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Sabias que atribuíram uma enumeração às Artes (primeira, segunda, terceira, …), de

forma que em todo o Mundo, logo que se falasse, por exemplo, de sétima arte se soubesse

que se estava a falar do CINEMA?

Já ouviste falar em sétima arte, certo?

Bem, perguntas tu, porquê sétima arte e não primeira?

Ora bem, cada uma das artes é caraterizada pelos elementos básicos que formatam a sua

linguagem e estes elementos aparecem, ao longo da história, uns antes dos outros, isto é,

segundo uma determinada ordem. Essa ordem está registada num manifesto que se

chama:” Manifesto das Sete Artes".

Assim, presentemente, a numeração das artes, mais consensual, pois há outras, vai até à

11ª Arte e é a seguinte:

 1ª Arte - Artes sonoras (som)
 2ª Arte - Artes cênicas (movimento)
 3ª Arte - Pintura (cor)
 4ª Arte - Escultura (volume)
 5ª Arte - Arquitetura (espaço)
 6ª Arte - Literatura (palavra)
 7ª Arte - Artes audiovisuais (Audiovisual) (Contém artes anteriores como a

música para trilha sonora, artes cênicas para dublagem e captura de
movimentos, pintura, escultura e arquitetura para o design, e literatura para
roteiros)

Outras formas expressivas também consideradas artes foram posteriormente adicionadas à

numeração proposta pelo manifesto:

 8ª Arte - Fotografia (imagem)
 9ª Arte - História aos quadrinhos (cor, palavra, imagem) É "o arranjo de fotos

ou imagens e palavras para narrar uma história ou dramatizar uma ideia".
 10ª Arte - Video Games (integra os elementos de outras artes)
 11ª Arte - Arte digital (integra artes gráficas computadorizadas 2D, 3D e

programação).



Certo, a nona arte é a Banda Desenhada (BD)!!!

O que é uma banda desenhada?

A banda desenhada é uma forma de arte; é uma história narrada em imagens, geralmente

em pequenos quadros, e acompanhada por textos, legendas e onomatopeias.

Também é popularmente conhecida como “histórias aos quadradinhos”.

A onomatopeia é uma palavra que imita o som de algo que se quer imitar. Ex: “truz,truz” –

é o som de alguém a bater em uma porta, certo?!.

Quando é que apareceu a ideia de escrever dessa forma?

Considerada a nona arte, tornou-se muito popular na primeira metade do século XX, sendo

publicada de forma autónoma (em revistas) ou em tiras sequenciais, nos principais jornais

do mundo.

Já sabes que há sempre alguém que escreve ou descreve alguém ou uma época, algo

que considerou ser importante, certo?

Ora bem, a BD tornou-se muito popular nos Estados Unidos, sobretudo após a crise de

1929, aquela que abalou quase todo o mundo. Nesse período, houve uma recessão

económica (recuo) muito grave, isto é, devido à quebra das ações da bolsa muitas famílias

ficaram sem o seu dinheiro e bens; as empresas fecharam; houve muito desemprego e fome.

Como em qualquer crise, há que atribuir a culpa a alguém. Nesse período, tinha-se de

encontrar um culpado. E quem são os culpados? Os políticos, certo!

A melhor forma de criticar alguém é através de caricaturas em …

Já deves estar a pensar: onde é que apareceram as BD?

… jornais.

Os seus antecedentes estão ligados à imprensa, e às caricaturas – sobretudo de políticos

– feitas nos jornais.



Essas caricaturas vinham acompanhadas de comentários que dariam origem aos “balões”

(onde se encontram os diálogos e os pensamentos dos intervenientes).

Em conclusão: as BD são, em geral, publicadas no formato de revistas, livros ou

em tiras publicadas em revistas e jornais.



E em Portugal, também se criticava?

Rafael Bordalo Pinheiro foi um dos autores mais produtivos do seu tempo (segunda metade

do século XIX), tendo desenhado, com um sofisticado sentido de humor, as principais figuras

da sociedade portuguesa da época.

