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RESUMO 

 

Esta dissertação trata-se de uma explanação de uma metodologia aplicada à realização de 

um livro de BD, com tudo o que isso implica. Assim, serão descritas as mais variadas fases deste 

processo, desde o momento em que houve a decisão dos primeiros traços da história, até à sua 

finalização e consequente publicação do álbum “Deixa-me Entrar”. Com isto pretende-se escrutinar 

de que formas foram resolvidos os problemas inerentes em todas estas etapas, seja no método de 

construção da narrativa, de como a parte gráfica do desenho, da cor e da legendagem foram 

realizados visando sempre a qualidade. O tempo para a realização do livro era escasso, pois era 

necessário a sua publicação no Vigésimo Quinto Festival Internacional de Banda Desenhada da 

Amadora de 2014, acontecimento relevante em lançamentos de livros deste género. Pode dizer-se 

que este é dos muitos acontecimentos que fazem parte do âmbito em que a componente prática 

desta dissertação se enquadra, e por isso, achou-se indispensável contextualizar a Banda Desenhada 

em Portugal, mais concretamente numa janela temporal deste o início do século XXI, falando-se 

sobre autores relevantes no panorama editorial destes últimos anos. Nesta exposição também foram 

descritas algumas burocracias contratuais que se tiveram de cumprir com a editora “Polvo” e de que 

forma o diálogo entre autor e editor foi feito. Foram também expostas estratégias de publicidade 

através das mais variadas plataformas, bem como de que forma o livro foi recebido, podendo então, 

depois de tudo explanado, concluir-se de que forma a metodologia aplicada resultou neste estudo de 

caso. 
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ABSTRACT 

 

This dissertation is an explanation of a methodology applied to the making of a comic book, 

with all that implies. The various stages of this process will be described, from the time when there 

was the decision to have ideas for the script to its finalization and subsequent publication of the 

album "Deixa-me Entrar". With this we intend to scrutinize how the inherent problems were solved 

in all these steps, either in the narrative construction method, as the visual part, such as drawing, 

coloring and subtitling were performed always seeking quality, not compromising the quality of the 

work. The time frame of the book was short since it was aimed for release during the twenty-fifth 

International Comics Festival of Amadora 2014, one of the main events of this kind in comic book 

releases. It can be said that this is one of the many events that are part of the context in which the 

practical component of this work fits, and so it is indispensable to context Comics in Portugal, 

specifically in a time window since the early twenty-first century, talking about relevant authors in 

recent years. In this explanation were also described some contractual bureaucracies that had to 

comply with the publisher "Polvo" and how the dialogue between author and publisher was done. 

Were also exposed advertising strategies through various platforms as well as how the book was 

received and concluded how the applied methodology resulted in this case study. 
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1. Introdução 

 

Este trabalho de projecto debruçar-se-á sobre o tema da Banda Desenhada através da 

realização de um álbum deste género segundo a metodologia da autora e consistirá na sua 

explicação. Assim a autora propôs construir o argumento e o desenho do álbum “Deixa-me Entrar”
1
, 

sendo esta a responsável por todas as fazes deste projecto, desde o esboço até à arte final. 

Escolheu-se esta temática por ser uma área de interesse a desenvolver, e por se achar 

relevante quando se fala nas possibilidades que os cursos artísticos têm neste âmbito. Serve então o 

presente trabalho para mostrar a metodologia empregue pela autora na realização do álbum, 

esperando-se assim esclarecer de um modo teórico-prático todas as pessoas que queiram realizar e 

publicar um álbum de Banda Desenhada e não tenham nenhuma linha de orientação. Visto isto, 

poder-se-á entender esta descrição como um manual de como realizar um álbum de Banda 

Desenhada, certamente de uma maneira muito restrita, pois é um estudo de caso da autora, mas 

tendo sido todas as fases deste projecto descritas, existe uma boa probabilidade desta descrição ser 

útil a futuros autores de Banda Desenhada. 

Este trabalho dividir-se-á em quatro focos que se acharam essenciais: o do enquadramento 

da álbum, tendo este uma janela temporal relativamente fechada, distinguindo o início do século 

XXI até ao tempo presente, visto que em termos de influências e de avanços tecnológicos este 

período é o mais relevante. Outro dos focos é o início do desenvolvimento do projecto para o álbum 

de Banda Desenhada realizado. Assim falar-se-á da forma como o projecto nasceu, as suas 

dificuldades, e de que forma estas foram ultrapassadas, e posteriormente, como se partiu de uma 

ideia para a sua realização. Aí tem-se o terceiro foco, a concretização do projecto, que é como a 

partir do desenho se consegue transmitir determinada ideia. Assim importa não só estabelecer a 

narrativa de forma clara a partir do desenho, mas também pela cor, pelas falas e conjugação de 

todos estes elementos numa página. 

O último foco é referente à edição e consequente recepção por parte do público. Como se 

pode verificar, este último foco, nada tem a ver com a realização do álbum, sendo que assim se 

possa pôr em causa a sua inclusão naquilo que se pretenderia afirmar como um manual de Banda 

Desenhada. Achou-se no entanto pertinente a sua inclusão, pois é a partir das críticas e recepção por 

parte do público, que se pode fazer depender a realização do álbum seguinte. Isto será 

particularmente válido quando se refere uma realização de um álbum de cariz mais comercial, e 

menos autoral. 

                                                 
1
 Afonso, Joana. (2014) Deixa-me entrar. Lisboa: Polvo. 
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Em termos práticos o fim do álbum é a sua publicação. É certo que tiveram de ser 

obedecidos parâmetros externos à autora, nomeadamente uma natural influência do editor. Mas 

também é certo que se trata de um álbum autoral, em que se pretende mostrar uma problemática 

ligada às relações humanas e o papel da memória. Grande parte da caracterização do álbum é feita a 

partir das suas personagens, nomeadamente a partir das duas personagens principais. Houve um 

grande cuidado na sua criação, visto que eram as personagens que iam ditando como a história 

decorria, pois nem o fim, nem a própria história estava totalmente construída à priori. Houve então 

uma simbiose entre a história e personagens que ditaram o resultado final. 

 

 

 

 

 

 

A narrativa visual foi desde o primeiro momento a parte mais importante do álbum, à qual se 

atribuiu a maior relevância. Foi a partir do desenho que a história se desenvolveu, e foi a utilização 

do desenho que contou a narrativa. Na formulação das páginas e das vinhetas procurou-se que o 

desenho valesse por si. Mesmo sem recurso à legendagem, pretendeu-se que a partir do desenho se 

Fig.1, Joana Afonso (2014), fotografia de desenho 

preliminar de página. Grafite s/ papel, 148mm × 210mm. 
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compreendessem as acções, bem como as emoções das personagens, visando assim a clareza deste e 

consequentemente da história. A Banda Desenha pode juntar elementos como a cor, a legendagem e 

a balonagem. Todos os elementos referidos têm de conviver com o desenho, mas é o desenho que os 

controla. 

 

 

 

1.1 Objectivos 

 

O objectivo deste trabalho de mestrado é a construção de um álbum de Banda Desenhada e a 

exposição de todos os seus passos até a sua publicação comercial. 

A partir desta ideia da exploração das metodologias aplicadas à Banda Desenhada, achou-se 

indispensável existir uma componente prática: a experiência de publicar um álbum de Banda 

Desenhada, com tudo o que isso implica, isto é, desde a construção da história, do desenho, da cor, 

da balonagem, até à procura de editor. Isto acontece para depois do projecto realizado se poder 

retirar conclusões, do que resultou, do que não resultou, e das condições do que pode ser trabalhar 

em conjunto com um editor. Com esta consciencialização espera-se ganhar mais experiência, 

aperfeiçoando o modo de trabalho, visando a eficácia sem comprometer a qualidade. 

Além da documentação da experiência para os interessados que pretendam começar, mas 

que não possuem referências de como o processo pode decorrer, este trabalho pode servir também 

como forma de debate entre outras metodologias aplicadas à realização da Banda Desenhada. 

 

 

1.2 Metodologia 

 

A metodologia aplicada nesta dissertação pode ser dividida por duas fases distintas, uma 

prática, e uma teórica, sendo esta última reflexo directo da primeira, visto ser a fase da componente 

prática que dita as subdivisões e os capítulos do trabalho teórico, podendo referir-se a este como 

relatório. Pôde-se então a partir daqui, referir a organização deste elemento mais teórico como um 

mapa referente a todos os tipos de processos realizados durante a parte mais prática do trabalho. 

Numa primeira instância fala-se sobre o contexto em que o livro criado “Deixa-me Entrar” se 

insere, aqui são referidos factos, noções gerais sobre o panorama editorial no mercado nacional e os 

autores de BD portuguesa que precederam a realização deste álbum. Posteriormente, e 

relativamente às fases criativas do livro, debate-se a construção da história, nos seus problemas e de 
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como estes foram ultrapassados. Desta forma passou-se para a concretização gráfica, considerando-

se esta desde o estudo das páginas, à escolha de materiais, até à sua concretização. Contou-se 

também nesta fase com todo o tipo de acabamentos e considerações do editor em todas as fases do 

livro, para que este concretizasse a edição do mesmo e que a última fase pertencente à divulgação 

do projecto pudesse ser feita. Depois de todas estas fases, é a altura do público dar a conhecer a sua 

opinião sobre o álbum em questão, e daí, poder observar um outro lado de verificação da eficácia da 

metodologia empregue e é aqui, depois de terminadas todas estas fases que se podem referir as 

considerações finais.  
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2. Noções gerais sobre Banda Desenhada 

 

A Banda Desenhada, ou nona arte, tal como qualquer arte ou forma de expressão tem a sua 

linguagem que a caracteriza. No sentido mais lato são consideradas páginas divididas por painéis, 

nos quais se tenta descrever uma acção ou uma determinada narrativa, conjugando assim a imagem 

e muitas vezes texto. Esta forma de contar histórias, ou narrativa sequencial
2
, tem pontos que se 

ligam com a animação e o cinema. A grande e óbvia diferença é a aparente falta de movimento, 

diferença essa indispensável na caracterização deste meio de expressão. É graças a esta 

particularidade que as soluções gráficas e narrativas são criadas, formando assim uma linguagem 

peculiar. Quando se pretende apresentar uma determinada acção, como por exemplo a simples 

acção de abrir uma porta, ou sentar à mesa, esta, tem de ser realizada de uma forma tão clara quanto 

o objectivo de transmitir ao leitor essa mesma acção, não havendo assim margem para dúvidas que 

se quer mostrar que um determinado personagem se está a sentar, e não a perder equilíbrio. Outro 

aspecto fundamental é a manipulação da visão do leitor, sendo este que tem o controlo total no virar 

da página. A sequência de imagens entre quadrados e a utilização do espaço em branco entre cada 

um permite jogar com a imaginação de quem está a interpretar, assim como o movimento criado 

pelas silhuetas dos elementos integrantes de cada quadro ou o posicionamento dos balões da 

legendagem. Conclui-se então que é de extrema importância a mestria da composição, tanto de cada 

vinheta, como da página como um todo.
3
  

 Podendo dizer-se que a Banda Desenhada tem necessariamente de ter uma conjugação 

reflectida em todos estes campos, campos esses que se têm vindo a expandir quando referimos as 

possibilidades que as tecnologias trouxeram ao longo deste século XXI. As barreiras que 

caracterizam a Banda Desenhada começam a diluir dando-se a mistura com a animação, pois já 

existe o que se pode nomear de painéis animados. Aqui pode suceder numa vinheta o efeito da 

chuva animado, ou um personagem animado a andar, reforçando essa mesma acção, seja ela a 

correr, ou a andar calmamente, não havendo assim talvez a necessidade de repetir o mesmo quadro 

logo a seguir para reforçar esse movimento. É a partir desta possibilidade que as margens entre 

estes meios de expressão se esbatem. 

 

 

                                                 
2
 Cf. McCloud, Scott. (1994) Understanding Comics: The Invisible Art. William Morrow Paperbacks, p.5. 

3
 Cf. McCloud, Scott. (2006) Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels. William 

Morrow Paperbacks, p.19. 
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2.1. Enquadramento 

 

 

Neste ponto falar-se-á de uma maneira sucinta sobre a Banda Desenhada portuguesa, no seu 

período mais recente, pois em termos de influência será este período o mais relevante para o álbum 

apresentado com este trabalho de projecto. Serão descritas características em termos de estilo, texto, 

divulgação e autores no panorama nacional neste período. 

Assim sendo, o foco deste ponto centra-se apenas no século XXI, tempo de grandes 

transformações técnicas, estilísticas, e notavelmente em termos de meios de difusão, pois o 

paradigma da distribuição e exposição da Banda Desenhada ao público mudou de um modo 

considerável com o advento das novas tecnologias, mais especificamente a partir da banalização da 

internet como um meio extremamente importante na divulgação de autores. Até então podiam-se 

seguir genericamente três vias, ou o trabalho era auto-publicado, que tinha um alcance reduzido de 

pessoas, publicado por editoras ou jornais, embora não existam muitas editoras a publicar BD, ou 

fanzines, também sem grande alcance. Sobre o fanzine Pedro Moura (2004)
4
 afirma um fanzine é 

acima de tudo um espaço de liberdade que vive à margem da sociedade. 

Este tipo de publicação, na sua maioria, não é editada com o objectivo de fazer algum tipo 

de lucro. Usualmente são feitos poucos exemplares de cada tiragem, podendo ou não obedecer a 

uma periodicidade. A sua distribuição em termos de alcance de público é escassa. Muitas das vezes 

é o próprio editor/autor é que tem o papel de o mostrar e vender nos festivais de BD, livrarias 

especializadas ou até em feiras.  

Existem algumas controvérsias quando se fala sobre os fanzines, uns defendem que estes 

tipos de publicações, tratando-se de edições independentes, não devem ter código de ISBN. 

