
Inventário de Palavras 

(publicado originalmente na revista Satélite Internacional #4, Junho 2005) 

 

Muita gente avalia uma Banda Desenhada pelo realismo virtuoso do desenho mas, para mim, 

o critério definitivo, aquilo que me faz levantar ou baixar o polegar, é o texto. Um desenho 

cuidado raramente salva um mau texto, mas um bom texto sobrevive bem a um desenho 

pobre. Não estou a dizer que deva haver muito texto; apenas que a estrutura narrativa de 

uma bd é mais importante que qualquer desenho ou frase individual. Paradoxalmente, 

demasiado texto pode tornar uma bd mais infantil: nas lutas de super-heróis existe um 

estranho efeito de dilatação do tempo quando os heróis trocam murros e discursos 

intermináveis. Seria mais adequado chamar-lhes "debates" do que "combates". Em algumas 

bds mais irónicas o efeito é invertido: os heróis limitam-se a ofegar e a tossir como se lhes 

faltasse o fôlego. Este simples estratagema pode tornar este tipo de cena muito mais violenta 

e física.  

 

Até agora, estamos a confundir (deliberadamente) estrutura narrativa (argumento) e texto 

(palavras). Esta distinção é importante porque a literatura é o suporte narrativo mais habitual 

e respeitado. Obviamente, isto é um preconceito cultural que não interessa aprofundar aqui. 

Interessa apenas que, para a pessoa comum, texto é aquilo que se lê num livro — palavras.  

 

Temos a tendência a pensar num texto como uma coisa bastante abstracta, com uma 

existência física arbitrária. Só quando lemos poesia concreta, ou um livro muito mal 

impresso, é que reparamos no aspecto visual da leitura. No entanto, mesmo um texto 

comum é profundamente visual. A linguagem escrita é um sistema gráfico extremamente 

sofisticado que não se limita a representar sons sobre a página, constituindo também uma 

ideografia complexa. Mesmo o uso do espaço branco sobre a página é significativo: olhando 

de relance para uma página de um livro comum podemos distinguir facilmente parágrafos, 

diálogos, capítulos e citações. Num texto literário, as palavras obedecem a certo tipo de 

regras visuais que identificam quem as diz e para quê. 

 

Naturalmente, numa prancha de bd, as palavras obedecem a regras diferentes. Sobre a 

prancha e sobre a página as palavras comportam-se de forma distinta. Poderíamos afirmar 



que na bd o texto é mais obviamente gráfico do que na literatura, mas esta visualidade não é 

mais óbvia ou fácil. A maneira de colocar palavras sobre a prancha demorou tempo a 

desenvolver-se e variou estilisticamente ao longo dos anos. A representação de falas, por 

exemplo, nem sempre foi tão consensual como é hoje em dia. No Yellow Kid, apareciam 

escritas na camisola amarela do protagonista. Por outro lado, e como veremos mais à frente, 

coisas que consideramos essenciais à bd passam de moda, como as legendas a dizer 

"Entretanto…", "No dia seguinte…" e os próprios balões de pensamento. 

 

*** 

 

O sítio mais habitual onde podemos encontrar palavras numa bd é o balão de fala. Este 

representa algo que é dito por um ou mais personagens, dependendo do número de "pontas" 

que tem. Um balão pode conter palavras ou desenhos. Neste último caso, acontece uma 

espécie de mímica específica da bd e que é impossível de traduzir em línguagem comum. 

 

A forma do balão também pode afectar o que é dito: um balão em forma de estrela é dito 

aos gritos; um balão derretido indica sarcasmo; uma frase pequena num balão demasiado 

grande indica que faltam palavras ao personagem. Por vezes, o balão desaparece, ficando 

apenas a sua cauda como um mero auxiliar de direcção. Este tipo de balão pode representar 

coisas ditas em voz baixa, sem convicção ou em segundo plano. Nos anos setenta, quando 

Hugo Pratt começou a ficar conhecido, falou-se muito da maneira como os seus balões sem 

contorno fundiam as palavras com os desenhos (ainda faltavam alguns anos para os 

desvarios tipográficos de Miller, McKean e Sienkiewicz). 

 

Se o discurso de um personagem é representado por um balão, os ruídos ambientes são 

representados por  onomatopeias. Neste caso, as letras fazem parte do cenário e as suas 

formas tornam-se mais gráficas e tridimensionais. Raramente aparecem dentro de um 

contorno ou balão, a menos que um personagem esteja a imitar ou produzir ruídos, como 

uma criança imitando o som de um carro ou de uma metralhadora. 

