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Sci-Fi Punk Projects (Vol.1) é o primeiro volume de uma trilogia híbrida composta de arte sequencial 
(EISNER 1989, MACCLOUD 2005), doravante Histórias em Quadrinhos ou HQs, e Moda, baseada na 
série homônima que o designer brasileiro Martielo Toledo criou em 2003 para estampar sua coleção de 
camisetas comercializada em Londres e Tóquio.  O roteiro original que envolve vanguarda tecnológica, 
teorias da conspiração e xamanismo amazônico, e cujo o visual estético é inspirado nas bandas de rock 
dos anos 1970, é da autoria do próprio Martielo Toledo, que contou com a colaboração de João Camilo 
Torres e dos ilustradores Sandro Penha, Fábio Cerqueira e Cristiano Bolson para finalizar esta graphic 
novel. A história em quadrinhos que precede o ensaio fotográfico de Moda, ambos presentes na mesma 
obra, situam o leitor dentro do universo criativo de Martielo Toledo, cuja a inspiração estética transita 
entre diversos universos, incluindo HQs e Moda, por vezes originando uma retroalimentação contínua 
de ambas as temáticas. Este artigo busca apresentar a referida obra como corpus de um estudo de caso 
(GOLDENDERG, 2015), cuja a experiência de uso da linguagem imagética textual sequencial (EISNER 
1989, MACCLOUD 2005, CAGNIN 2014), presente nas HQs (LUYTEN 1985, RAMOS 2009), dialoga 
com outras formas narrativas e suportes (FRANCO, 2008), visando assim contribuir para expandir o 
escopo dos processos criativos e teóricos referenciais de artistas e pesquisadores de Arte Sequencial. 
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