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Escopo 

O projeto consiste em uma série de cinco OuBaPo (Ouvroir de la Bande dessinée 

potentielle, ou em português, Oficina do Quadrinho Potencial).  

 

Dentre as várias possibilidades do OuBaPo,  o nosso grupo focará na criação de 

histórias coletivas, através de uma variação da regra de Hibridação - que 

mencionaremos na parte de referências técnicas. 

 

O tamanho da OuBaPo depende do números de participantes envolvidos ou do tipo de 

regra utilizada para a construção do mesmo. 

 

No caso do nosso grupo, se constituirá em uma história composta de seis quadros, mais 

o título. Cada história corresponderá a uma ou duas páginas de quadrinhos.  

 

Os resultados finais serão postados em um tumblr e também impressos. 

 

Conceito 

OuBaPo é um exercício de construção de histórias em quadrinhos. Ele é derivado 

do OuLiPo (Ouvroir de Littérature Potentielle, ou em português, Oficina de Literatura 

Potencial), criado por Raymond Queneau e François Le Lionnais, no fim dos anos 50 e 



início dos anos 60, como um grupo focado em literatura experimental. As discussões 

dos dois levaram Queneau à criação de  dez sonetos em tiras de papel separadas, que 

gerariam até 10
14

 poemas: Cent Mille Milliards de poèmes, (QUENEAU, 1961). 

 

Concluindo que escrever é imitar, repetir, traduzir, os  

autores oulipianos reúnem-se para produzir quatro tipos de 

textos: os que utilizam estruturas já existentes (sonetos, 

 haicais, rondós), textos produzidos a partir da aplicação de   

restrições(contraintes) inventadas  por  e l e s ,  exerc íc io

s  de  e s t i l o  (pas t iches )  e  t ex to s  de  l i te ra tu ra  

combinatória.  (CARNEIRO,2011) 

 

Existe, desde os anos 50, um padrão de livros de quadrinhos franceses - bande 

dessinée - (usualmente, grandes, capa dura, a cores, de 48 páginas) com  alguns gêneros 

específicos, dos quais se destacam: histórias de heróis ou  policiais ou faroeste ou ficção 

científica, entre outras. 

 

Alguns membros da Editora Francesa L’Association acreditavam que essa estrutura de 

realização de quadrinhos não abarcava todo o potencial das mesmas como Arte. 

Portanto, partindo de princípios similares ao do OuLiPo, criaram, em 1992, o OuBaPo, 

obras de histórias em quadrinhos sob restrições (contraintes). 

 

Os conceitos por trás do OuBaPo consistiam no caráter coletivo do trabalho, na 

experimentação das possibilidades do uso dos quadrinhos (nona arte) e no uso das 

ferramentas de restrição - que mencionaremos na parte de referências técnicas.  

 

Enfim, o conceito principal que permeia nosso trabalho é a exploração das 

potencialidades da nona arte através das regras estabelecidas pelos autores do OuBaPo. 

 

Referências técnicas: 

Tendo como base os princípios do OuLiPo, os criadores do OuBaPo reuniram 

estipularam algumas restrições (contraintes), separadas em dois grupos distintos: (1) as 

restrições geradoras (gerativas ou criadoras) e (2) restrições transformadoras. 

 

São restrições geradoras:  Ambigrama, Iteração, Palíndromo, Dobradura, Pluri-leitura, 

Restrição, Reversabiliade/ Upside-Down. 

 



CARNEIRO (2011) define as restrições geradoras da seguinte forma: 

Ambigrama: os sentidos da leitura podem ser vários – de cima para baixo 

(upside-down). A ambiguidade das direções é a chave do jogo, leitura plural.  

Iteração: reiterar, repetir algum elemento de um quadro. Reiteração icônica, 

por exemplo, é uma história que não muda de imagem, apenas de diálogos.  

Palíndromo: como o ambigrama, há aqui a pluri-leitura, dessa vez em dois 

sentidos, do começo ao fim, e do fim ao começo, duas histórias em uma.  