Considerando este cenário, este não deve ser encarado como fanzine, contudo Geraldes Lino 

argumenta: 

«Mesmo quando apresentam melhor qualidade gráfica - ao substituirem as fotocópias pela 

impressão em offset -, têm ISBN, e são distribuídos a nível nacional, continuam a ser 

fanzines. Mas se forem editados por profissionais da matéria de que trata a publicação, 

passam a chamar-se prozines.»
5
 

                                                 
4
 «Um fanzine é, acima de tudo, um espaço de liberdade. Um espaço no qual os intervenientes têm toda a liberdade de 

expressão possível. Isso porque o fanzine, assim como outros meios de expressão existentes (nada vive sozinho), vive à 

margem dos vários campos de poder, sejam estes económicos, políticos, e outros, inclusive os das hegemonias culturais, 

insistentes em hierarquias de gostos e ou processos de criação.» Moura, Pedro. (2004) Um fanzine é…, [consult.2015-

04-15] Disponível em <URL: http://lerbd.blogspot.pt/2004/11/um-fanzine.html>  
5
 Lino, Geraldes. (2015) Fanzine – Sitio dos Fanzines de Banda Desenhada: O que é, e qual a origem da palavra, 

[consult.2015-07-15] Disponível em <URL: http://sitiodosfanzines.blogspot.pt/2015/06/fanzine-o-que-e-e-qual-origem-
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Com a internet qualquer autor se pode expor a uma audiência consideravelmente mais 

alargada e não está apenas restrita às fronteiras e ao nicho que a BD dispõe em termos de 

distribuição tradicional. Agora, através de uma simples pesquisa pode-se ter acesso a uma base de 

dados de publicações on-line de naturezas várias. Nestas, pode observar-se uma grande essência 

autoral, assim, neste espectro, podem relacionar-se com os fanzines, mas estes possuem um formato 

físico e um orçamento geralmente superior. Aqui existe total liberdade de expressão. Quer se queira 

produzir uma narrativa em que as páginas obedeçam a uma ordem sequencial, em que à medida que 

autor avança na história vai mudando de página, ou, por outro lado, se quer tomar partido das 

leituras dadas pela janela do navegador de internet e as suas potencialidades. A vertente digital 

geralmente apresenta uma maior versatilidade em termos de possibilidade de leitura. Surgem assim 

narrativas que tomam partido da leitura vertical e ou horizontal através do scroll do rato, jogando 

com a continuidade de leitura. Outro aspecto com cada vez mais relevância neste género de Banda 

Desenhada é a interactividade e a animação. Pode dizer-se até que as barreiras que caracterizam a 

Banda Desenhada começam a misturar-se com a animação. Neste caso o autor tem de ter não só os 

conhecimentos e práticas de desenho, mas também a noções necessárias de disciplinas como 

computação gráfica e animação para realizar este tipo e produto. 

 

«A revolução digital do final do século XX deu origem a uma complexa ecologia dos 

média. Henry Jenkins descreve essa mudança cultural na circulação de conteúdo de média 

em sistemas como "convergência". Jenkins define "convergência", como "o fluxo de 

conteúdo em várias plataformas dos média, a cooperação entre os vários sectores dos média 

e do comportamento migratório das audiências dos média que vai quase em qualquer lugar 

em busca dos tipos de experiências de entretenimento que eles querem»
6
 

 

Começando por analisar em termos estilísticos, a BD portuguesa não se enquadra num estilo 

definido como por exemplo a franco-belga, podendo exemplificar-se com personagens icónicas 

como Tintim, Asterix, Lucky Lucke, Spirou, entre outros. Em Portugal, não havendo um registo 

vincado, este difere de autor para autor, cada um tem a sua linguagem, mais ou menos influenciada 

por outros autores nacionais ou internacionais. Este aspecto é justamente referenciado por C.B. 

                                                                                                                                                                  
da-palavra.html 
6
 «The digital revolution of the late twentieth century has given rise to a complex media ecology. Henry Jenkins 

describes this cultural shift in the circulation of media content across systems as “convergence”. Jenkins defines 

“convergence” as “the flow of content across multiple media platforms, the cooperation between multiple media 

industries, and the migratory behavior of media audiences who will go almost anywhere in search of the kinds of 

entertainment experiences they want» Chute, Hillary; Jagoda, Patrick. (2014) Critical Inquiry – Comics & Media, 

Spring, tradução da autora. 
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Cebulsky
7
 quando refere a individualidade de cada autor português. 

Outro aspecto que se verifica é o pouco interesse das grandes editoras neste tipo de 

publicações, fazendo com que os autores tenham de recorrer a editoras pequenas mas especializadas 

no género, ou à auto-publicação, seja no formato de fanzine, ou de pequenas publicações a partir de 

fundo próprios. 

 

Quando se refere a narrativa, ou temática na BD portuguesa, esta apesar de se poder apelidar 

de variada, pelo simples facto de existirem vários autores, também se pode verificar uma espécie de 

padrão, falando-se em temas essencialmente autobiográficos. Geralmente os argumentos são 

baseados em acontecimentos e vivências dos próprios autores, directa ou indirectamente, isto é, até 

quando se consideram histórias mais heroicas ou mais fantasiosas, estas adquirem de certo modo 

algumas características do autor, este expõem-se, quer seja nos personagens como ou nas situações 

criadas para desenvolver certa trama narrativa, vejam-se os casos de alguns álbuns de André 

Oliveira, Paulo Monteiro, Penim Loureiro ou Rui Lacas, podendo-se mencionar outros. 

Outro aspecto que se pode realçar é a utilização da escrita nas pranchas. Aqui é recorrente a 

utilização de texto em quase todas as vinhetas, parecendo haver necessidade de explicar todos os 

passos do personagem, o que esta está a pensar em todos os momentos, e explicar estes últimos ao 

pormenor, deixando de existir por vezes o silêncio e o tempo necessários para que o leitor possa 

criar a sua interpretação e reflectir sobre os personagens e a história a partir do desenho. Podendo-se 

Pode-se contrapor com os exemplos dos grandes álbuns franco-belgas, nos quais os autores não se 

poupam nas páginas, e utilizam o desenho para explicar grande parte da narrativa. Por exemplo, o 

acordar de um personagem, pode ser resolvido com páginas de largas vinhetas sem uma única 

palavra. As ideias são transmitidas assim a partir do desenho, dando espaço de imaginação ao leitor. 

Este aspecto na Banda Desenhada portuguesa também pode estar relacionado com a fidelidade da 

adaptação de certo argumento de BD, pois este geralmente está explicito em todas pranchas. Este 

facto tem vindo a diluir-se, começando a haver a noção que não é demérito algum quando se quer 

comunicar algo apenas através do desenho, desde que seja consciente e bem aplicado, pois o desafio 

é consideravelmente maior. Como é natural existem variações consoante o que se queira transmitir, 

consoante seja necessário mostrar algo mais monótono, ou algo com mais acção, as ferramentas 

narrativas podem mudar conforme o autor. 

 

 

                                                 
7
 C.B. Cebulsky é um dos vice-presidentes da editora americana Marvel, que actua frequentemente na área do 

recrutamento de novos talentos. 
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Muitos dos autores de Banda Desenhada descritos seguidamente foram distintos com 

prémios e exposições, sendo estes responsáveis por mostrar de forma mais mediática este pequeno 

nicho a nível nacional, que é a Banda Desenhada. Podem considerar-se os festivais nacionais mais 

relevantes, o Festival Internacional de Banda Desenhada da Amadora
8
, Festival Internacional de 

Banda Desenhada de Beja
9
, Anicomics

10
, Iberanime

11
 e mais recentemente a Comic Con

12
. Estes 

festivais têm ajudado os autores já lançados e os que estão a começar a terem a visibilidade 

necessária. Apesar da BD tradicional impressa ser bastante relevante, começam a existir outros 

meios de publicação e exposição, é o caso das webcomics podendo tirar-se partido de novas leituras 

de página e de uma divulgação muito mais abrangente com o recurso à internet. 

 

Dentro deste pequeno mundo podemos fazer relevância a autores que pelo seu trabalho 

dinamizaram este meio de expressão em Portugal, tendo em conta apenas os últimos anos. Falando 

em autores de desenho com trabalho de relevo a nível nacional temos o exemplo de Nuno Saraiva 

(n.1969), que é um dos mais relevantes desenhadores na história recente da BD portuguesa, 

contando com colaborações nos mais diversos jornais, satirizando os mais diversos temas, seja 

sobre tramas políticas ou sociais. Foi autor “…de algumas das mais inovadoras e importantes 

criações de Banda Desenhada, com destaque para Filosofia de Ponta e Guarda Abília (ambas com 

argumento de Júlio Pinto)”.
13

 Marcando um pouco de forma estilística alguns autores vindouros, 

mais nas suas fases inicias, mas que ainda assim, se influenciaram de certo modo, ou se 

identificaram com o registo de Nuno Saraiva. Falando em autores marcantes, é de referir também 

Luís Louro (n.1965), que para além dos vários fanzines editados, foi criador de diversas 

personagens, entre elas “O Corvo”, um super herói português que se fazia vaguear por Lisboa para 

combater o crime, editado pelas edições Asa em 1994, quando ainda havia algum interesse em 

publicar BD portuguesa por parte deste tipo de editoras de maior dimensão. Neste período é 

                                                 
8
 Hoje em dia também mencionado como “Amadora BD”, é um dos mais importantes festivais de divulgação de Banda 

Desenhada a nível europeu que ocorre desde 1989. 
9
 Evento realizado pela Bedeteca de Beja, uma das três Bedetecas existentes em Portugal. O festival conta a sua décima 

primeira edição em 2015. 
10

 Festival dedicado à divulgação da cultura pop, muito ligado à editora Kingpin, que decorre em Lisboa. No ano de 

2015 decorreu a sexta edição. 
11

 Evento ligado à cultura japonesa, especialmente focado no manga, anime, videojogos e cosplay. Realiza-se em Lisboa 

e em Gondomar. 
12

 Originalmente realizada em San Diego nos anos 70 como uma convenção de Banda Desenhada, actualmente a Comic 

Con tornou-se numa marca global e está representada em diversas cidades fora dos Estados Unidos da América. Em 

Portugal, realiza-se na área do grande Porto. 
13

 Pessoa, Carlos. (2010) Ilustração de Nuno Saraiva para o Ípsilon ganha prémio de 10 mil euros, [consult.2015-03-31] 

Disponível em <URL: http://www.publico.pt/media/noticia/ilustracao-de-nuno-saraiva-para-o-ipsilon-ganha-premio-de-

10-mil-euros-1443153> 
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importante referir também o trabalho de Ricardo Cabral (n.1979), bem recebido pela Asa com o seu 

álbum de BD “Evereste”, no qual retrata a jornada de João Garcia com um realismo que mais tarde 

iria ser característico do autor. Este registo tem acompanhado Cabral nos seus mais variados 

projectos, muitos deles com vista ao realismo gráfico, fazendo inclusivamente levantamentos 

fotográficos para as suas criações.  

 

Alguns dos álbuns mais relevantes realizados neste período, são editados tanto em Portugal 

como no estrangeiro. É o caso de João Fazenda (n.1979), com um dos álbuns de referência no 

panorama nacional: “Tu és a Mulher da minha Vida, ela a Mulher dos meus Sonhos” com o 

argumento de Pedro Brito (n.1975) pelas edições Polvo. “O livro é desenhado a preto-e-branco, 

usando em determinados momentos uma coloração vermelha... a combinação entre a cor vermelha e 

o traço negro de Fazenda resultam numa mistura singular”
14

, este aspecto faz com que a leitura das 

pranchas seja fluida, o leitor é guiado pelos apontamentos de cor. Arrecadou diversos prémios e 

tendo sido reconhecido internacionalmente, contanto com edições além-fronteiras. Neste espectro 

podemos também falar de Rui Lacas (n.1975), autor relevante quando se fala em BD autoral, este, 

começando por pequenas edições quase autobiográficas e experimentais, ainda que muito ligadas a 

registos internacionais como por exemplo ao de Jacques Tardi (n.1946) e a de colegas de escola. 

Sendo que este facto também se coaduna com quase todos os autores de BD, mas após este efeito e 

com um trabalho mais coeso, Rui Lacas consegue editar “Obrigada Patrão” pelas edições Asa, 

apesar de ter sido editado primeiro em França e de ter ganho também diversos prémios. Não se 

podendo deixar de referir Paulo Monteiro (n.1967), com o seu livro “O Amor Infinito Que Te Tenho 

e Outras Histórias”, que “fala do amor sob diferentes perspectivas, em 10 histórias criadas entre 

2005 e 2010”
15

 usando um registo peculiar, valendo-se de  um preto e branco em alto contraste, 

quase cru mas que ainda assim não carece de movimento. Este tornou-se o livro mais traduzido de 

sempre na história da BD portuguesa. 

 

Por outro lado, temos a Banda Desenhada mais comercial, sendo esta mais eficaz em 

editoras internacionais como a Marvel, Dark Horse, DC Comics, entre outras, nas quais são 

requeridas algumas exigências estilistas, como é o caso da representação mais próxima do registo 

                                                 
14

 Martins, Gabriel. (2013) Tu és a mulher da minha vida, ela a mulher dos meus sonhos, [consult.2015-03-31] 

Disponível em <URL: http://alternative-prison.blogspot.pt/2013/05/tu-es-mulher-da-minha-vida-ela-mulher.html> 
15

Abreu, Ana. (2014) O primeiro livro de BD de Paulo Monteiro ganhou prémio em França, [consult.2015-03-31] 

Disponível em <URL: http://www.publico.pt/culturaipsilon/noticia/o-amor-infinito-que-te-tenho-e-outras-historias-

distinguido-em-franca-1620492> 
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realista da figura humana ou da paisagem.
16

 Existem casos em que os esforços editoriais de alguns 

autores portugueses são direccionados exactamente para essa vertente, é o caso como de Filipe 

Andrade (n.1986), Jorge Coelho (n.1977) e André Lima Araújo em conjunto com argumentistas 

estrangeiros. 