Para além da autoria da figura do Zé Povinho, construiu narrativas sequenciais,

desenhadas, no que é um claro sinal de aproximação à BD.

O Zé-povinho é uma excelente criação de Raphael Bordalo

Pinheiro. Nascido no jornal humorístico “A Lanterna Mágica “,

em 1875, é o símbolo do modesto povo português, que tudo paga e

que a tudo ri, ingénuo, sensível e desconfiado, respondendo a todos

que o oprimem com o conhecido manguito em sinal de resistência.



Então as BD só servem para criticar?

Não, elas servem para criticar, informar de forma brincalhona (sátira), entreter e deixar fluir

imaginário. É para meninos, meninas, aliás, para toda a gente!!!

Como assim o imaginário?

Lembraste do que contei sobre a recessão económica? Bem, agora imagina as pessoas a

imaginarem alguém que os poderá vir socorrer ou salvar, parar a corrupção.

Certo, é como se imaginassem o aparecimento de heróis.

Posto isto, os americanos e outros imaginaram heróis que poderiam prometer um amanhã

melhor, um amanhã onde a sociedade fosse resgatada por alguém muito forte e inteligente:

a banda desenhada (BD) foi responsável por criar algumas das personagens mais famosas

do século passado, como o Homem-Aranha, Super-Homem, Spirou, Tintin ou Astérix.

A Banda Desenhada é popular?
Claro que é, quem é que ainda não leu uma banda desenhada?

A BD foi e é muito popular em todo o mundo.



.



O formato da Banda Desenhada é só um?
Repara que a banda desenhada constrói-se segundo um determinado formato:

A vinheta

A tira

A prancha

https://ensina.rtp.pt/artigo/a-definicao-de-banda-desenhada/

Este género de literatura é designado por Banda Desenhada (BD) em todo
o mundo?

Na Europa e na América é designado por banda desenhada, nas várias línguas, mas na

Ásia, nomeadamente no Japão, chama-se “Mangá”.

Há diferença entre a BD e a Mangá?

Sim, há.
Desde a sua origem, do estilo de leitura ao desenvolvimento das
personagens.

Bandas Desenhadas (BD) Mangá

Origem Surgiram para criticar o que
quer que fosse, para através
das imagens impor uma
determinada educação ou
comportamento ou somente
para entreter

Tem uma origem histórica mais
atrelada à cultura típica
japonesa. Acredita-se que uma
das formas de arte que
contribuíram para a existência
do Mangá foi o teatro de
sombras. Este era uma forma
de entretenimento que contava
histórias por meio das sombras
de diversos bonecos.



Estilo de leitura Lê-se da esquerda para a
direita como se de um livro se
tratasse.

Deve-se “começar do fim”, ou
seja, a leitura deve ser feita da
direita para a esquerda. Isso é
feito tanto pelo sentido de virar
as páginas quanto o de ler os
quadrinhos.

Desenvolvimento
das personagens

Um arco completo de uma BD
costuma durar entre cinco e
sete revistas.

Já no caso das personagens
de BD, o foco maior é dado
para a ação e o andamento da
história.

Um Mangá, por sua vez, pode
ter mais de 300 volumes!

É comum que as personagens
de Mangás sejam
desenvolvidas de maneira que
as suas emoções fiquem
claras.

As Bandas Desenhadas e Mangás e os Média

Normalmente as personagens de BDs são muito vistas no cinema, séries ou

desenhos.

Por sua vez, as personagens de Mangá são mais comuns em animes.

Animes também podem ser longas-metragens, mas são bem mais fiéis às obras

originais. Além disso, existem muito mais adaptações de Mangás do que de BDs

para outras médias (meios de comunicação).



Senta-te e lê

ou então,

escolhe e leva para casa!!!

Às tantas vais descobrir uma paixão e divertimento que não sabias ter.

A tua sempre atenta,
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