Dobradura: O quadrinho pode virar um origami, cada página dobrada revela 

uma nova leitura possível.  

Pluri-leitura: todos os sentidos tem histórias legíveis.  

Restrição: um elemento característico da história em quadrinhos: personagem, 

balão, cores, quadros… ou partes destes, como partes do corpo de um 

personagem. 

Reversabiliade/ Upside-Down: (...) em que há uma primeira leitura e outro 

texto quando a página é virada a 180°, quer dizer, cada página tem leitura nos 

dois sentidos. (grifo nosso) 

 

WERNECK (2013) subdivide a Restrição em duas formas distintas: Restrição Gráfica 

- restrição ou eliminação de um elemento gráfico da história (o rosto de um 

personagem, por exemplo) e Restrição Plástica - limitação a certas formas gráficas, ou 

cores, etc. 

 

São restrições transformadoras: Expansão, Hibridação, Redução, Reinterpretação 

gráfica, S+7 ou N+7, Substituição. 

 

CARNEIRO (2011) define as restrições transformadoras da seguinte forma: 

 

Expansão: toma-se uma história ou duas já criada, insere-se novos 

quadros e voilà, uma história novinha em folha. 

Hibridação: toma-se várias histórias, selecione quadros delas e crie 

sua própria história com eles. 

Redução: nessa restrição, quadros de uma história conhecida são 

suprimidas, resumindo a história ou criando uma nova com os quadros 

remanescente 

Reinterpretação gráfica: uma das técnicas mais utilizadas, quando se 

toma personagens existentes de outros autores e se usa o mesmo estilo 

para criar uma nova história. 

S+7 ou N+7: no texto, cada substantivo (ou nome) será substituído 

pela sétima palavra que o segue no dicionário ou (...) substitui(r) 

imagens de quadrinhos seus pelo desenho da sétima palavra que 

seguia em seu dicionário. 

Substituição: dois autores podem ser encarregados de fazer, cada um, 

páginas de um mesmo roteiro, ou dois roteiros diferentes. Depois, 

troca-se um texto pelo outro, um desenho pelo outro. (grifo nosso) 

 

WERNECK (2013) afirma que a Hibridização pode ser descrita também como criação 

de uma história misturando quadrinhos individuais tomados emprestados de outros 

quadrinhos (do mesmo autor ou não). 



 

As restrições geradoras e transformadoras podem ser usadas juntas para a criação de 

uma história. No caso da proposta do nosso grupo, usaremos variações de 

Hibridização, pois serão quadrinhos individuais de autores diferentes para construir 

uma única história. Essa variação foi desenvolvida pelo coletivo mineiro de quadrinhos, 

Pandemonio, em 2011. 

 

O grupo criou um formato próprio(...) : uma página de 6 quadrinhos (grade de 

2x3), e uma mesa com 5 quadrinistas. Cada artista tem 10 minutos para 

desenhar o primeiro quadrinho da página. Ao final desse limite de tempo, a 

página é passada ao colega do lado direito, e o artista recebe a página do colega 

do lado esquerdo, criando então o seguindo quadrinho da página iniciada por 

aquele. Assim as páginas vão passando de mão em mão, de quadrinho em 

quadrinho, até que eventualmente a página iniciada por um artista volta a ele 

para que faça o último quadrinho, encerrando assim a história que ele mesmo 

iniciou, mas sendo forçado a seguir a lógica narrativa imposta pelos outros 4 

artistas da mesa em suas intervenções ao longo da página. (WERNECK, 2013) 

 

Como a troca de nossa produção será através da internet, algumas regras serão 

adaptadas.   

 

Referências artísticas 

O grupo original do L’Association  produziram quatro livros (Oupus) entre 1997 e 2005. 