 

Neste ponto o mais importante foi definir o contexto referente aos últimos anos da 

publicação de Banda Desenhada em Portugal. Pode constatar-se que a falta de unidade estilística 

entre autores resulta numa grande diversidade de registos, podendo dizer-se que esse “não estilo” é 

ele próprio um factor característico na Banda Desenhada portuguesa. A escolha dos autores aqui 

referidos foi criteriosa, ainda que não seja absoluta, pois existem outros autores relevantes para a 

história da Banda Desenhada em Portugal neste período de tempo mas devido à condensação de 

informação não foram referidos. 

 

 

                                                 
16

  Cf. Lee, Stan; Buscema, John. (1984) How To Draw Comics The Marvel Way.  Touchstone, p.15 
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2.2. Estado da arte  

 

No ano de dois mil e quatro, ano em que se lançou o álbum “Deixa-me Entrar” pelas edições 

Polvo, foram publicados numerosos álbuns de BD portuguesa, de onde se pode tirar a conclusão 

que o mercado nacional está em expansão, visto que em anos anteriores o número de publicações 

ser geralmente inferior. É neste contexto em que o álbum se insere, e é a partir desta premissa que 

se fará um levantamento do panorama editorial por editora, referindo as publicações mais 

importantes desse ano. 

 Das editoras com mais álbuns publicados, pode destacar-se a Kingpin Books, ressalvando: 

“Safe Place”
17

 de André Pereira (n.1987) e Paula Almeida (n.1996), que sendo um livro com um 

número reduzido de páginas, faz julgar que pode advir algo mais de um imaginário muito ligado ao 

mundo dos videojogos, e apesar de curta, a história é conclusiva. Por outro lado é de fazer 

referência a “Sepulturas dos Pais”
18

 de André Coelho (n.1984) e David Soares (n.1976), álbum com 

tema peculiar, “desenrola entre complexidade filosófica, sentimento mágico e descrença na 

redenção, o traço de André Coelho reafirma o lado negro da fábula, com um toque de grotesco.“
19

 

Encontramos também “Hawk”
20

 de Osvaldo Medina (n.1973), Inês Falcão Ferreira (n.1992) e 

André Oliveira (n.1982) que trata-se de uma “história autêntica e emocionante que fala de prisão e 

de liberdade, onde uma pequena experiência pode significar grandes mudanças.”
21

 E por último 

nesta editora, é importante falar de “Crumbs”
22

, uma antologia de pequenas curtas de BD de vários 

artistas, tendo em vista o mercado estrangeiro e por isso escrita em inglês, tendo já sido distribuída 

pela Europa, como forma de dar a conhecer a BD portuguesa. Uma outra editora ligada apenas a 

edições deste género, a editora Polvo, editou “A Cidade Suspensa”
23

 de Penim Loureiro (n.1963), 

onde se relata o percurso de vida de três amigos de infância, aparentemente inseparáveis, a partir de 

um ponto de vista de um deles. Trata-se de uma Banda Desenhada autobiográfica ficcionada, 

impregnada de referências ao imaginário português e contou também com uma edição simultânea 

na língua inglesa pela mesma editora. 

Pela Porto Editora, João Amaral (n.1966) realiza a adaptação do livro de José Saramago “A 

                                                 
17

 Almeida, Paula; Pereira, André. (2014) Safe Place. Lisboa: Kinpin Books. 
18

 Coelho, André; Soares, David. (2014) Sepultura dos Pais. Lisboa:Kinpin Books. 
19

 Coelho, Artur. (2014) Sepulturas dos Pais, [consult.2015-03-31] Disponível em <URL: 

http://intergalacticrobot.blogspot.pt/2014/10/sepulturas-dos-pais.html> 
20

 Medina, Osvaldo; Oliveira, André. (2014) Hawk. Kinpin Books. 
21

 Azevedo, André. (2014) HAWK de André Oliveira e Osvaldo Medina pela Kingpin Books, [consult.2015-03-31] 

Disponível em <URL: http://agaragem2014.blogspot.pt/2014/02/hawk-de-andre-oliveira-e-osvaldo-medina.html> 
22

 Freitas, Mario et al.. (2014) Crumbs. Lisboa:Kinpin Books. 
23

 Loureiro, Penim (2014) A Cidade Suspensa. Lisboa:Polvo. 
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Viagem do Elefante”
24

. Pela editora Gradiva “A Batalha, 14 de Agosto de 1385”
25

 por Pedro 

Massano (n.1948), “descreve o que foi um dia decisivo para Portugal. A 14 de Agosto de 1385, o 

exército comandado pelo rei D. Juan de Castela foi derrotado, no campo de S. Jorge, por uma força 

muito inferior de portugueses.”
26

. No caso da editora Chili com Carne, pode destacar-se a coletânea 

“Zona de Desconforto”
27

, tal como “Crumbs”, junta vários autores de BD, mas com a 

particularidade de existir uma temática que os une, a da viagem. Pela Plana Press e por Joana 

Estrela (n.1990) foi editada “Propaganda”
28

, que aborda temas homossexuais. É a primeira obra que 

fala exclusivamente sobre este tema, tendo sido editada e disponibilizada “online”. Por fim a editora 

El Pep, publicou “The Mighty Enlil”
29

 de Pedro Cruz (n.1975). Este álbum retrata as aventuras e 

desventuras da divindade suméria Enlil em pleno século XXI, com a particularidade de ter sido 

editado primeiro em formato de webcomic. Ainda pela El Pep tem-se “F(r)icções”
30

 de João 

Sequeira (n.1971) e Nuno Duarte (n.1975), esta edição cuidada até ao pormenor, mesmo quando se 

fala em objecto, é “Assente na adaptação de quatro contos de temáticas díspares que passam pela 

sátira, o western, a fantasia ou o policial noir, unidos pela linha crua da ficção e da estranheza, este 

é um projecto de Banda Desenhada que mescla palavras intensas com a sobriedade estilizada de 

ilustrações a preto e branco causadoras de sensações fortes e perturbantes.“
31

 

Estas foram as publicações que se consideraram mais relevantes no ano de 2014, perante 

todo o contexto editorial, apesar de terem existido outras para além das acima referidas.  

 

 

                                                 
24

 Amaral, João (2014) A Viagem do Elefante. Porto:Porto Editora. 
25

 Massano, Pedro (2014) A Batalha, 14 de Agosto de 1385. Lisboa: Gradiva. 
26

 Gradiva. (2014) [consult.2015-03-31] Disponível em <URL: http://www.gradiva.pt/?q=C/BOOKSSHOW/7625> 
27

 Ferrajota, Marcos et al..(2014) Zona de Desconforto. Chili com Carne. 
28

 Estrela, Joana (2014) Propaganda [consult.2015-03-31] Disponível em <URL:  

https://dl.dropboxusercontent.com/s/604edqkbri8h5lv/propaganda.pdf.zip?dl=0> 
29

 Cruz, Pedro (2014) The Mighty Enlil. Lisboa:El Pep. 
30

 Duarte, Nuno; Sequeira, João (2014) F(r)icções. Lisboa:El Pep. 
31

 Enanenes. (2014) F(r)icções [consult.2015-03-31] Disponível em <URL: 

https://bandasdesenhadas.wordpress.com/2014/03/18/friccoes/> 
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3.Processos preliminares 

 

A partir da decisão de realizar um álbum de BD, necessariamente tiveram de ser colocadas 

algumas questões, por outras palavras, problemas a ser solucionados. O primeiro seria o de como 

começar, que método seguir, que estratégia adoptar. Esta é, provavelmente a fase mais incerta e 

mais instável de todo o processo, as ideias estão longe de serem definitivas e tudo pode ser posto 

em causa, mas é nesta altura que se tem de ser pró-activo. Esta experiência deu origem, nesta 

primeira fase, à construção da ideia geral da história a ser contada, e o consequente 

desenvolvimento da narrativa. 

Em termos de estrutura consideram-se então as primeiras ideias, referidas no ponto três 

ponto um, onde se procura descrever o início da temática a aplicar ao argumento do álbum, e visto 

uma das condições base deste trabalho ser a publicação, no ponto três ponto dois procurou-se 

estabelecer a procura de editora, contrato e condições. No entanto a questão central dos processos 

preliminares a ser aplicado neste álbum recai sobre a construção e debate de ideias, e o seu 

desenvolvimento. Por desenvolvimento entende-se todo o processo de pré-produção do álbum que 

inclui a realização do argumento e tudo o que está ligado a realização visual do álbum, ou seja 

desde o concept de personagens e ambientes até aos enquadramentos a realizar em cada página 

presente no álbum. 

Resumidamente, os processos criativos iniciais deste álbum surgiram da seguinte maneira: a 

primeira ideia emergiu a partir de um pensamento visual, pensou-se numa ambiência escura e 

desolada, nela inserida uma das personagens principiais. A segunda condicionante foi a procura de 

editora, sendo este ponto necessário pois uma das imposições iniciais do álbum era a sua publicação 

para demonstrar um método de trabalho viável para edição. Por último a construção da ideia final, o 

debate de ideias, e o seu desenvolvimento. 

Este capítulo é particularmente relevante pois pode funcionar em termos didáticos ao dar 

pistas sobre as diligências a ter para a publicação de um álbum, visto esta fase da procura e 

aceitação de um editor ser uma das mais complicadas a atingir quando não se tem experiência. 

 

 

3.1 Primeiras ideias 

 

Quando consideramos o mundo das artes visuais, é do conhecimento comum que a ideia de 

página em branco pode por vezes ser assustadora só por si. Assim a criação de uma história credível 

com personagens e ambientes estruturados ao ponto que tudo faça sentido, torna-se ainda mais 
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inatingível. E é nesta fase da construção do álbum em que se começa a remexer em espaços do 

pensamento, a investigar situações que se tenham vivido ou pelo contrário que se queiram viver, 

pois é essencial saber do que se quer transmitir ao público. Uma analogia a este processo é a própria 

construção do desenho criativo ou de imaginação, sendo para que este seja consciente, é preciso 

primeiro saber como o mundo é realmente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apesar da experiência pessoal poder ser um ponto de partida, esta tem de ser medida e 

enriquecida com alguma investigação, pois se não houver investigação, facilmente se pode incorrer 

em algum tipo de clichê. No presente caso, a primeira ideia surgiu apenas de uma imagem muito 

forte. Nessa imagem, estava presente toda a ambiência e o tom do qual toda a história iria partir: 

"num espaço estranhamente desolado e escuro, lá no meio, encontrava se um miúdo a chorar e a 

correr com todas as suas forças por algo que partiu e não volta mais." A partir desta premissa foi 

necessário adensar essa ideia, neste caso, a história foi sendo feita progressivamente, não se 

conhecendo o final antecipadamente. Na verdade, o final foi incerto até ao fim deste processo, ou 

seja, os acontecimentos iam dado lugar a outros e a história foi-se construindo camada sobre 

camada. 

Mesmo no momento em que o argumento ainda não tinha sido realizado, procedeu-se 

imediatamente a considerar uma estratégia de edição. No entanto é aconselhável neste passo ter um 

argumento mais sólido e ter algumas referências visuais de como o álbum poderá vir a apresentar-

se, se não, pode-se correr o risco de rejeição por parte das editoras. 

Fig.2, Joana Afonso (2014), estudo preliminar. Esferográfica s/ papel, 148mm × 210mm. 
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3.2 Procura de editora, condições, contrato.  

 

Um dos objectivos deste projecto passava pela edição do álbum, sendo aqui o problema 

central a procura de editora, ou melhor, como entrar em contacto com ela. Para isto acontecer, ter 

uma base de contactos é fundamental, tal como ter ideias e trabalho o mais sólidos possível. É 

imprescindível a demonstração de trabalho consistente e profissional. Por vezes recorrer a mais que 

uma editora é uma estratégia, havendo sempre a possibilidade de uma não estar interessada em 

publicar o trabalho, e assim as probabilidades de alguma aceitar é sempre maior, do que apenas 

procurando uma única editora. No caso particular deste projecto, a Polvo, editora de Rui Brito foi a 

primeira a ser contactada por via de um colega de trabalho, e este aceitou de imediato a proposta. A 

partir desse momento, para além do editor ter de ser posto a par de tudo o que a história implicaria, 

seria importante também a resolução de burocracias tais como as questões contratuais, prazos e o 

modo de pagamento. Estes assuntos foram acautelados desde o início a partir de um contracto 

assinado por ambas as partes. Neste documento
32

 eram referidos todos os direitos e deveres a terem 

em conta, desde os prazos a serem cumpridos - falando-se neste caso, no final do mês de Agosto de 

dois mil e catorze; às formas de pagamento - fala-se aqui num pagamento adiantado na publicação 

do álbum e posteriormente à base de royalties, mediante o número de vendas a uma percentagem 

acordada pelo editor por cada um desses exemplares. 

Como se pôde verificar, a referência ao contrato é relevante pois nem todas as editoras têm 

uma política profissional perante a realização do álbum, e acha-se necessário mostrar as vantagens 

que podem advir da realização de um contrato. Muitas vezes os denominados contratos verbais 

podem não ser suficientes para acautelar os direitos do autor e podem surgir situações menos claras 

perante a publicação de um álbum, por exemplo, no caso de haver segundas edições ou como se 

processam os direitos cedidos para edições estrangeiras. 

Todas estas premissas foram expostas de forma a evitar mal entendidos. Também bastante 

importante foi a exposição de um método de trabalho exequível, no qual implicaria a feitura de 

escolhas tão basilares como: de quantas páginas o livro teria de ter, se era a cores ou 

monocromático, ou qual seria o formato que as páginas tinham de obedecer. Nesta primeira fase, 

ainda de construção da história e sendo o principal objectivo a edição da mesma, são necessários 

alguns cuidados relativamente aos modos de comunicação. Tendo em vista o público, a história não 

se pode fechar sobre sim mesma, correndo o risco desta não conseguir chegar a outras pessoas. 