 

De forma geral, as onomatopeias representam sons e não linguagens articuladas. No entanto, 

algumas são específicas de uma determinada língua e certos autores têm as suas próprias 



onomatopeias (uma coisa que me assustava nas histórias do Hugo Pratt era o "crack" das 

espingardas que me parecia mais realista que o "Bang" convencional). Em tempos, quando 

ainda se discutia o valor educativo da Bd, houve uma espécie de guerra onomatopaica entre a 

França e a América. Muitas onomatopeias vindas da América eram na verdade palavras 

onomatopaicas como "sigh" (suspirar), "gasp" (engasgar), "burp" (arrotar), etc. Para os 

franceses mesmo os "bam" e os "wham!"  deveriam ser substituídos por sons mais gauleses. 

Por outro lado, coisas como "pfff!" ou "tssk…" nem sequer têm vogais, são impronunciáveis 

e não pertencem a nenhuma língua conhecida. Dir-se-ia que se limitam a materializar sobre a 

página certo tipo de sons.   

 

Quando um personagem diz "@$$", "$#!+" ou outros coisas mais pitorescas, estamos 

perante uma espécie de criptografia que substitui uma linguagem "gráfica" por linguagem 

literalmente gráfica. Usando pictogramas (espirais, caveiras, relâmpagos) e caracteres 

tipográficos ($,&,#,!) tenta-se mostrar que certo tipo de coisas ditas em voz alta estão fora da 

linguagem "articulada" e "civilizada". 

 

Em bds destinadas aos mais jovens às vezes censura-se a linguagem mais vernacular, as 

"palavras feias". Hoje em dia, isto já não acontece tanto e muitos autores utilizam 

"caralhadas" à descrição com o objectivo de tornarem as suas histórias mais realistas. O 

resultado não costuma ser muito feliz (é o chamado "Realismo-Fodasssse"). 

 

Podemos ainda encontrar texto como imagem, inserido no próprio cenário em que os 

personagens se movimentam: nomes de lojas ou ruas, matrículas de automóveis, palavras em 

livros, cartas ou anúncios, etc. Quando este tipo de texto é usado para dar informações sobre 

a história (título, nome do herói ou dos autores), os personagens costumam ignorá-lo: na 

página de abertura das histórias do Spirit, o nome da personagem aparece escrito em 

elementos do cenário como letras de cartazes, recortes boiando na sarjeta, sob a forma de 

edifícios, etc — numa homenagem de Alan Moore, um guia turístico assinala essas estruturas 

a visitantes chamando-lhes "logo-tectura", arquitectura de palavras. 

 

Às vezes, os personagens têm consciência de balões, legendas e onomatopeias sobre a 

página. O efeito costuma ser cómico (numa sátira da MAD, o Pato Donald  e o Rato Mickey 



estranham quando não encontram a assinatura de Walt Disney no fundo da página) mas 

também pode ser perturbador. Nas histórias de Grant Morrison, as teorias físicas e 

filosóficas dos personagens são próprias de um mundo bidimensional de papel, impresso a 

quatro cores, onde se fala através de balões e o tempo se mede em quadradinhos. Em 

Animal-Man, o herói "vê" o leitor e "visita" o espaço entre vinhetas numa epifania 

psicadélica. Ele pergunta "E se Deus, ou quem quer que seja, nos criou para sermos 

melhores do que ele? E se a realidade de Deus […] é tão má que ele teve de nos imaginar 

para tornar a sua vida suportável?"; algumas páginas depois, teria oportunidade de falar com 

o próprio Morrison. Em The Filth, o autor retoma este tipo de metanarrativa num universo 

onde os personagens fazem expedições científicas ao mundo bidimensional dos comics e um 

milionário ganha um "super-poder" que lhe escreve os pensamentos em "nuvens de fumo 

que saem da sua cabeça". 

 

*** 

 

Terminamos o parágrafo anterior deste texto com uma referência ao balão de pensamento. 

Actualmente, este tipo de balão caiu em desuso, demonstrando que existem coisas que 

associamos à bd que, apesar de parecerem essenciais, se tornaram datadas. 

 

Depois dos anos oitenta, tornou-se muito raro encontrar balões de pensamento numa 

história de bd. Actualmente, os melhores argumentistas só os usam de forma irónica ou 

satírica. Provavelmente, esta rejeição tem origem na literatura ou no cinema, onde são 

considerados sintoma de fraqueza narrativa. Apesar de tudo, existem excepções 

interessantes, como o filme Dune de David Lynch, onde os personagens pensam em voz-

off, ou o livro de ficção científica Queen of Angels, de Greg Bear, onde as falas estão 

assinaladas por travessões e os pensamentos por sinais de soma ("+").  

 

Em substituição dos balões de pensamento, começou a usar-se as legendas como uma 

narrativa em voz-off. Os personagens tornavam-se narradores participantes e o narrador 

omnisciente desaparecia quase por completo. Esta transição foi usada como dispositivo 

narrativo numa das minhas bds preferidas: Enigma de Peter Milligan e Duncan Fegredo. As 

bds de Milligan nunca foram tão enfaticamente experimentais como as de Grant Morrison 



ou mesmo de Alan Moore, preferindo dar um uso mais  funcional às inovações narrativas 

(em Enigma, uma nota de rodapé de uma vinheta podia servir inesperadamente de legenda a 

uma narrativa paralela, por exemplo). Milligan era, de certa forma, um contador clássico de 

estórias excêntricas.  

