano de 2012 produzindo esse projeto e pu
blicamos de maneira autoral, ou seja, quan
do os próprios criadores pagam a gráfica e
ficam responsáveis pela distribuição e di
vulgação. Eu sempre fui muito pé no chão
em relação aos meus projetos, e sabia que

M Revista Mackenzie E como surgiu
esse projeto feito especialmente para o
seu TCC?
Thobias Daneluz Eu pensei em fazer
algo relacionado a histórias em quadri
nhos, mas queria apresentar para a ban
ca de avaliação alguns diferenciais. Eu não
achava justo comigo mesmo, depois de
ter dois quadrinhos publicados, fazer algo
básico. Para isso, fiz um semestre adicional
do curso para poder produzir um quadri
nho do jeito que eu queria. Era uma histó
ria relativamente grande, com conceito e
design interessantes, mas a diferença é que
consegui mostrar para a banca a experiên
cia posterior ao lançamento, quando o ar
tista “dá a cara a tapa” no mercado: levei
os quadrinhos para vender na Comic Con
Experience 2016 (CCXP). Além desses três
projetos autorais, fiz algumas participações

M Revista Mackenzie E como era a sua
relação com o público de um grande site?
Thobias Daneluz Muito boa, porque,
como ilustrador fixo, meu traço ficou
como uma marca registrada no Omele
te. Eu me esforçava para fazer sempre um
trabalho cada vez mais interessante para
agradar o público e, de diversas maneiras,
sempre tive reconhecimento e apoio das
pessoas. Foram poucas as vezes que rece
bi comentários negativos, e quando acon
tecia eu sempre levava na esportiva. Acho
importante ter esse retorno do público,
pois as críticas me fizeram crescer. Mas
não posso reclamar dos fãs do site, porque
as pessoas que visitam o Omelete nunca
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no universo HQ, como o livro Memórias do
Mauricio, em comemoração aos 80 anos
do Maurício de Sousa.
M Revista Mackenzie Como surgiu esse
trabalho e qual foi sua contribuição?
Thobias Daneluz Eu já conhecia o Sidney,
que é editor do Mauricio. Ele me ligou e
perguntou se eu estava a fim de participar
do projeto, no qual cada artista convidado
daria sua visão sobre uma fase da vida do
Mauricio. Foi uma grande emoção, porque
não era algo que eu esperasse tão cedo, e
uma responsabilidade imensa. Eu adorei fa
zer esse trabalho, ilustrei uma história so
bre a época em que o Mauricio serviu o
Exército. Foi legal trabalhar com uma mar
ca gigante, com o nome de um artista co
nhecido, fazendo uma história biográf ica.
M Revista Mackenzie Atualmente você
tem o canal Society of Virtue, no YouTube,
com animações de heróis. Você já tinha
feito animação antes? Como está sendo
essa experiência?
Thobias Daneluz Nunca tinha trabalha
do com animação, mas sempre fui apaixo
nado. Sou sócio do Ian SBF [Ian Raul Sama
rão Brandão Fernandes, roteirista e diretor
do canal Porta dos Fundos]. Foi ele quem
teve a iniciativa de c riar o canal e me con
vidou. Começamos a trabalhar no final
do ano passado e vi que precisaria sair do
Omelete para focar essa nova etapa da mi
nha carreira. Lançamos o canal em junho
e já conseguimos bastante retorno. Tem
sido um trabalho muito bacana e conse
gui dar um up no meu traço, porque ago
ra desenho absolutamente todos os dias.
M Revista Mackenzie Como funcio
nam a dinâmica e a divisão de trabalho
no canal?
Thobias Daneluz O Ian faz o roteiro e
eu desenho. Os vídeos são publicados to
das as sextas-feiras. Eu levo uma semana
para fazer a arte de cada episódio. Depois
as ilustrações vão para as mãos dos ani
madores. Todo o processo para concluir
um episódio leva cerca de um mês. Além
de nós dois, que chef iamos, são mais sete
pessoas na equipe.
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M Revista Mackenzie Com base na sua
experiência, o que você enxerga de positi
vo e negativo no mercado da ilustração?
Thobias Daneluz Acho que ainda sou
muito jovem para ter uma opinião forma
da sobre o mercado de quadrinhos e ilus
tração no Brasil, mas percebo que o traba
lho ainda é pouco valorizado por muitas
pessoas. É uma profissão que deve ser res
peitada, até mesmo pelos próprios profis
sionais, que nem sempre sabem cobrar o
valor justo pelos trabalhos. Mas isso está
se ajustando, o mercado de ilustração e de
sign vem crescendo e ganhando projeção.
E vejo como muito positivo e animador o
fato de o Brasil ter um conjunto de artistas
de diferentes vertentes e estilos.
M Revista Mackenzie Quais são as téc
nicas e as ferramentas que você utiliza?
Tem preferência por alguma?
Thobias Daneluz Trabalho com várias
técnicas, como aquarela, lápis e nanquim,
e não tenho uma preferência por nenhu
ma delas, utilizo tudo o que for necessário
para executar aquele determinado traba
lho. Adquiri o domínio das técnicas e das
ferramentas treinando, aprimorando no

dia a dia. Já o computador é fundamental,
porque as imagens, não importa a técni
ca com a qual foram feitas, sempre preci
sam de tratamento.
M Revista Mackenzie Sobre o período
de sua graduação no Mackenzie, quais são
os momentos que ficaram marcados em
sua lembrança?
Thobias Daneluz Eu entendo que para
ser um prof issional excelente é preciso ser
assim como indivíduo. Então, acredito que
os melhores momentos que vivi na facul
dade foram ao lado dos amigos que fiz e
o crescimento pessoal que essas experiên
cias me proporcionaram. Conheci muita
gente que divulgou meu trabalho e tive
professores, com quem o contato era di
reto, que deram grandes ensinamentos. Al
guns deles posso dizer que, hoje, são meus
amigos. E o melhor de tudo é que na fa
culdade você tem diferentes visões sobre
tudo, inclusive sobre o seu trabalho. Al
guns colegas enxergam sob determinada
perspectiva, outros o fazem de maneira
totalmente diferente. Por isso, a constru
ção de caráter que a faculdade possibili
ta é muito importante, principalmente se
você exercita isso e aprende a ouvir críticas.
M Revista Mackenzie O que você con
sidera mais importante para os estudan
tes de Design?
Thobias Daneluz A dica que eu dou é ter
perseverança e saber ouvir. Esse é um gran
de problema no mundo em geral. Muitas
vezes, as pessoas só querem falar sobre
o seu trabalho, mas não querem escutar
nada de ruim. A crítica, boa ou não, é fun
damental para o crescimento pessoal. Ela
sempre te leva para a frente. O que acon
selho para quem for trabalhar com ilustra
ção é: esforço, capacidade de correr atrás
das coisas e humildade de querer aprender
mais e mais, porque nesse caminho sem
pre há o que descobrir.