Neste caso foi então indispensável recorrer a outras fontes para além do próprio autor na construção 

da história.  
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 Ver Anexo A 
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3.3 Construção da ideia, debate de ideias, desenvolvimento. 

 

Nesta fase, o desenvolvimento das ideias principais teriam necessariamente de fazer sentido, 

pois sem uma boa história, não seria possível fazer um bom álbum de BD. É uma altura de reflexão, 

interior e exterior, à procura das acções sucessivas que vão dar ao final. Então, como foi referido 

anteriormente, é um pouco contraproducente fazer um trabalho desta natureza apenas e só fiando 

nas ideias de uma só pessoa, assim foi profícua a procura de troca de ideias. Apesar de isto ter 

acontecido, é possível que este trabalho de escrita e criação de ideias seja feito apenas por uma 

pessoa, mas tal como em qualquer área, deverá ser alguém já com alguma experiência na matéria 

em questão. Neste projecto, a partir desta troca de ideias foram-se desenvolvendo as ideias 

vindouras. No início havia uma ideia de final da história, mas o restante, ainda eram suposições, que 

juntas não faziam muito sentido. Por isso, ao pensar na história e discutindo pontos de vista com 

terceiros, foi-se vendo que o final teria de ser diferente do que se queria contar originalmente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3, Joana Afonso (2014), texto preliminar. 

Grafite s/ papel, 148mm × 210mm. 
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Relativamente a este processo, e quando as imagens sugeridas pelo argumento em 

construção eram suficientemente fortes, começou-se por estudar algumas situações, pois, neste 

caso, muitas ideias surgiram quando se desenhava, as personagens ganhavam corpo, personalidade 

e espaço, facto este que ajudou a construção da história. 

A personagem do Alberto foi criada na extensão da ideia do miúdo, era necessário para o 

contraste entre as duas fases da vida, uma em que se tem sonhos, e força para os seguir, e outra, em 

que essas premissas já não importam, ou foram há muito esquecidas. A personagem da dona 

Fernanda, por outro lado, teria de ser a oposição da personalidade de Alberto, uma mulher aberta, 

metediça, curiosa, bem disposta e sem problemas aparentes. Quando ao enredo, a criança perdida 

naquele espaço tinha de significar algo, no fundo aquele imaginário vazio é a própria memória do 

personagem principal, ou seja, estagnada, parada naquele exacto momento quando perde algo, neste 

caso, a sua figura paternal personificada pelo avô. Este estado que reflete-se na vida de Alberto 

através das caixas vazias, empilhadas no seu quarto escuro descaracterizado, e que não lhe 

permitem ver nada para além dessa paisagem desolada e fria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto é uma personagem sem passado, sem poder de reacção, que é inquilino de dona 

Fernanda, sendo esta a peça chave para o desenlace de toda a história. Ela, e o objecto que 

personifica tudo o que Alberto é: uma bola de trapos feita pelo seu avô. Esta bola simboliza o 

próprio passado ao qual estava preso desde sempre. É dona Fernanda que tenta perceber aquele 

Fig.4, Joana Afonso (2014), primeiros estudos para o personagem Alberto. 

Grafite s/ papel, 148mm × 210mm. 
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senhor de olhar pesado e ausente e é partir dessa personagem que Alberto se consegue libertar do 

passado, construir novas lembranças e conseguir decidir por ele o que quer da sua vida. O ponto de 

não retorno é a acção da dona Fernanda de desfolhar a bola de trapos, provocando assim em Alberto 

emoções dúbias e de desespero, que vão culminar na sua escolha e no seu perdão ao passado. Pode 

dizer-se que a história foi sendo construída a partir e para os personagens criados, tendo sempre 

como base como eles iriam reagir às situações, formando personalidades mais consistentes, 

tornando assim, por sua vez, a narrativa também ela mais pensada e consequente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5, Joana Afonso (2014), estudos finais para o personagem Alberto.  

Grafite s/ papel, 148mm × 210mm. 
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No fim deste processo, para além de todas estas especificidades do projecto, também foi 

importante definir os ritmos que se queriam empregar na narrativa. Esta foi pensada para ser 

desenvolvida de forma lenta, dando espaço a acontecimentos mundanos, às pausas necessárias para 

dar a ideia de monotonia e estagnação da personagem principal. Por outro lado tem de se pensar na 

importância do discurso, pois este seria escasso. A personagem de Alberto pouco ou nada falaria, 

apenas presenciava o que se passava, sem grandes questionamentos, sendo as outras personagens a 

introduzir todas as acções e decisões de Alberto. Esta predisposição intencionalmente iria ser 

modificada pelos acontecimentos dispostos na história, pois a personagem principal, apesar de lhe 

estarem sempre atribuídas poucas falas, na segunda parte da narrativa nitidamente recuperava 

algum controlo sobre as suas acções.  

 

 

 

 

Fig.6, Joana Afonso (2014), estudos para o personagem Alberto em criança. 

Grafite s/ papel, 148mm × 210mm. 
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Fig.7, Joana Afonso (2014), estudos para a personagem Dona Fernanda. 

Grafite s/ papel, 148mm × 210mm. 
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4.Construção da BD 

 

A fase seguinte à construção de um argumento é a de transformar todas as ideias em algo 

material e pictórico. Tanto este processo, como os anteriores são passíveis de serem alterados, 

podendo ficar completamente diferentes à medida que o álbum vai sendo construído. 

O método utilizado neste caso foi o estudo das personagens intervenientes; dos ambientes 

nos quais iriam habitar e povoar, e coincidentemente, o estudo preliminar das páginas. É só depois 

de esta fase estar completa e revista, que se parte para o que vai ser o objecto final, começando a 

pensar-se nas técnicas a aplicar. Havendo prazos muito definidos a ser cumpridos, a urgência de 

uma metodologia eficaz era necessária. Foi então proposto um calendário visando a conclusão do 

projecto a tempo. Começou-se pela construção do desenho a lápis azul, com a duração de dois 

meses para a sua conclusão. Escolheu-se esta cor por ser mais reversível e não marcar tanto o papel 

na altura da digitalização, conseguindo assim um original mais limpo. Depois desta fase, e após a 

verificação pelo editor sobre pormenores do desenho a alterar, é a parte da passagem a preto, que se 

propôs um mês para a concretizar. Para a etapa final, dispôs-se cerca de um mês e meio para a 

coloração e a balonagem. Foi contabilizado um prazo para os eventuais acertos finais, acertos que 

geralmente são morosos a realizar.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8 Joana Afonso (2014), fotografia da autora a colorir numa mesa digital. 
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Verificou-se então que no caso da publicação comercial, os prazos a serem cumpridos 

determinaram a metodologia a ser aplicada, pois consoante o tempo disponível varia o aspecto final 

do livro. No caso deste álbum houve um grande esforço para que a qualidade do desenho fosse 

sempre um requisito fundamental, ainda que os prazos tenham sido cumpridos. Um dos meios que 

se empregou para a realização do álbum ser mais rápida, foi a decisão de colorir digitalmente, 

podendo-se assim dedicar mais tempo para o desenho.  

Usou-se então um programa de desenho em bitmap
33

 para a coloração das páginas. Em 

termos mais técnicos, existiram três camadas trabalhadas, a do desenho original, a da cor base e a da 

sombra. A primeira teve de ser limpa para que não existisse nenhuma espécie de ruído indesejado 

que pudesse interferir na leitura da página. Na camada pertencente à cor base deram-se todas as 

tonalidades gerais, não contemplando ainda as questões relativas à luz/sombra. Esta preocupação 

surgiu apenas após as anteriores estarem asseguradas, oscilando entre as sombras quentes e frias, 

aqui foram escolhidas tonalidades que criaram o ambiente desejado. 

 

 

4.1 A importância dos personagens e ambientes 

 

A fase da construção de personagens e ambientes é provavelmente das mais cuidadas, os 

personagens têm de ser consistentes, tal como os ambientes. Os primeiros têm de mostrar emoções, 

a sua linguagem corporal ter de o identificar como alguém com um determinado tipo de 

personalidade. Tem de haver um especial cuidado na construção da silhueta, pois esta tem de ser tão 

única, de maneira a que ao longe seja facilmente identificável. Sendo esse o compromisso, e 

havendo três personagens centrais, duas masculinas - uma delas criança, e outra feminina, para além 

de serem únicas, também teriam de ser complementares, isto é, teriam de pertencer ao mesmo 

universo. Uma particularidade da personagem Alberto é que este se desdobra em duas personagens. 

Embora ambas pertençam a espaços e tempos diferentes, tinham de ter alguma ligação, nem que 

fosse através de planos dentro da narrativa. E uma vez que se queria acentuar a diferença entre o 

passado e o presente de Alberto, as parecenças não deveriam ser muitos notórias apesar de ser o 

mesmo indivíduo. 

Após vários estudos foi-se também adensando a ideia de que o personagem mais velho 

deveria ser um homem tímido com cerca de quarenta anos, com aspecto pesado, olhar vago, 

melancólico, parado no tempo e fechado para qualquer estímulo exterior. Sendo então a dona 

                                                 
33

 O desenho em bitmap caracteriza-se pela construção da imagem a partir de pixeis. Para referência cada prancha deste 

álbum tem 2008 por 2785 pixeis. 
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Fernanda a personagem antagónica de Alberto, esta, no que toca à sua forma também teria de ser 

bem diferente, é elegante, delicada e mais oval, acabando por se complementar a Alberto. A escolha 

dos ambientes tinham de ser credíveis para as personagens, neste caso, querendo-se situar a 

narrativa em Lisboa, houve um levantamento fotográfico dos potenciais locais de interesse, pois 

eram espaços onde as personagens iriam morar, passar, ou estar. Os ambientes tinham de ser 

desolados, com alguma vida, mas maioritariamente solitários. 

 

«O segredo para a simplicidade é que cada forma é um símbolo. O círculo representa o 

futuro; o quadrado simboliza o passado. O quadrado e o círculo ligam-nos à simplicidade da história 

e permitem que os detalhes se diluam para que assim o olho e a mente não sejam apanhados na 

confusão.»
34

 

 

Foi feita uma pesquisa visual na cidade. Durante a errância pelas ruas de Lisboa, foram 

levantados lugares, pormenores que se acharam com mais potencial para serem reinterpretados, 

dando-lhes uma nova vivência, tornando-os num lugar habitado pelos personagens, num mundo em 

que um complementa o outro. Um dos locais representados é o Mercado de Arroios, e no seu registo 

achou-se interessante a morfologia fora do comum do edifício. Imaginou-se como é que este podia 

moldar-se à função de base onde Alberto partiria todas as noites com o camião para recolher o lixo 

da cidade. Foi a partir desta ideia que foi desenvolvido este cenário e consequentemente toda a zona 

circundante e os restantes cenários e as suas ambiências. Este ponto, foi um auxílio particularmente 

útil para formar a história.  

Certos edifícios foram adulterados para servir a história, mas alguns lugares foram tidos em 

conta como são realmente, respeitando-os, como foi o caso do centro comercial Colombo e a praça 

do Rossio. Assim, serviram como sítios notáveis, de âncoras identificativas com os quais o leitor se 

pode relacionar tornando a história mais perto de si. 

                                                 
34

 «The secret to simplicity is that every shape is a symbol. The circle represents the future; the square symbolizes the 

past. The square and circle motifs visually connect us to the simplicity of the story and allow the details to fall away, so 

the eye and the mind are not caught up in the clutter.». Hauser, Tim. (2009) The Art of UP. São Francisco: Chronicle 

Books, p.19. Tradução da autora. 
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Fig.9, Joana Afonso (2014), fotografia de ambiente de 

referência para local de trabalho do personagem 

Alberto. Mercado de Arroios, Lisboa. 

   

 

 

 

 

 

 

Um outro local com uma elevada importância é o lugar onde grande porção das acções 

ocorriam, nomeadamente alguns lugares de passagem, não faltando a casa na qual a maior parte dos 

acontecimentos se desenrolam ao longo da história. A casa tinha de ser um lugar habitado e vivido, 

daí a necessidade de se achar boas referências, desde o exterior ao interior. Para evitar ambientes 

totalmente estéreis, foram tidos em conta certos detalhes como a roupa estendida, os azulejos, o 

mobiliário, a forma da porta de entrada, a entrada do prédio e os pormenores necessários de forma a 

mostrar o lado verosímil dos lugares. Os únicos lugares mais inóspitos são a casa de Alberto e o 

espaço representado nos sonhos deste personagem. No primeiro, apenas existiam caixas e no 

Fig.11, Joana Afonso (2014), Mercado de Arroios modificado para local 

de trabalho do personagem Alberto. Grafite s/ papel, 297mm × 420mm. 

Fig.10, Joana Afonso (2014), fotografia de ambiente 

de referência para prédio do personagem Alberto e 

Dona Fernanda. Calçada de Arroios, Lisboa. 
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segundo, não existia nenhum tipo de figuração, excepto a representação da bola de trapos e o 

próprio personagem na sua infância. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12, Joana Afonso (2014), fotografia de ambiente 

interior de referência para prédio do personagem Alberto 

e Dona Fernanda. Rua Ferreira da Silva, Lisboa. 

Fig.13, Joana Afonso (2014), recriação de 

ambiente interior para prédio do personagem 

Alberto e Dona Fernanda. Pintura digital. 

Fig.14, Joana Afonso (2014), fotografia de pormenor 

exterior de referência para prédio do personagem Alberto 

e Dona Fernanda. Rua Ferreira da Silva, Lisboa. 

Fig.15, Joana Afonso (2014), recriação de 

ambiente exterior do prédio do personagem 

Alberto e Dona Fernanda. Grafite s/ papel, 

297mm × 420mm. 
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O interior do prédio da porteira e o seu exterior foram inspirados por duas referências 

distintas. Pretendia-se que o exterior se apresentasse como um prédio com algum desgaste, mas no 

caso dos prédios pesquisados, esse desgaste também era traduzido no interior, algo que não se 

pretendia. Assim a solução foi utilizar duas referências distintas, em que o prédio exterior é 

particularmente mais velho que o prédio ao qual foram retirados os interiores. 

