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A Banda Desenhada como um cartaz informativo é um
instrumento de comunicação de baixo custo e produz estórias
educacionais para as comunidades. Estes cartazes destinam-se
a ser afixadas nas paredes da comunidade a que se destinam.
A Banda Desenhada como um cartaz informativo pode ser
reproduzido através de fotocópias. Este livrinho é um guia para
como fazer a banda desenhada (como cartaz informativo)
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Desenhar bem não é mais importante para
fazer uma Banda Desenhada.
O mais importante é ter uma boa estória, com
personagens fascinantes e interessantes, e
com os quais os leitores se identificam

Os Cartazes de parede
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Espaço
reservado
para o
título da
estória

Vinheta

Área reservada para
informação
adicional: autor,
organização, e.t.c

Para publicar a Banda Desenhada em revistas, jornais e folhetos pode-se facilmente reduzir a
prancha para o formato A4 e seguir o exemplo apresentado.

5

O Formato e a medida da Banda Desenhada
Um cartaz é a combinação de duas folhas de A4, como ilustra o exemplo abaixo.

Dimensões:

29,7 cm
1 cm

4 cm

1 cm

1 cm

13,3 cm

As duas partes devem ser sobrepostas (5 a 10mm) e coladas com cola para
papel ou fita-cola.

21 cm

16 cm

1 cm

Como criar uma estória?
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Para criar uma estória é necessário primeiro, escolher e decidir o que você
pretende dizer ou transmitir com a estória.
Então, pense numa estória curta que expressará o que vocé pretende
transmitir.
O melhor e escrever a estória em quatro etapas; a estória não pode ter
muitas personagens e acções complicadas.
A estória deve iniciar com uma acção, que convide as pessoas a ler e
terminar com aspectos ou acções que se pretende enfatizar.

Exemplo1: Quer falar contra a caça as feiticeiras.
A estória: Dois vizinhos conduzem uma mulher velha para
fora da aldeia, reclamando que ela é feiticeira. Ela vai ao
conselho da aldeia queixar-se. O conselho da aldeia ouve
ambas as partes, mas apesar da condenação do conselho
da aldeia, os vizinhos continuam reclamando dela ser
feiticeira. À polícia do povoado é chamada e os vizinhos
são detidos.
Exemplo 2. você quer enfatizar o direito de acesso à
água.
A estória: Duas mulheres discutem por causa do
proprietário da casa que as proibe de usar a água do
tanque. As mulheres decidem falar com mulheres de uma
ONG. Elas tiveram uma reunião e então decidiram
manifestar-se contra o proprietário. As mulheres reuniramse com cartazes e no final um polícia prende o proprietário.

O Próximo passo consiste em fazer um guião, a melhor coisa é pensar em
termos de cenas, ex: cada painel é uma cena.

Como fazer um guião?
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Depois de criada a estória, o passo que se segue é o do guião. Nesta fase,
o melhor é, a partir das divisões feitas na estória, pensar-se em cenas que
serão representadas em desenhos e o que será representado em forma de
texto.
No guião é importante que se tenha em conta os seguintes aspectos:
1. Usar sempre menos texto se possível. Não explique em textos o que é
possível entender através do desenho.
2. Acções e situaçõe importantes devem ter mais peso e destaque.
Nos exemplos seguintes podemos ver como se elabora um guião.
Exemplo 1

Exemplo 2
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Como inserir o texto nas ilustrações?

Numa narrativa onde o texto
acompanha as ilustrações, o
texto deve ser colocado no topo
do painel para que seja lido.

Outra alternativa para a colocação do
texto nas ilustrações é a de colar os
textos por baixo das ilustrações.

A ordem da leitura na Banda Desenhada é da esquerda para direita
e de cima para baixo.

Esta é a pergunta
Esta é a resposta

Caixa para textos explicativos
(ex: hora, lugar, etc.)
Sempre no canto superior esquerdo.

O texto da banda desenhada
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Primeiro faça as linhas a lápis, com separação de 1cm entre elas, depois dê
mais 1mm entre elas para que possa separar as palavras, finalmente
coloque o texto seguindo os passos acima.

Estes são alguns dos diferentes tipos de balões, mas é importante que os
mesmos indiquem claramente a personagem de quem pertence.

A banda desenhada como um
cartaz informativo deve possuir
texto legível para que possa
ser lido até 1metro de
distância. Por isso, as letras
devem possuir no mínimo 1cm
de altura.
É importante lembrar que a
banda desenhada poderá ser
reduzida à metade do tamanho
para ser publicada em jornais e
revistas. Portanto, o texto
deve estar bastante legível
para que se possa ler com
facilidade.
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O título para a banda desenhada
Para tornar a sua banda desenhada mais atractiva, podes criar um título
decorado com informações e elementos tirados da estória.
Deve-se ter o cuidado de não dizer o objectivo ou a mensagem completa
da estória no título, pois as pessoas não precisariam de ler a estória.

