
 

 

Guião da BD O Segredo de Medusa 

MODALIDADE Banda Desenhada 
 

TÍTULO DO PROJETO O Segredo de Medusa 
 

TEMA Narrativa inspirada no mito de Medusa 
 

SINOPSE 
 

Criar uma BD com uma nova abordagem do Mito de 
Medusa à luz da era atual. Através da recriação da história 
vai-se procurar desvendar o seu segredo e perceber o que 
fez para alcançar a felicidade. Medusa é uma espécie de 
vingadora, por causa do sofrimento de que foi vítima e vai 
procurar essa vingança fazendo o mal a quem se 
apresentar no seu caminho. Esta vingança só vai parar 
quando encontrar a verdadeira felicidade, recuperando o 
amor que perdeu. Afinal, o segredo de Medusa está dentro 
do seu coração. 

EXTENSÃO 
 

Três tiras com nove vinhetas. 

GUIÃO DESCRITIVO DA 
BANDA DESENHADA 
(máximo 400 palavras) 
 

Vinheta 1: Na Aldeia da Luz, viviam duas famílias 
revoltadas, a família Abasto, que era arrogante, e a família 
Guerra, que era adorável. 
 
Vinheta 2: Um grande e antigo segredo estava bem 
guardado no coração das famílias. 
 
Vinheta 3: Pepe e Medusa conheceram-se e 
apaixonaram-se. 
 
Vinheta 4: Pepe e Medusa casaram às escondidas e 
fugiram de bicicleta para serem felizes. 
 
Vinheta 5: A bruxa Aradia aconselhou Medusa. O que o 
Amor construiu a paixão vai destruir. Medusa terá de 
matar Pepe. 
 
Vinheta 6: Medusa começou a sofrer. O seu grande Amor 
deixou de ser um conto de fadas e transformou-se num 
pesadelo. 
 
Vinheta 7: O amor de Pepe por Medusa tinha chegado ao 
fim transformando-se em violência. 
 
Vinheta 8: A dor tinha de acabar. Medusa mata Pepe 
arrancando-lhe o coração. 
 

O Fogo de Prometeu 

 



 

Vinheta 9: O grande segredo tinha voltado a acontecer. A 
violência vem da falta de amor. Sem amor não há perdão. 
Medusa transforma-se numa vingadora. 
 
 

Contextualizar o mito / tema selecionado 
 

De acordo com a mitologia grega e numa das versões do mito, Medusa era sacerdotisa 
consagrada ao templo da deusa Atena. Era uma mulher extremamente bonita que atraía a 
atenção de todos. Num determinado momento, o deus Posídon, atraído pela sua beleza, viola-
a no interior do templo, o que foi considerado um ultraje e Medusa foi castigada. Atena ficou 
tão zangada que transformou Medusa num monstro. Os seus cabelos tornaram-se serpentes 
e o seu olhar petrificava quem a encarasse diretamente. 
A BD inspira-se no mito, mas pretende dar uma outra abordagem à história, em que Medusa, 
mulher da época atual, é vítima também de violência, mas transforma-se numa vingadora de 
maus tratos. Medusa desencadeia a sua transformação a partir do momento em que sofre a 
violência e procura o amor perdido e a verdadeira felicidade. Dentro do seu coração está o 
amor ultrajado, o segredo que guarda para sempre e que a conduziu à mudança. 

 