Este estudo realizado ao nível dos lugares habitados foi efectuado igualmente nos lugares de 

passagem. Sobretudo nos arredores da freguesia de Arroios em Lisboa, e numa fase final da história 

no centro comercial Colombo. Estes espaços foram posteriormente adaptados de forma a resultarem 

no desenho de planos em interação com os personagens. 

No caso da deambulação de Alberto por Lisboa, os cenários escolhidos tiveram como intuito 

mostrar lugares reconhecíveis, solidificando assim o mundo que estes personagens ocupam. As 

escolhas foram determinadas, muitas das vezes, segundo as próprias morfologias dos edifícios, 

criando assim silhuetas mais interessantes nas vinhetas, que por sua vez iriam ajudar na leitura da 

narrativa visual. 

 

 

 

Fig.16, Joana Afonso (2014), fotografia de ambiente de 

referência para lugar de passagem do personagem Alberto. 

Alameda Afonso Henriques, Lisboa. 

Fig.17, Joana Afonso (2014), recriação de ambiente de referência para lugar 

de passagem do personagem Alberto. Grafite s/ papel, 297mm × 420mm. 
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No entanto, houve por vezes a necessidade de redesenhar um pouco a perspectiva, ou até mesmo a 

escala da imagem fotográfica, para que a interacção entre cenário e acções se consigam coordenar 

de um modo lógico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.18, Joana Afonso (2014), fotografia de ambiente de 

referência para lugar de passagem do personagem Alberto. 

Rua Alves Torgo, Lisboa. 

Fig.19, Joana Afonso (2014), recriação de ambiente de referência para lugar 

de passagem do personagem Alberto. Grafite s/ papel, 297mm × 420mm. 
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É no começo da narrativa que se estabeleceram os principais ambientes. Estes ambientes 

retirados do real tiveram de se adequar não só em termos orgânicos, mas também cromáticos, visto 

que todas as fotos foram tiradas durante o dia, e a maioria das acções são nocturnas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.20, Joana Afonso (2014), fotografia de ambiente de referência para 

lugar de passagem do personagem Alberto. Rua Carlos Mardel, Lisboa. 

Fig.21, Joana Afonso (2014), recriação de ambiente de referência para lugar 

de passagem do personagem Alberto. Grafite s/ papel, 297mm × 420mm. 
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4.2 Estudos de página e layouts 

 

Enquanto surge a configuração dos ambientes e personagens do álbum, é altura para 

começar a estruturar as páginas que ainda estão apenas pensadas. Havendo um número estipulado 

de páginas para o fazer, e não podendo comprometer de modo algum a narrativa, teve de se 

proceder a um exercício de síntese que fosse benéfico para a história. Conforme a variação de ritmo 

na narrativa (seja um ritmo contemplativo e monótono ou de acção
35

), as páginas, o número e a 

organização de vinhetas serão necessariamente diferentes. Outro aspecto importante a ter em conta 

é a balonagem preliminar, pois provoca elementos muito fortes em termos gráficos, e têm de co-

existir com o desenho. Ambos têm que ter uma leitura clara, sem interferirem de forma caótica na 

composição da página. 

Relativamente ao tempo do discurso, ou por outras palavras, aos ritmos a empregar ao longo 

deste projecto, apresentar-se-ia no início uma narrativa mais lenta, poucas vinhetas por página, e 

muitas páginas. Posteriormente o número de páginas teve de ser comedido, visto ser imposto um 

número limitado de páginas, daí a necessidade de tornar a narrativa mais curta, mas também mais 

dinâmica, para melhor aceitação pelo mercado comercial, intercalando momentos mais parados com 

outros com mais acção, mantendo assim o leitor atento. 

 

 

                                                 
35

 Cf. McCloud, Scott. (2006) Making Comics: Storytelling Secrets of Comics, Manga and Graphic Novels. William 

Morrow Paperbacks, p.23. 

Fig.22, Joana Afonso (2014), “layouts” com guião preliminar. Grafite s/ papel, 148mm × 210mm. 
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Estes estudos de página foram realizados simultaneamente aos estudos de personagens e de 

ambientes, começando a ser estruturados após as ideias basilares da história. Foi um método visual 

encontrado de forma a desenvolver ideias, e apesar de existir um texto mais estruturado, achou-se 

que assim o desenho e a história desenvolviam-se igualmente, de um modo simbiótico, em que o 

desenho ia consolidando a história e a história o desenho. Estes estudos foram efectuados por uma 

ordem lógica, portanto, começando na primeira página, avançando na história, até à última. Como 

efeito secundário, algumas acções da história foram perdendo sentido, não havendo alternativa 

senão alterar algumas páginas. Cada layout foi estruturado recorrendo a um suporte portátil na 

forma de um diário gráfico. Foi nesse diário que foram desenhados a grafite numa escala reduzida 

cada ideia de página, organizando já todos os elementos constituintes como os diferentes planos, 

perspectivas, até mesmo os balões de fala e de narração. 

Os estudos finais das páginas foram posteriormente organizados, para que a sua consulta 

fosse o mais prática possível. Foram também incluídas as ideias de diálogo, indicado ao lado de 

cada página o conteúdo dos balões. Foi assim produzido um guião ilustrado pronto a ser executado 

na próxima fase, já com o formato definitivo. 

 

 

 Fig.23, Joana Afonso (2014), diário gráfico onde foram realizados a 

maior parte dos esboços e argumento do álbum “Deixa-me Entrar”. 
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4.3 Definição de técnicas a ser aplicadas 

 

Quando se atinge uma base de trabalho consistente, neste caso, desenvolvidas as 

personagens, ambientes e esquemas de página, chegou a altura de começar a desenhar na página 

definitiva. Nesta fase tiveram-se duas condicionantes, a do tempo e o que resultaria melhor em 

termos de expressão gráfica para este tema. Neste caso específico, houve a necessidade de 

concretizar um esboço prévio bem trabalhado, para que quando se passasse a limpo, o traçado do 

desenho ser fosse o mais livre e espontâneo possível. Recorreu-se então ao desenho preliminar em 

lápis de cor azul. É uma técnica bastante utilizada, visto não deixar tanto ruído como a grafite. Na 

altura da digitalização o esboço pode ser omitido facilmente, bastando trabalhar directamente no 

canal azul dos canais RGB
36

 constituintes da imagem em bitmap. Assim fica apenas visível a arte 

final sem qualquer interferência, poupando tempo no trabalho de limpeza de página na passagem 

para o digital. 

Após o esboço chegou a parte da traçagem a preto e esta fase, tal como a anterior, tem 

muitas formas de ser concretizada. A mais comum ainda assim seja a tinta-da-china, podendo 

adquirir expressão gráfica de alto contraste ou aguadas mais subtis. Nos dias de hoje podemos 

verificar uma mistura de meios, tal como páginas inteiras feitas a lápis, carvão, esferográfica ou até 

realizadas de forma integral apenas e só digitalmente. Mas voltando ao caso em estudo, aqui numa 

fase inicial experimentaram-se algumas técnicas, sendo o desenho a grafite a que resultou melhor, 

esta escolha foi ponderada também com as possibilidades que este meio acarreta, neste caso, a 

facilidade de manipulação e a consequente rapidez na sua execução. Sintetizando a técnica de 

desenho aplicada neste álbum, apresentam-se as seguintes fases: 

 

1. Concretização do esboço de dimensão reduzida, a lápis 

2. Desenho em escala superior à de impressão final a lápis azul 

3. Passagem do desenho a lápis azul para arte final a grafite 

4. Limpar e pintar o desenho com recurso a programas informáticos. 

 

Nota-se então que a maior parte deste processo de desenho foi realizado analogicamente, mas 

em termos de arte final, inclusão de cor e preparação para impressão, fui utilizado o computador, 

pois é um método mais acessível e célere para realizar estes processos. 

                                                 
36

 Sendo que a imagem ao digitalizar fica definida por três canais de cor, o vermelho, o verde e o azul, ao escolher 

trabalhar no canal azul, este torna todos os azuis em brancos, porque o branco contém a percentagem máxima de azul e 

o azul também contém a percentagem máxima de azul. 
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Fig.24, Joana Afonso (2014), progressão de uma prancha. 
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4.4 Importância da cor na narrativa 

 

O uso da cor é uma escolha determinante na configuração visual do álbum, mas também é 

um factor que vai influenciar a narrativa da própria história. Com a cor, o trabalho adquire mais um 

meio de comunicação e de expressão. Neste projecto, a paleta escolhida foi de acordo com o 

desenho. Sendo este leve pela natureza do lápis de grafite, os tons deveriam ser também mais 

claros, para que estes não se sobrepusessem aos pormenores do traço. A cor para além de transmitir 

emoções, tem também um papel que pode ser aproveitado para o objecto final editado, 

nomeadamente na diferenciação de secções do livro, isto é, com o simples folhear do álbum, é 

possível ver a cor quase como se fosse uma linha sinuosa, uma curva de acção a subir e a descer, 

onde podem ser criadas dinâmicas.
37

 

 

                                                 
37

 Cf. McCloud, Scott. (1994) Understanding Comics: The Invisible Art. William Morrow Paperbacks, p.190. 

Fig.25, Joana Afonso (2015), esquema/dinâmica de cores das páginas do livro “Deixa-me Entrar”. 
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Em termos de ambiência, a ideia inicial, aquela que surgiu logo no início da história, foi a de 

espaços tenebrosos e escuros. Estes espaços sombrios vão ser aplicados tanto nas sequências de 

sonho, quando o miúdo aparece, bem como quando Alberto surge já adulto, nas suas noites de 

trabalho. Este ambiente foi ficando progressivamente mais leve e colorido à medida que a história 

evoluiu. Foram assim criados jogos de cor, que seriam úteis tanto a nível estético como conceptual. 

Puderam-se assim dividir, etapas, estados, ou até mesmo momentos, havendo assim espaços chave 

caracterizados pela cor. O primeiro, mais escuro e estéril, onde o miúdo se encontra, caracterizado 

por uma cor forte avermelhada intensa como cenário e com tons monocromáticos aplicados na 

personagem da criança. O segundo, um pouco na continuação do anterior, mas numa vertente mais 

fria, reside nas noites de trabalho de Alberto. Durante a noite, os tons são dotados de um azul frio, 

não havendo muita variação de tons, permanecendo a ideia de monotonia, tal como na casa alugada, 

onde a desolação e a falta de calor e de vida habitam. Por outro lado, quando se vai para a casa de 

dona Fernanda, os tons quentes e aconchegantes são os mais dominantes, dando a sensação de 

conforto, que mesmo ao folhear o álbum, podem ser logo destacados. Por outro lado, no evento do 

acidente de trabalho, onde Alberto acaba por perder parte do seu braço, os tons frios e mais 

desolados regressam, como se pode verificar no caso da paleta sem grande saturação na passagem 

do hospital. 

No entanto, para além da escolha dos ambientes de uma forma mais geral, a cor é também 

importante numa fase de escolha dos personagens. No caso de Alberto, este deveria de 

caracterização simples, não teria grande variação de matiz, ou pelo menos as cores não seriam 

muito saturadas, acabando por se escolher tons esverdeados secos. A dona Fernanda apesar de 

possuir um vestido banal, este teria de ser alegre, iluminado, acabando por ter sido escolhido um 

tom alaranjado, tom esse que iria combinar com a matiz do seu gato. 

Resumidamente, todas as paletas têm de fazer sentido nas mais variadas situações, sendo 

que podem até ser reorganizadas ou alteradas por quadrado, ou página, para fazerem sentido no 

conjunto. Na construção das vinhetas e das pranchas como um todo, os tons utilizados nos 

primeiros painéis têm de coexistir com os restantes, havendo a necessidade de estudar como as 

paletas se podem relacionar, estando assim em causa a ideia que se quer transmitir. A cor é 

essencial, seja a sua utilização para fins mais estéticos ou conceptuais. Idealmente estas duas 

vertentes deveram ser pensadas em conjunto para assim haver uma narrativa cromática.  
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4.5 Balonagem, escolha e importância do tipo de letra 

 

Esta é das últimas fases de criação, quando se introduz os elementos escritos, completando a 

linguagem das imagens da narrativa. É importante um grande cuidado na realização desta etapa, 

pois as escolhas que aqui se fazem podem prejudicar o trabalho já feito até então. É então essencial 

o seu planeamento numa fase preliminar, para tentar prever onde os elementos escritos poderão 

coexistir com o desenho. É a partir do texto, juntamente com as silhuetas desenhadas nos planos das 

vinhetas, que se vai gerar o sentido de leitura da página e captar a atenção do leitor para o que se 

quer contar. Para além dos balões, o tipo de letra tem de ser bem escolhido. Adaptando-se ao 

desenho e a todo o registo, este não deve entrar em conflito com os restantes elementos da página, 

mas sim ser parte integrante do todo. Como já foi verificado, todos os elementos têm de fazer 

sentido, para a concretização de um trabalho coeso. Seguindo esta premissa, o mais desejável seria 

realizar toda esta fase de modo manual, isto é, tanto os balões como as legendas serem desenhados e 

escritos à mão de forma tradicional, obedecendo ao mesmo processo do desenho. No entanto neste 

projecto, havia simultaneamente a questão do tempo e do curto prazo, tornando-se assim a escrita 

manual num processo não viável na sua concretização e daí ter sido descartada mesmo na fase de 

experimentação.  

