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...um pouco antes de me juntar ao 
pessoal do SAGA, foi quando Overgirl, 
Feedback e companhia surgiram.

Rebeldes e mais preocupados com o 
som de sua banda, eles seriam um grupo 
de adolescentes comuns, exceto por um 
pequeno detalhe: Seus poderes!

Como todo bom aspirante a artista 
de quadrinhos, eu já fazia minhas 
“revistinhas” desde a escola primária, 
grampeando folhas de sulfite no meio 
e desenhando a hq. Depois passava 
adiante para os colegas lerem... a 
maioria não voltava e hoje tenho só 
poucos exemplares. E não foi diferente 
com Overdrive. Eu já estava aprendendo 
técnicas de como uma HQ era feita, mas 
mesmo assim, não conseguia me livrar do 
imenso prazer de fazer aquelas revistinhas 
únicas e em 1988 surgiu a primeira 
“edição caseira” de Overdrive. O grupo 
de heróis tinha uma pegada diferente, 
seus poderes foram adquiridos através 
de forças místicas do mal, sem falar que 
eles tinham uma banda de heavy metal! 
Com o passar dos anos, fui modificando e 
moldando suas personalidades, alterando 
origens, até chegar o ano de 1993, 
quando estrearam oficialmente uma 
aventura. Não era ainda uma revista do 
Overdrive, mas sim um supergrupo de 
heróis do universo SAGA. A revista em 
questão foi a graphic novel “Semideuses”. 
Marcou época, recebendo prêmios, 
matérias em revistas, jornais e TV. A 
coisa mais óbvia era dar continuidade a 
esse sucesso e assim surgiu outra revista 
onde Overgirl e Feedback poderiam ter 
suas aventuras “solo”, juntamente com 
outros personagens do SAGA. Então, em 

Primeira “revistinha caseira” do Overdrive. 1988.



1995 foi lançado o ALMANAQUE 
SAGAVERSO. Publicado num 
momento turbulento, a revista 
acabou tendo apenas o primeiro 
número lançado. O segundo 
número foi produzido, mas não 
impresso, e continua inédito.

Nesse almanaque Sagaverso,  
a história do grupo Overdrive 

é contada dez anos depois da destruição 
de um complexo secreto, onde as crianças 
“com poderes especiais” eram estudadas. Foi 
nesse complexo, apenas conhecido como “O 
Instituto” que quatro adolescentes formaram 
o Overdrive. Agiam escondidos, sem aval 
do Instituto, inspirados em super-heróis das 
revistas em quadrinhos que eles liam. Porém, 
um misterioso acidente ocorreu no complexo, 
destruíndo tudo, e levando praticamente 

SEMIDEUSES E SAGAVERSO marcaram a estréia 
dos heróis em publicações oficiais. 

PRIMEIRA FASE:
Teenager years, 
descoberta de 
poderes e a vida 
isolada no Instituto.
Nascimento do 
grupo OVERDRIVE.

As histórias presen-
tes em SAGAVERSO 

#1, se passam 
antes de SEMI-

DEUSES e dez anos 
após os eventos no 

Instituto.

Páginas do projeto de 1999, que teria alvo o 
mercado externo. Esse projeto não foi publicado 
oficialmente.

todos os internos e 
funcionários à morte. 
O único sobrevivente 
conhecido foi Daniel, 
o Feedback. Dez anos 
depois desse acidente 
é que Overgirl resurge 
dos mortos e algum 
tempo depois ela e 
Feedback participariam 
da aventura contra os 
deuses que retornam 
à Terra, como foi visto 
em“Semideuses”. Suas 
origens seriam contadas 
a partir desse almanaque, 
mas com o cancelamento da 
revista, tudo voltou para a gaveta.

A segunda tentativa de produzir a 
revista Overdrive foi em 1999, num projeto 
ambicioso para o mercado exterior. O projeto 
foi montado, mas novamente, problemas 
que fugiram de nossa responsabilidade, 
inviabilizaram a produção.

Ainda assim, eu sabia que as aventuras 
de Overgirl e Feedback iria ser contada. Era só 
questão de tempo!

Trinta anos depois de sua criação e vinte 
cinco anos depois de sua grande aventura 
em Semideuses, eles estão de volta, em sua 
própria revista, aquela que foi idealizada lá 
no distante ano de 1988, tanto para quem 
acompanhou Semideuses e Sagaverso, quanto 
para quem está chegando agora. 
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SEMIDEUSES: Logo 
após SAGAVERSO. 
Os heróis já eram 
estabelecidos. Qua-
se todos internos 
do Instituto estão 
mortos.

OVERDRIVE:
Alguns anos depois 

dos eventos de 
SEMIDEUSES, os 

segredos do passa-
do  começam a ser 

desvendados.



“Hipóloco é meu pai, que, no expedir-me
De Ílio em socorro, superior coragem
Me encomendou; que nunca desmentisse
De meus nobres avós, não só de Efira,
Da Lícia em peso altíssimos guerreiros.
Deste preclaro sangue eu me glorio.”

HOMERO, Ilíada, VI









Além das influências técnicas no trabalho, sempre gostei de colocar algumas referências de tudo que formou 
minha “consciência pop”. E como não seria diferente, nesta edição temos algumas dessas referências e 
homenagens. Vamos a elas!

A história dessa edição, é 
praticamente uma homena-

gem a um clássico B Sci-fi dos 
anos 70. “O Incrível Homem 

que Derreteu”. O nome do 
astronauta é o mesmo do 

protagonista do filme, assim 
como a cena do hospital, 

rendem tributo à essa pérola 
que me marcou muito quando 

era pequeno!

Nas páginas 4 e 5 vemos Overgirl 
usando um traje de mergulho 
diferente do uniforme atual. 
Aproveitei para fazer ali, uma 
referência ao uniforme do MAT 
(GAM), o “esquadrão” do seriado 
“Ultraman Kaettekita”

Outras duas referências, vem de dois outros 
clássicos Sci-fi: “Força Sinistra” (na cena dos 
astronautas mortos na estação), e “O Enig-
ma do Outro Mundo” (na transformação do 
astronauta num monstro disforme).
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*ARISTOS significa superar seus limites, atingindo um nível acima de seus semelhantes, uma busca incessante do poder 
máximo, essencialmente usual nos guerreiros das obras de Homero.