 

 

Figura 01: Oupus 2 

 

 



Alguns outros títulos de OuBaPo produzidos: 

 Oupus 1, 2, 3 et 4 (L’Association) : the few cofounders and their first 

collaborators presents a few works, with full explanations about each new 

constraint… 

 Ratatouille, by Étienne Lécroart (Seuil, 1999) 

 Cercle Vicieux, by Étienne Lécroart (L’Association, 2000) 

 Le Cycle, by Étienne Lécroart (L’Association, 2003) 

 Le Dormeur, by Lewis Trondheim (Cornelius) 

 Moins d’un Quart de Seconde pour Vivre, by Lewis Trondheim and J-C Menu 

(L’Association) 

 Les Aventures de Julius-Corentin Acquefacques, by Marc-Antoine Mathieu 

(Delcourt) 

 Jean qui Rit, Jean qui Pleure, by François Ayroles (L’Association) 

 Nogegon, by Luc and François Schuiten 

 TNT en Amérique, by Jochen Gerner (L’Ampoule) 

 La Nouvelle Pornographie, by Lewis Trondheim (L’Association) 

 Les Trois Chemins, by Lewis Trondheim and Sergio Garcia (Delcourt) 

 Les Penseurs, by François Ayroles (L’Association) 

 Les Parleurs, by François Ayroles (L’Association) 

 Coquetèle, d’Anne Baraou by Vincent Sardon (L’Association, 2002) 

 Morphologie Variable, by Stéphane Blanquet (L’Association, 2001) 

 Comique Trip, by Benoît Jacques (Benoît Jacques Books, 2001) 

 

OuBaPo no Brasil 

O grupo Beleléu, através de seu site, criou um dominó oubapiano do qual participaram 

27 artistas diferentes. 

 



 

Figura 02: Trabalho do grupo Beleléu 

 

Alguns artistas nacionais, como Pedro Hutsch Balboni (Joãos e Joanas) usam a regra de 

Iteração na criação de suas tirinhas. 

 

Figura03: Joãos e Joanas, de Pedro Hutsch Balboni 

 



Em 2011, o coletivo mineiro de quadrinhos Pandemônio (Vitor Cafaggi, Lu Cafaggi, 

Eduardo Damasceno, Luis Felipe Garrocho, Ricardo Tokumoto, Daniel Lima e Daniel 

Werneck) criaram em um fanzine inspirado no OuBaPo. Também ministraram oficinas 

no Festival Internacional de Quadrinhos de Belo Horizonte, em 2011 e 2013, e na 

Bienal do Livro de Minas, em 2012. 

 

Figura 04:Página do fanzine  Pandemonio  de 2011 

 



 

Figura 05: Pandemonio na Bienal de 2012 

 

 

 

 

 



A Escola Técnica de Artes Visuais – Casa dos Quadrinhos também inclui, em seu 

curso de Narrativa Visual, exercícios de OuBaPO. 

 

Figura 06: alunos do curso Técnico da Casa dos Quadrinhos, 2014 



 

Figura 07: alunos do curso Técnico da Casa dos Quadrinhos, 2014 

 

 

 



Divisão das tarefas e Etapas em que o trabalho se desdobra 

Cada participante deve desenhar um quadro de uma página. Aquele que começa uma 

história é também o que a termina, depois de todos terem dado sua contribuição ele 

desenhará o último quadro, fechando a roda e concluindo a narrativa. 

 

Cada um dos cinco membros será responsável por começar uma história de uma página. 

Ele deverá além de criar o primeiro quadro, esboçar o layout da página, demarcando a 

divisão dos outros cinco quadros. 

 

Com uma lista de ordem fixa, esta página será passada para o próximo participante dela, 

até que todos os outros quatro integrantes desenhem seus respectivos quadros; fechando 

o ciclo, a página volta para o criador do primeiro quadro para o mesmo finalizar a 

narrativa e dar o título. 

 

Cada quadro pode ser feito de forma digital ou analógica, porém a página será passada 

para o próximo apenas em formato digital, via web. 

Após todas as cinco histórias serem completadas, postaremos no tumblr e faremos a 

saída impressa do projeto. 
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