Fig.26, Joana Afonso (2014), página com diferentes 

ambientes cromáticos. Pintura digital. 
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Nesta fase foram indispensáveis vários testes, começando pela balonagem
38

 mais 

concretamente pela configuração dos balões. No início, fizeram-se testes com balões mais clássicos, 

isto é, contornados a preto, mas chegou-se à conclusão que o aspecto destes não se integrava bem 

com o desenho. Assim, experimentou-se remover a linha exterior, mas ainda assim apresentavam-se 

muito rígidos, embora já se aproximassem do resultado final desejado. Foi então que explorando as 

possibilidades do desenho digital, se encontrou a forma final do balão. Este ficaria com um aspecto 

mais texturado e de contornos indefinidos, como se fosse uma pincelada, ou feitos a pastel, 

acompanhando assim a linguagem empregue no desenho e na cor. 

Outro aspecto fundamental, neste caso, quando existe a necessidade de colocar discurso, é a 

escolha do tipo de letra. Tal como a forma do balão, a letra deveria coexistir harmoniosamente com 

o desenho nas páginas. Por isso houve necessariamente alguns testes, desde letras mais 

arredondadas, a outras mais simplificadas, mas todas elas com um aspecto manual. Utilizou-se uma 

folha de teste, recorrendo a uma prancha que possuísse um elevado número de falas, na qual foram 

introduzidos alguns balões com diferentes tipos de letra. A que acabou por ser escolhida, foi aquela 

que fazia mais sentido com o desenho: a com aparência de mais desenhada, sem comprometer a sua 

leitura. É importante ter em conta a grossura das letras, pois a espessura do tipo de letra tem de ser 

compatível com a espessura das linhas do desenho, porque se isto não acontecer pode-se criar uma 

disparidade entre a letra e o desenho. Foi toda utilizada em forma de letras capitais, tornado assim, 

ainda mais fácil a sua leitura, visto todos os caracteres se encontrarem à mesma altura, permitindo 

assim à mancha de texto adquirir uma configuração mais uniforme, que neste caso era o que se 

pretendia. 

                                                 
38

 Entende-se por balonagem os grafismos aplicados na Banda a Desenhada para a introdução de texto. 

Fig.27, Joana Afonso (2014), estudo de formas de balões de fala. Pintura digital. 
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Fig.28, Joana Afonso (2014), testes de tipos de letra. Pintura digital. 
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4.6 Questões técnicas e comerciais 

 

Neste ponto abordaram-se as questões relativas à comunicação entre a autora e o editor na 

construção dos diálogos e na realização do desenho, guião, legendagem, assim como na estratégia a 

aplicar quando foi necessário divulgar o álbum. Foi um processo necessário para que o editor se 

sentisse confortável com o objecto final a ser impresso e posteriormente comercializado. Estes 

diálogos ocorreram frequentemente, pois assim que se produzia algum tipo de conteúdo que 

carecesse de ser finalizado, este era colocado em discussão. Desta permuta de ideias, resultavam 

algumas sugestões por parte do editor, usualmente sob forma de alterações que poderiam ou não ser 

adoptadas. Algumas foram postas em prática, outras não se acharam adequadas e mantiveram-se 

como a autora originalmente as tinha executado. 

Embora as modificações ao álbum tenham sido colocadas como sugestões por parte do 

editor, para não correr o risco de um eventual comprometimento à realização do projecto, foram 

efectuadas mais mudanças que as desejadas. Este advento ocorreu durante todas as fases de 

realização, ainda que na fase do desenho e na fase de construção do diálogo a comunicação 

autora/editor tenha sido particularmente intensa. Quanto ao desenho, as modificações propostas 

pelo editor não desvirtuaram a história em si. Facto esse, que quando se fala nas alterações ao texto, 

já não se verifica, pois certas alterações modificaram a ideia inicial da história. Posteriormente, a 

essas modificações mais profundas, tiveram de se acertar e harmonizar o aspecto e a posição da 

balonagem na página. Esta preocupação foi um pouco dificultada, visto ter existido a vontade do 

editor em adicionar mais texto, mais diálogos e consequentemente mais balões dos que já tinham 

sido pensados nos estudos preliminares de página. Aqui, numa fase final, existiu um trabalho em 

conjunto na tentativa de encontrar a melhor forma para que os balões não tirassem protagonismo ao 

desenho. Resumidamente, este capítulo debruçasse nos resultados destas comunicações que tiveram 

de existir entre a autora e o editor. 
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4.6.1 Alterações do editor ao desenho 

 

Durante todas as diferentes fases o editor esteve presente, inclusivamente na do desenho, 

dando sempre sugestões, desde os desenhos preliminares até à arte final. Neste ponto importa referir 

que os desenhos foram modificados múltiplas vezes por diversas razões, sendo que por vezes foi 

alterado por sugestão do editor, e noutras ocasiões foi alterado por vontade da autora. Procura-se no 

quadro seguinte descrever as alterações feitas pela autora sem interferência do editor Rui Brito. 

 

 

 

ALTERAÇÃO RAZÃO RESULTADO 

P.4 - Bola de Trapos A bola poder-se-ia confundir com uma bola de 

elásticos o que colocava em causa o 

argumento. 

A bola foi totalmente redesenhada. 

P.8 Q1 - Vista Pretendia-se uma vista mais dinâmica. A vista foi totalmente redesenhada de 

maneira a não ficar uma vista 

normalizada de frente como no 

desenho original. 

P.9 - Alberto Alberto e o gato estavam desenquadrados.  Reenquadraram-se os elementos. 

P.10 - Janela Deslocar janela para a direita.  A janela estava à esquerda e 

desalinhava a leitura da página. 

Deslocou-se a janela. 

P.11 - Enquadramento A leitura do desenho é confusa. Inverteu-se a orientação do desenho de 

modo a ser mais fácil a leitura. 

P.58 – Página inexistente  Faltava a realização de uma página para 

adensar a história na parte final. 

Criou-se a página. 

 

 

 

No quadro abaixo são explanadas as alterações propostas pelo editor. 

 

 

 

 

ALTERAÇÃO RAZÃO RESULTADO 

 P.5 - Camião  O camião está a tapar parte da rua.  O camião foi apagado de maneira a se 

observar o ponto de fuga da rua. 

 P.6 - Carrinha  A porta da carrinha no canto inferior esquerdo 

está demasiado exagerada em termos 

proporcionais. 

 Foi modificada a carrinha de maneira 

a ficar mais normalizada. 

 P.7 – Personagem a acenar  A personagem estava a acenar para Alberto, 

não havendo contacto visual com o mesmo. 

 A personagem foi redesenhada de 

maneira a não acenar. 

 P.8 – Porta do prédio e 

caixas do correio 

 A porta estava demasiado estreita e as caixas 

do correio demasiado volumosas. 

 Apesar de se querer acentuar o 

aspecto caricatural do cenário, 

decidiu-se aceitar a modificação e 

normalizar o cenário numa proporção 

mais realista. 
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 P.9 – Revista, corrimão  A revista parecia um livro e o corrimão estava 

muito baixo. 

O corrimão foi alterado e a revista foi 

acentuada para parecer de capa mole.  

 P.11 - Caixas  A posição das caixas não é consistente entre 

cada quadrado. 

 O efeito das caixas mudarem de sítio 

entre quadrados foi consciente de 

modo a atribuir mais confusão à cena, 

contudo algumas foram mudadas para 

dar mais coerência entre quadrados. 

 P.14 – Tabelie do camião  A distância entre Alberto e o tabelie 

aparentemente era muito curta. 

Foram adicionados elementos de 

maneira a que a distância entre os dois 

elementos não parecesse erronia. 

 P.21 - Gato O gato tem uma escala pequena  Inicialmente pretendia-se que o gato 

não tivesse grande influência no 

quadrado, de qualquer maneira foi 

redesenhado para ter uma escala 

maior. 

 P.23 - Caixa A personagem agarra a caixa muito por cima   O agarrar por cima é para reforçar a 

ideia de agarrar o objecto, contudo o 

desenho do Q3 foi alterado para ser 

coerente com o do Q5 em que Alberto 

agarra a caixa por baixo. 

 P.24, 25 e 26 – Sofá O sofá está com uma escala exagerada   O sofá era suposto esconder parte do 

cenário para melhor centrar a atenção 

nas personagens, contudo foi alterado 

para ficar proporcional em relação às 

personagens. 

 P.28, 29 e 30 – Candeeiro, 

móvel e cama 

O candeeiro está demasiado próximo da caixa. 

O móvel está demasiado próximo da cama. 

Os objetos têm tamanhos diferentes. 

Sendo um quarto pequeno a ideia era 

dar um espaço mais claustrofóbico e 

caricatural, contudo decidiu-se aceitar 

as alterações, apagou-se o candeeiro, a 

caixa e os móveis para transformar o 

espaço mais acolhedor.  

P.38 – Gato, porta e carro Os elementos estão demasiado pequenos.  A ideia era dar uma ênfase exagerada 

à rua, no entanto os objectos foram 

mudados de escala de maneira a 

ficarem proporcionais. 

P.43 - Boca A boca está demasiado grande.  A boca é um elemento expressivo 

importante neste quadrado e não se 

procedeu a qualquer alteração.  

 P.48 - Porta Possivelmente a porta abre para o lado errado.  Verificou-se que a porta abre sempre 

para o mesmo lado e portanto não 

houve alteração no desenho. 

 P.50 - Bola As bolas de trapos tinham tamanhos 

diferentes.  

Os tamanhos foram normalizados.  

 P.59/60 - Cadeirões Os cadeirões têm tamanhos inconstantes.  Por quadrado, era relevante que por 

vezes a nível compositivo ficaria mais 

interessante os cadeirões numa escala 

e por vezes noutra, contudo decidiu-se 

normalizar os tamanhos.  

 

 

Analiticamente, dos 356 desenhos que compõem este álbum, a cerca de 22 desenhos foram 

propostas alterações pelo editor e 12 foram alterados pela autora depois de feitos. Assim o editor 

pretendeu alterar cerca de 6.2% dos desenhos e a autora alterou 3.4% dos desenhos originais. Pode 

concluir-se que as alterações efectuadas ao desenho têm na maior parte dos casos uma razão de 

tornar o desenho um pouco menos caricatural e exagerado para conferir um ar mais austero e 

dramático. Existem contudo algumas alterações que são introduzidas para acentuar o conceito de 
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algum objecto que de outra maneira poderia não ficar tão claro como era desejável, como é o caso 

da bola de trapos que tinha de ficar realizada de maneira a que não houvesse dúvidas relativamente 

à sua caracterização morfológica pois é um objecto central no desenrolar da história. Houve ainda 

casos em que foram sugeridas alterações e não se procedeu a qualquer alteração pois o desenho 

original estava adequado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.29, Joana Afonso (2014), proposta inicial de desenho para a página 9. 

Grafite s/ papel, 297mm × 420mm. 

Fig.30, Joana Afonso (2014), alteração do desenho para a página 9. 

Grafite s/ papel, 297mm × 420mm. 



43 

 

 

4.6.2 Alterações do editor ao texto 

 

Esta é a última fase do projecto, quando o editor tem a última palavra sobre o conteúdo do 

texto e os seus elementos, sejam eles tipos de letra ou de balões. Aqui, mais do que em outra fase, 

foi aquela que provavelmente sofreu as maiores alterações. Como já tinha sido referido 

anteriormente, relativamente ao ritmo da narrativa, este era para ser caracterizado pelos silêncios, 

momentos em que o próprio leitor era levado a pensar o que o personagem principal estaria a 

pensar, dando assim origem a múltiplas leituras e conclusões. Quando surgiu a primeira proposta de 

texto para a legendagem, o editor achou que se estava a correr um risco muito grande do público 

não perceber do que se tratava a história. Propôs então que se reformulasse o texto, adicionando 

mais falas e pensamentos, para tornar a história mais dinâmica e mais compreensível para o público. 

Essa revisão foi feita, mas apesar da sua realização, ainda não era suficiente para o editor se sentir 

confortável. Nesta altura, foi então acordado que este pudesse propor diálogos que 

complementassem a história. Estas sugestões alteraram um pouco a história, particularmente 

quando se fala na personagem de Alberto, tornando-se este numa entidade mais reflexiva, pensativa, 

acabando por esclarecer um pouco as coisas que lhe iam acontecendo e sobre o seu passado. Para 

referência, originalmente haviam muito poucas vinhetas em que estivesse presente o pensamento de 

Alberto, enquanto na versão final essas vinhetas são constantes. Ainda relativamente a esta 

personagem é de notar que o editor propôs a introdução de algumas falas que nem sempre faziam 

sentido com a personalidade inicial de Alberto. Neste ponto foram feitas conceções de parte a parte 

sendo que algumas falas extraordinárias foram adotadas para o livro, mas outras que mudavam 

excessivamente a personalidade de Alberto foram excluídas. 

Enquanto isso, era realizada a legendagem das pranchas, e à medida que eram finalizadas 

eram enviadas para o editor para que este fizesse as últimas revisões, antes que todo o trabalho fosse 

encaminhado para a gráfica. Muitos dos acertos, nesta fase, prendiam-se com o posicionamento das 

falas nos balões e estes últimos na vinheta em que estavam inseridos. 
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5.Conclusão e publicação do álbum  

 

Relativamente à conclusão do projecto, existem certos momentos que não podem ser 

esquecidos. O trabalho do autor continua, especialmente tendo em conta a divulgação do álbum, 

sendo esta feita nas mais variadas plataformas, fazendo chegar publicidade ao maior número 

possível de pessoas interessadas, e quem sabe a um público que ainda desconhece o trabalho, ou até 

mesmo o autor em questão. Esta fase está ligada à seguinte: à da recepção critica do livro por parte 

do público e à sua aceitação, pois o sucesso do livro depende também ele destes factores. É sobre 

estes aspectos que o seguinte ponto se vai debruçar.   

Este ponto é subdividido em duas partes, a publicidade ao álbum e a recepção e críticas. 