 

Na altura em que Enigma foi publicado, no início da década de noventa (foi uma das 

primeiras bds da DC/Vertigo) o narrador omnisciente, não-participante, quase que tinha 

desaparecido da bd anglo-saxónica. Era associado ao estilo pomposo e cósmico de 

argumentistas como Stan Lee, Chris Claremont e outros, que já ninguém conseguia levar a 

sério. O narrador de Enigma é omnisciente — sabe tudo, sobre toda a gente, cativando o 

leitor com familiaridade e humor. Ele é apenas uma voz; nunca estamos à espera que o ver 

aparecer entre as personagens. Contudo, perto do final da história, o herói todo-poderoso 

dota um lagarto de consciência e condena-o a tentar contar a sua história aos outros lagartos, 

sem que estes o possam compreender. Era apenas uma forma de ilustrar um ponto de vista 

mas apercebemo-nos de que o lagarto é o narrador. Ao relermos a história, certos detalhes 

antecipam a revelação. A omnisciência deste narrador é trágico-cómica; um requiem bem-

humorado pelo narrador não-participante na bd. Raramente, seria visto depois disso (na bd 

anglo-saxónica, em particular). 

  

 *** 

 

Por último, falta falar de um tipo mais subtil de palavra que existe sobre a prancha: os 

próprios desenhos. A coexistência entre palavras e imagens num mesmo suporte pode levar-

nos a pressupor familiaridade, mas também pode acentuar diferenças e oposições. A 

oposição imagem/palavra é comum , mesmo estrutural, dentro da história das artes. No 

entanto, se, como se disse no início deste ensaio, existe uma essência visual no próprio texto, 

também os desenhos da bd podem ser, de alguma forma, palavras. 

 

Uma curiosidade: as Bds mais populares são as que têm os desenhos mais abstractos e 

geométricos: as orelhas do rato Mickey estão sempre de frente para nós, tal como a popa do 

Tintin; existe uma tira onde a Lucy sugere que se use uma forma para tartes como molde 

para o retrato de Charlie Brown.  



Scott McLoud estabeleceu uma relação entre a complexidade do desenho e a identificação 

que o leitor sente com os personagens. Temos uma percepção esquemática e abstracta da 

nossa própria cara e um conhecimento mais detalhado do que nos rodeia. Uma personagem 

esquemática é uma espécie de pronome pessoal "eu" desenhado; um desenho detalhado é 

um "ele". Este é um recurso narrativo que transcende a bd: num livro ou num filme, temos 

tendência a identificarmo-nos com personagens vazios, lacónicos nos quais nos podemos 

projectar. 

 

Esta teoria já dá a entender um possível paralelo entre certo tipo de desenho a certo tipo de 

palavras. Talvez seja possível levar a comparação um pouco mais longe: se calhar existe uma 

sintaxe desenhada que permite atribuir significado a determinadas combinações: certo tipo 

de silhueta ou combinação de cores significa Charlie Brown, outra silhueta significa Linus. Se 

estiverem combinadas com um certo tipo de traço para os olhos e para a boca, podemos lê-

los como "Charlie Brown perplexo ouve Linus que está furioso".  

 

Sob este ponto de vista, em bds com o desenho excessivamente detalhado, a leitura das 

situações pode tornar-se mais difícil e penosa, desacelerando a própria narrativa. Numa bd 

de longa duração, que depende de um enredo complexo e prolongado, o uso de personagens 

esquemáticos não é apenas um descanso para o desenhador. Pode ajudar o leitor a 

concentrar-se na evolução da narrativa sem estar a ser continuamente bombardeado por 

detalhes irrisórios. 

 

*** 

Este texto serve de contraponto a um outro, chamado "A Importância da Bd no Texto", 

onde se tratava mais detalhadamente da natureza visual das palavras e que foi publicado na 

revista cultural da Câmara Municipal de Santo Tirso, por ocasião do 1º Encontro de Banda 

Desenhada de Santo-Tirso. 
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publicado em 1974 na revista Tintin portuguesa; "Enigma" de Duncan Fegredo e Peter 

Milligan, uma mini-série em oito números, reeditada em paperback pela DC Comics; "Animal 

Man: Deus Ex Machina" e "The Filth", ambos com argumento de Grant Morrison e 



editados pela DC Comics; "Last Night I Dreamed of Dr Cobra" uma história de Alan Moore 

e Daniel Torres contida na antologia "The Spirit — The New Adventures" da Kitchen Sink 

Press; "Queen of Angels" de Greg Bear, traduzido e editado em português pela Devir como 

"Rainha dos Anjos"; finalmente, o incontornável "Understanding Comics" de Scott McLoud, 

da Kitchen Sink Press. 

 