Estória de Sindhu Singh sobre o desflorestamento.

Estória de Hmingmawii Chaitlang sobre o porco do vizinho

Estória de R.Llalnunparis sobre a toxicodependência.

Estória do Meenakshi Sengar sobre o médico oftamologista.

Estória do Johar sobre eleições Jharkhand, 2003
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Os planos

Nesta vinheta o acontecimento e o
diálogo que estão no centro da estória
são colocadas no primeiro plano.
Os acontecimentos estão no segundo
plano (pessoas carregando
mercadorias atrás do armazém).

Neste caso, o balão de
diálogo está afastado da
acção principal, e se possa
ver o cenário todo.

Nesta estória, as
testemunhas são tão
importantes quanto a acção
da polícia em prender o
dono de casa.
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Como criar o fundo e a perspectiva?

Linha de horizonte
Linha de fundo
Linha do frente

Desenhe três linhas a
lápis para ajudar na
montagem.

Desenhe as
personagens mais
importantes na linha
de frente.

Desenhe o cenário
na linha do fundo

Desenhe os detalhes
do cenario na linha de
horizonte.

Agora retire as
linhas.

Desenhe mais
detalhes se
necessário.

Mais exemplos:

Como desenhar homem I
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Desenhar um homem não é
muito difícil. Você pode
começar por desenhar uma
figura simples e depois
experimentar diferentes
posições.

Homem

Jovem

Criança

O diagrama mostra
algumas proporções para
desenhar pessoas.
A altura do homem é mais
ou menos igual a 7 vezes
da altura de sua cabeça.
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Como desenhar homem II

Primeiro: desenha
homem básico.

Segunda: adicionar
corpo e roupa.

Terceiro: Use a tinta para
desenhar e apague as
marcas do lápis.
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Como desenhar o rosto?
Desenhar um rosto é muitas vezes mudar a forma dos olhos, das
sobrancelhas e dos boca.

Feliz

Infeliz

Furioso

Muito alegre

Cansado

Orgulhoso

Surpreso

Desconfiado

Envergonhado

Assustado

Bêbado

Melancólico
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Desenhar movimentos e som

Linhas de velocidade

Salto da bola com som

Direcção e movimento

Travar bruscamente

Dor no dedo

Música

Movimento circular

Agitar a mão
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A ênfase através do exagero
Para dar ênfase ao mosquito,
houve um exagero na dimensão ou
proporção do mosquito, como
forma de acentuar a mensagem.
O leitor sabe que na realidade o
mosquito não tem estas
dimensões.
Não repita várias vezes o exagero
na mesma estória.

Esta situação também não é
possível, mas acentua o ar
dramático da estória
Pode-se ver a mulher agredida a
voar.

Este homem teve um acidente
porque estava bêbado, e foramlhe amputados os dois braços.
A esposa levou um jara com
aguardente para ele e diz: “ agora
tenta beber um pouco desta
aguardente”.
È pouco provável que tal
acontecesse na
realidade mas, a vinheta acentua
um efeito
mais dramático a estória.
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Como usar a tinta no desenho?
Vota em mim!

Primeiro terminar
o desenho a
lápis.

Tira o lápis com
Desenhe linhas
externas com tinta boracha
fina.
Para usar a tinta, faz-se
primeiro o desenho a
lápis e depois passase a tinta por cima e
por fim, tiram-se as
linhas a lápis,
preenchem-se as
áreas a preto e os
detelhes finais.
Depois das primeiras
linhas a tinta, podem-se
apagar as linhas a
lápis.

Enche as áreas de
preto.

Por fim, pode fazer a
estrutura da roupa e
outros detalhes.
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1. Desenhe a lápis

2. Desenhe as linhas com tinta fina

3. Depois tire o lápis com boracha

4. Finalmente, enche as áreas a preto e os
acrescente os detelhes finais.
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Como e onde afixar a Banda Desenhada

Se for colar a banda desenhada num lugar seco, passe fita cola atrás do
papel e cole na parede.

Se você for colar a banda desenhada na parede, o melhor é colar os papéis
directamente na parede.
A banda desenhada deve ser colada em lugares públicos, por onde as
pessoas passam. Mas você precisa ter a permissão dos responsáveis do
local onde pretendes afixá-los.

Na parede de uma casa.

No quadro de avisos

Numa árvore

Numa paragem

Proximo da loja

Em muros de instituições
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Alguns exemplos de bandas desenhadas

Luísa Xavier, A Descriminação de Pessoas Vivendo com HIV.
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Anabela Amós Calembene, O Casamento Prematuro.
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Chindole, Não Perca Tempo.
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A BANDA
DESENHADA
COMO CARTAZ
PODE SER
COLOCADA EM
QUALQUER
LUGAR

É MUITO FÁCIL
FAZER A BANDA
DESENHADA,
SÃO BARATOS
E EFICAZES

always!
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