Estes factores vão potenciar o volume de vendas do álbum, e sendo um álbum comercializado, a 

venda será sempre importante para a editora, e para o desejo desta em editar futuros álbuns. As 

estratégias publicitárias traduziram-se essencialmente através das redes sociais, junto das pessoas 

que já conheciam o trabalho da autora, podendo dar origem a que estas alastrassem a propaganda a 

outros públicos. Relativamente à fase da aceitação e crítica por parte dos leitores, sendo que esta foi 

de um modo geral positiva. 

 

 

 

 

Fig.31, Joana Afonso (2015), versão final do livro “Deixa-me Entrar”. 
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5.1 Publicidade  

 

Depois de terminado todo o trabalho é a altura de mostrar o resultado, esta fase é igualmente 

importante, pois, é a partir da publicidade que o público sabe que o livro existe e está prestes a ser 

lançado. É útil tecer uma estratégia em conjunto com o editor, mas na eventualidade deste não dar 

muita importância a esta fase, o autor tem ser proactivo neste sentido. Neste projecto a estratégia 

adoptada foi num primeiro momento, enquanto ainda se estava na fase do desenho mais preliminar, 

a utilização das redes sociais, nas quais eram mostradas algumas imagens de fragmentos de 

pranchas, ou de desenhos isolados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesmo não sendo concreto, isto é, o público não sabia do que se tratavam os desenhos, estes 

suscitaram curiosidade e só este aspecto, por vezes, é suficiente para durante o tempo de execução 

Fig.32, Joana Afonso (2015), exemplo de 

publicidade na rede social “Facebook”. 
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de um livro prender a atenção do público alvo. Por outro lado, tem-se o momento da concretização, 

ou seja, a altura em que o álbum já foi para a gráfica para ser finalizado e já se sabe a data do 

lançamento. Aqui a publicidade pode e deve ser mais concreta e directa ao assunto, divulgar 

elementos como pequenas amostras de página e sinopses da história são uma boa prática, tal como 

entrar em contacto com bloguers da especialidade para que estes possam espalhar a notícia.  

Um aspecto importante quando se fala em promoção de livros é a altura em que este vai ser 

editado, sendo a aposta mais comum em alturas de festival, onde a concentração de público é maior, 

e a possibilidade de promoção também. Neste caso, a escolha da data de publicação foi escolhida 

ainda antes da fase de concepção da história, na verdade, foi acordada no festival da Amadora do 

ano que antecedeu a edição do álbum. Embora se tenha questionado se o prazo seria conseguido, ao 

longo do ano, esta data foi ganhando ainda mais importância, visto ser o ano em que uma das 

autoras em destaque da edição de 2014 do Amadora BD era a autora deste projecto. 

 

 

 

 

 

Outra ideia que se tem de ter presente é que esta fase não acaba após o festival onde o livro foi 

lançado, pois este trabalho tem de ser continuado para garantir o máximo de sucesso de vendas. 

Neste caso, a divulgação do álbum foi feita através de exposições de originais, sessões de 

autógrafos, ou mesmo continuando a dar vida às personagens através das redes sociais.  

Fig.33, Hugo Lima (2014), foto do lançamento do livro “Deixa-me Entrar” no Festival Internacional de 

Banda Desenhada da Amadora 2014. 
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5.2 Recepção/críticas.  

 

 

Neste ponto estarão em foco aspectos relativos à recepção do livro “Deixa-me Entrar”, fala-

se então das críticas do público que leu o álbum, dando ênfase às críticas redigidas por entidades 

relevantes para a construção de opinião neste nicho, é o caso dos “bloguers” da especialidade. Esta 

fase tem a sua importância, pois apesar de não ter alguma relação com a produção do álbum em si, é 

aqui que se verifica a receção do álbum por parte do público, seja a partir de comentários informais 

ou críticas mais estruturadas. Estas críticas construtivas podem ser então uma boa mais-valia para 

projectos futuros. Este capítulo trata então desta fase, analisar-se-á dentro de todas as críticas 

recolhidas a apreciação geral que os leitores tiveram, recorrendo a citações dos próprios autores das 

críticas. 

 

Pode começar-se pelas chamadas de atenção ao desenho e à cor, as críticas relativas a estes 

aspectos foram de certo modo consensuais, tendo sido referido pelo autor do blogue “LerBD” Pedro 

Moura
39

:  

 

“Joana Afonso elegeu ou atingiu um grau de proficiência do desenho de uma maneira que lhe 

permite uma singela rapidez. Isto é, não sendo propriamente esboços, existem muitos traços nestes 

desenhos que fazem parte de uma velocidade manual própria da primeira tradução da mente para 

o papel, das ideias visuais que deseja. (…) e as cores ainda vêm trazer texturas e volumes, mas 

elas, as escolhas, fazem-se sem abdicar dessa “primeira linha”. É um método, entre outros, que 

além da rapidez que poderá proporcionar, incute na figuração – altamente estilizada, reminiscente 

de uma construção tipificada e simplificada da animação, de uma anatomia caricatural 

concentrada (…) Mas há ainda a camada da cor. Cores térreas, enferrujadas, da família dos 

vermelhos e castanhos sobretudo, contidas, aplicadas de forma expressiva e célere, sem 

preocupações de exactidão do comportamento da luz em termos realistas, mas consciente dos 

efeitos que esta abordagem gráfica permite. Essa constrição, por assim dizer, encontra-se 

reforçada pela narrativa em si, a qual decorre sobretudo durante a noite ou em interiores.”
40

 

 

Para além de Pedro Moura, temos também as críticas de Artur Coelho e de Rui Ferreira 

                                                 
39

 Pedro Moura é crítico de Banda Desenhada e autor do Blogue “LerBD”, um dos blogues mais antigos e regulares 

sobre BD. O blog está activo desde 2004, disponível em “http://lerbd.blogspot.pt/”  
40
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ainda dentro destas temáticas do desenho e da cor. Artur Coelho
41

, redigiu o artigo referente à 

apreciação do álbum no site “Acalopsia”, referindo então de um modo mais pessoal e emotivo: 

 

“Confesso-me fã do seu estilo visual, ao mesmo tempo elegante, grotesco, e muito vigoroso. 

Impressiona a forma como nos encanta com figuras disformes. (...) Não resisto a uma nota muito 

pessoal para a forma extraordinária como o olhar da autora representa animais, neste livro os 

gatos, transformados com poucos traços muito bem aplicados em seres quase míticos, vulpinos 

despertadores de sonhos.”
42

  

 

Um pouco no mesmo tom, temos Rui Ferreira
43

 do site “UniversoBD” ressalvando:  

 

“Apesar de mais uma história com algum dramatismo, começou a sobressair algum humor (...) Isso 

penso que a beneficia de uma maneira positiva no seu desempenho ao nível do desenho. A 

Fernanda e as meninas do Rossio trouxeram uma excelente frescura à história, mas especialmente 

ao desenho. (…) Valeu muito a pena a leitura e como já disse adorei este registo mais alegre, 

especialmente ao nível do desenho onde dá para notar igualmente um maior detalhe nos 

cenários.”
44

 

 

Quanto ao argumento pode dividir-se da mesma forma, começando por Pedro Moura:  

 

“Apesar do retrato das personagens ser sólido, e o ambiente em que vivem plausível (…) 

Entendendo-se que o súbito e quase inesperado rebentamento de emoções no final se deverá à 

concatenação dos factores, eventos e memórias acumuladas na vida de Alberto (e que não são 

explicados de forma expositiva nem cabal, o que menos do que deixar “insatisfeito” o leitor, 

reforça a realidade da narrativa) ”, não deixamos de ler as palavras finalíssimas que Alberto diz 

como mais propriamente pertencendo a Fernanda, em relação a todo o comportamento de ambos 

ao longo do livro. É um estranho e subtil desequilíbrio, a nosso ver, mas que convida igualmente a 

uma procura por outras interpretações.”
45
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Por outro lado, Artur Coelho que nota o facto de este álbum ter sido o primeiro totalmente a 

solo:  

 

“Deixa-me Entrar é o seu primeiro trabalho completamente a solo, sendo responsável pelo 

argumento e ilustração. Nota-se essa insipiência, apesar da qualidade da obra. (…) Já a história, 

tecnicamente muito bem estruturada, resvala um pouco na linha de equilíbrio entre o drama e o 

dramalhão. (…) Sentimos-lhe, e aqui a autora é muito eficaz, a sua intensa solidão e incredulidade 

perante os poucos contactos mais pessoais que lhe vão sendo estendidos. (…) Este Deixa-me Entrar 

obedece a toda uma outra sensibilidade mais humanista, próxima do romance, e fundamentalmente 

enternecedora. O livro é romântico, quase neo-realista, apesar de alguns toques muito bem 

conseguidos de humor. Alguns elementos estruturantes surgem uma concessão ao lado mais féerico 

da narrativa, como a propensão do personagem para viver rodeado de caixas vazias, altamente 

simbólico de uma vida apagada que a estranha chama do amor vem reacender. Apesar da soma 

destes ingredientes parecer exagerada, a linha narrativa é muito eficaz a levar-nos a sentir uma 

grande empatia com as personagens. (…) Deixa-me Entrar é um livro marcante. Mostra que sendo 

já uma referência no grafismo da Banda Desenhada, Joana Afonso tem a clara capacidade de 

contar boas histórias.”
46

  

 

Por último, Rui Ferreira conclui:  

 

“Uma excelente estreia a solo da autora. Apesar de mais uma história com algum dramatismo, 

começou a sobressair algum humor e a transparecer alguns momentos mais alegres do que tem 

acontecido noutros projectos em que Joana Afonso tem estado envolvida. (…) O argumento está 

muito bem, a história é cativante até ao final e com algumas surpresas à medida que o tempo vai 

passando.”
47

 

 

Com este levantamento, e de uma forma geral, pode dizer-se que o livro “Deixa-me Entrar” 

teve uma boa recepção por parte do público e dos críticos, tanto no desenho como no argumento. Os 

críticos, em termos gerais, partilharam de opiniões semelhantes, não existindo assim muitas 

divergências. Todos consideraram o desenho sólido e as cores bem aplicadas, apenas no argumento 
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se pode relatar alguns pontos menos conseguidos particularmente por ser considerado um pouco 

dramático em certos momentos. 
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6.Considerações finais 

 

O objectivo inicial deste projecto, o de publicar um álbum comercial de Banda Desenhada, 

com tudo o que o processo implica, foi concretizado. Os passos realizados até à sua publicação 

obedeceram a uma metodologia lógica que procurou ser explanada no presente trabalho escrito. 

Relativamente às considerações finais, podem tirar-se algumas ilações relativamente à 

metodologia empregue neste projecto e no processo em geral. Sendo a primeira fase a do argumento 

e da estruturação do trabalhado, foi necessário por uma questão de tempo, que esta estabelecesse 

bem as premissas narrativas, fazendo sugerir já por elas, imagens fortes para serem posteriormente 

desenvolvidas. Foi também nesta fase que as personagens e os cenários começaram a ser 

desenvolvidos, aqui o ensaio a partir do desenho teve a maior importância, foram realizados vários 

estudos até se encontrar um compromisso entre a qualidade pretendia para o desenho e o tempo 

disponível.  Foi uma fase profícua, na tentativa de adensar a história, recorrendo muitas vezes a 

outras pessoas evitando assim ser-se demasiado umbilical, orientação esta que foi mantida durante 

toda a produção do livro quer seja para a realização do argumento quer do próprio desenho. Depois 

desta fase, a concretização das ideias em imagens foi feita em passo acelerado tendo-se a 

necessidade de fazer escolhas que não comprometessem nem a qualidade, nem o tempo disponível 

para a finalização do projecto, havendo bastante diálogo também com o editor, não só na fase do 

desenho, mas essencialmente na fase final da legendagem e finalização do livro até à sua 

publicação. Este diálogo foi positivo visto ter existido sinergias de parte a parte, as alterações 

propostas pelo editor não comprometeram de forma grave a ideia inicial que se tinha a respeito da 

linguagem gráfica ou narrativa, houve certas cedências que alteraram um pouco o primeiro objecto 

que se tinha em contar uma história mais pausada e mais silenciosa. 

Pode concluir-se que a metodologia empregue resultou, havendo provavelmente mais 

dificuldades na fase inicial, talvez devido à falta de experiência na estruturação de ideias e foi nesta 

fase específica que o livro mais críticas dúbias recebeu, mas que apesar deste aspecto, no geral, o 

álbum teve uma boa recepção. Fazendo acreditar que no que toca ao tema da divulgação, não só por 

parte do editor, mas também pela parte da autora, esta também foi bem conseguida. Todos estes 

aspectos fizeram com que esta experiência fosse levada até ao seu termo sem grandes sobressaltos, 

ficando não só os frutos do projecto, mas também os conhecimentos e a experiência adquirida em 

cada fase deste progresso. 

Sobre este trabalho de projecto, pode falar-se também, do seu contributo para questões 

académicas, pois este pode abrir o precedente da possibilidade do aproveitamento de um trabalho 

académico para fins não só de investigação metodológica, mas, igualmente para fins profissionais. 
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Este trabalho pode ser também considerando como um guia para os potenciais interessados em 

aprofundar questões como o desenho criativo na Banda Desenhada, ou mesmo pessoas que se 

queiram profissionalizar nesta área. Assim, o presente trabalho, pode ser então um ponto de partida 

para realização de outros álbuns de Banda Desenhada, visto não só contemplar as metodologias 

criativas, mas, também, questões editoriais potencialmente úteis. 

É a partir destas premissas que podem surgir algumas sugestões de projectos futuros e 

possíveis campos de investigação. Para além da possibilidade de aprofundamento de metodologias 

neste tipo de desenho criativo, a produção e estudo de outras metodologias, ou mesmo a exploração 

deste tipo de publicações comerciais. Apesar de focado na questão de publicação, este estudo 

também pode potenciar edições de natureza mais autoral. Este álbum foi publicado em suporte 

físico, contudo outro género de investigação pertinente poderia incidir sobre as publicações online. 

Com a publicação digital, torna-se necessário compreender como a comunicação visual se altera 

quando o leitor deixa de ter o poder absoluto na leitura, ou como o desenho se tem de transformar 

para conseguir transmitir as ideias de forma mais eficiente. Estas são algumas possibilidades para 

trabalhos futuros decorrentes deste projecto. 

O mais importante neste projecto foi a concretização do objectivo inicial, o de cumprir todos 

os processos criativos necessários com sucesso, para que no final, a publicação do álbum “Deixa-

me Entrar” fosse possível. Considera-se que apesar de todos os imprevistos que surgem na 

realização de um projecto desta dimensão, a sua realização e ideia inicial não foi comprometida. 
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8.Anexos 

 

 A. Contracto 
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B. Crítica LerBD 

 

 

Alberto é condutor de um camião de recolha de lixo em Lisboa. Vive sozinho, pobremente, 

acumulando caixas de papelão no seu abetesgado quarto, cheios de tudo o que tem salvaguardado 

desde a sua infância, tal como uma bola de trapos. A senhoria, dona Fernanda, vai colocando 

perguntas estratégicas, que vão abrindo a sua vida de concha fechada. Mas Alberto é um homem de 

poucas palavras. Mas não de poucas memórias.  

 

A acção no presente da narrativa, feito da rotina do trabalho, conversa de circunstância, e a 

coabitação com Dona Fernanda e o seu gato, é constantemente “interrompida” por aquilo que 

parecem ser segmentos de uma vivência feérica, onírica, fantasiosa, de Alberto enquanto criança 

num espaço irreal mas de fortíssima carga simbólica maternal: uma espécie de útero, de espaço de 

conforto e segurança, pasto de fantasias, feito de fios, tecidos flutuantes, ondas que se fecham em 

seu torno. É certo que num momento parece também ser origem de um temor de enclausuramento, 

um labirinto sem saída, uma forma de corte, mas essa é também uma trepidez sentida de quando em 

vez em relação às figuras maternais. E tampouco é importante o facto de que essa figura, descobrir-

se-á, se tratar do avô, pois em termos simbólicos não se procura uma inscrição literal.  

 

No seu famoso tratado Estudos sobre a Histeria, de 1895, S. Freud e J. Breuer chegavam a 

uma conclusão, tornada frase célebre: “os histéricos sofrem sobretudo de reminiscências”. A palavra 

“histéricos” aqui terá de ser entendida de uma forma plástica, uma vez que a validade médica desse 

termo viria a sofrer muitas mudanças, ora de expansão ora de contracção, e pouco tem a ver com o 

seu sentido mais popular. De forma curta, diria respeito a toda e qualquer pessoa assaltada por 

traumas, desvios da “normalidade” (seja como ela for definida e diagnosticada). Isso cria a ideia de 

um sujeito cuja constituição é uma linha sólida que atravessa o presente, e subitamente sobre cortes 

e desvios feitos de memórias. 

 

Nesse enquadramento, e em termos estruturais, Deixa-me entrar é uma espécie de ilustração 

literal desses súbitos ataques de reminiscências, interrompendo o fluxo do presente junto a Alberto. 

Como o próprio diz, no fim, o seu passado perseguia-o, não o deixando viver o presente. Mas tendo 

o livro final feliz, as formas serpenteantes e orgânicas desse passado são substituídas, em termos 

simbólicos, pelas plantas que crescem no seu antigo quadro, até mesmo com o proibitivo vermelho 

sendo substituído pelo verde prometedor. Não sendo propriamente uma estreia para Joana Afonso 
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tomar conta das rédeas da escrita num projecto por si desenhado (“escrita” num sentido restrito, 

evidentemente, já que todo e qualquer artista de Banda Desenhada contribuí fulcralmente para a 

escrita de um projecto, mesmo na existência de um argumentista prévio), este é o seu maior projecto 

enquanto trabalhando a sós. Ainda assim, é quase inevitável encontrar afinidades com Nuno Duarte 

e André Oliveira, com quem trabalhara anterior e respectivamente em O Baile e Living Will, em 

algumas características. No que diz respeito a uma inscrição das narrativas numa leve mas sólida 

ideia de referêncialidade do real, para mais, neste caso, na Lisboa dos nossos dias, mas sem se 

prender ao presente noticioso, mas tampouco abandonando-se a devaneios de fantasia. Além disso, 

também na forma como constrói um pequeno mas efectivo elenco de personagens idiossincráticas 

mas realistas, para depois lhes perscrutar os cantos mais abscônditos das suas mentes e emoções, a 

autora parece partilhar preocupações com alguns dos autores que correspondem a uma constelação 

que lhe está mais ou menos associada em termos pessoais, até por trabalhar no seio do The Lisbon 

Studio: além de André Oliveira, Rui Lacas e Pedro Brito, por exemplo, seriam referências possíveis. 

 

Apesar do retrato das personagens ser sólido, e o ambiente em que vivem plausível, há 

porém, em termos estritamente “psicológicos”, algo que parece sub-desenvolvido ou “trocado”. 

Afinal de contas, Fernanda é aquela que desde a primeira cena parecia convidar Alberto a entrar na 

sua vida. A circunstância da mudança de quarto apenas espoleta um convite mais directo, ao qual se 

sucedem outros: comerem juntos, verem televisão juntos, trocarem mais do que as palavras 

circunstanciais do habitual, e até mesmo o abuso dela em entrar no seu antigo quarto e vasculhar os 

seus velhos objectos. Tudo isso são passos, paulatinos mas constantes, de “entrar na vida” de 

alguém, à qual Alberto levanta vários obstáculos, sobretudo na sua própria mente. Entendendo-se 

que o súbito e quase inesperado rebentamento de emoções no final se deverá à concatenação dos 

factores, eventos e memórias acumuladas na vida de Alberto (e que não são explicados de forma 

expositiva nem cabal, o que menos do que deixar “insatisfeito” o leitor, reforça a realidade da 

narrativa), não deixamos de ler as palavras finalíssimas que Alberto diz como mais propriamente 

pertencendo a Fernanda, em relação a todo o comportamento de ambos ao longo do livro. É um 

estranho e subtil desequilíbrio, a nosso ver, mas que convida igualmente a uma procura por outras 

interpretações. Como se pode notar por esta imediata comparação entre a prancha a “lápis” e aquela 

finalizada – retiradas do blog da autora e aqui “coladas” –, Joana Afonso elegeu ou atingiu um grau 

de proficiência do desenho de uma maneira que lhe permite uma singela rapidez. Isto é, não sendo 

propriamente esboços, existem muitos traços nestes desenhos que fazem parte de uma velocidade 

manual própria da primeira tradução da mente para o papel, das ideias visuais que deseja. Na 

segunda versão, fazem-se escolhas, correcções, é certo, e as cores ainda vêm trazer texturas e 
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volumes, mas elas, as escolhas, fazem-se sem abdicar dessa “primeira linha”. É um método, entre 

outros, que além da rapidez que poderá proporcionar, incute na figuração – altamente estilizada, 

reminiscente de uma construção tipificada e simplificada da animação, de uma anatomia caricatural 

concentrada, como já indicámos em relação a obras anteriores, começando por O Baile – uma 

espécie de fugacidade dos corpos, uma entrega urgente à narrativa que constroem, não obstante os 

sólidos contornos a negro. 

 

Mas há ainda a camada da cor. Cores térreas, enferrujadas, da família dos vermelhos e 

castanhos sobretudo, contidas, aplicadas de forma expressiva e célere, sem preocupações de 

exactidão do comportamento da luz em termos realistas, mas consciente dos efeitos que esta 

abordagem gráfica permite. Essa constrição, por assim dizer, encontra-se reforçada pela narrativa 

em si, a qual decorre sobretudo durante a noite ou em interiores. Mesmo em cenas exteriores e 

diurnas – o grande plano sobre o Rossio, uma vinheta panorâmica da rua de Alberto – a atmosfera é 

permanentemente plúmbea. 

 

É como se se visse sobretudo o escuro húmus, de onde desponta nova vida. 

 

Moura, Pedro. (2014) Deixa-me entrar. Joana Afonso (Polvo), [consult.2015-04-15] Disponível 

em <URL: http://lerbd.blogspot.pt/2014/12/deixa-me-entrar-joana-afonso-polvo.html> 
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C. Crítica ACALOPSIA 

 

Para os leitores de Banda Desenhada atentos ao panorama nacional, o nome de Joana Afonso 

dispensa apresentações. Dotada de um estilo gráfico muito pessoal e vincado, a ilustradora do 

premiado O Baile e Living Will foi justamente destacada na edição deste ano do AmadoraBD. 

Confesso-me fã do seu estilo visual, ao mesmo tempo elegante, grotesco, e muito vigoroso. 

Impressiona a forma como nos encanta com figuras disformes. Recordo vê-la apresentar pranchas e 

esboços de O Baile no Fórum Fantástico de 2012 e ter ficado desde logo hipnotizado com o seu 

traço. Espero que não se torne como outras promessas da BD portuguesa, desvanecidas e 

condenadas ao esquecimento, rejeitando a publicação de Banda Desenhada como José Carlos 

Fernandes, ou regressadas ao fim de décadas de afastamento para deslumbrar com a mestria gráfica 

como Penim Loureiro. Sabemos que por cá o mercado não é dos mais favoráveis a esforços 

sustentados, apesar da evolução positiva dos últimos anos, e talentos como o desta autora não se 

podem perder. 

 

Deixa-me Entrar é o seu primeiro trabalho completamente a solo, sendo responsável pelo 

argumento e ilustração. Nota-se essa insipiência, apesar da qualidade da obra. Como já nos 

habituou, o nível visual é elevadíssimo. Já a história, tecnicamente muito bem estruturada, resvala 

um pouco na linha de equilíbrio entre o drama e o dramalhão. Acompanhamos um homem solitário, 

quarentão, tão perdido na vida que nem sequer se qualifica como vencido da vida. Encontra, 

finalmente, o amor nos braços da simpática senhoria do quarto que aluga. atraída pelo taciturno 

noctívago cujo quarto está cheio de caixas por abrir. O sentimentalismo é levada a alguns extremos. 

Sentimos logo pena por estar a olhar para a vida de um humilde técnico camarário dos serviços de 

limpeza urbana, vulgo homem do lixo. Sentimos-lhe, e aqui a autora é muito eficaz, a sua intensa 

solidão e incredulidade perante os poucos contactos mais pessoais que lhe vão sendo estendidos. O 

resvalar para o dramalhão é atingido com um acidente laboral que o deixará estropiado, afélio de 

tudo o que pode correr mal na vida de um homem. Por entre os dilemas do reconhecimento de 

sentimentos e as vicissitudes encontra-se um recorrente regresso nostálgico à simplicidade da 

infância. Aprender a viver obriga-nos a seguir em frente, não se ficando prisioneiro das memórias 

dos mais ingénuos tempos passados. 

 

Talvez esteja a ser injusto, estando como estou mais à vontade nos campos da ficção 

científica e ficção transreal. Este Deixa-me Entrar obedece a toda uma outra sensibilidade mais 

humanista, próxima do romance, e fundamentalmente enternecedora. O livro é romântico, quase 
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neo-realista, apesar de alguns toques muito bem conseguidos de humor. Alguns elementos 

estruturantes surgem uma concessão ao lado mais féerico da narrativa, como a propensão do 

personagem para viver rodeado de caixas vazias, altamente simbólico de uma vida apagada que a 

estranha chama do amor vem reacender. Apesar da soma destes ingredientes parecer exagerada, a 

linha narrativa é muito eficaz a levar-nos a sentir uma grande empatia com as personagens. Não 

resisto a uma nota muito pessoal para a forma extraordinária como o olhar da autora representa 

animais, neste livro os gatos, transformados com poucos traços muito bem aplicados em seres quase 

míticos, vulpinos despertadores de sonhos. 

 

Deixa-me Entrar é um livro marcante. Mostra que sendo já uma referência no grafismo da 

Banda Desenhada, Joana Afonso tem a clara capacidade de contar boas histórias. Promete continuar 

a surpreender-nos com uma obra que amadurece a cada novo livro. 

 

 

Coelho, Artur. (2014) DEIXA-ME ENTRAR DE JOANA AFONSO, [consult.2015-04-15] 

Disponível em <URL: http://www.acalopsia.com/deixa-me-entrar-de-joana-afonso/> 
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D. Crítica UniversoBD 

 

Um ano em cheio para Joana Afonso, com várias das suas participações premiadas ao longo 

destes últimos tempos e que culminou este ano com o convite para ser a autora em destaque do 25º 

Amadora BD, tendo desenhado o cartaz do festival, precisamente no ano em que também completa 

25 anos de idade. Com diversas exposições no festival termina este ano em grande, com este muito 

agradável Deixa-me Entrar. Uma excelente estreia a solo da autora. Apesar de mais uma história 

com algum dramatismo, começou a sobressair algum humor e a transparecer alguns momentos mais 

alegres do que tem acontecido noutros projectos em que Joana Afonso tem estado envolvida. Isso 

penso que a beneficia de uma maneira positiva no seu desempenho ao nível do desenho. A Fernanda 

e as meninas do Rossio trouxeram uma excelente frescura à história, mas especialmente ao desenho. 

Tenho a certeza que quando tivermos uma BD ainda mais alegre a Joana vai mostrar uma faceta até 

agora ainda um pouco tímida mas que começa a despontar, quando conseguir de algum modo 

transformar uma certa melancolia que se faz ainda notar nos personagens, em algo mais alegre e 

menos carregado. O argumento está muito bem, a história é cativante até ao final e com algumas 

surpresas à medida que o tempo vai passando... Valeu muito a pena a leitura e como já disse adorei 

este registo mais alegre, especialmente ao nível do desenho onde dá para notar igualmente um 

maior detalhe nos cenários. 

 

 

Ferreira, Rui. (2014) Deixa-me Entrar, [consult.2015-04-15] Disponível em <URL: 

http://www.universobd.com/2014/11/deixa-me-entrar.html> 
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