
 

Guião 
 

Modalidade Banda Desenhada inspirada no livro «O Príncipe Encantado das Trevas», escrito e desenhado 
por Enrico Marini. 

Título “Batman – o Príncipe Encantado das Trevas” 
 

Tema  Os novos super-heróis 

Sinopse A BD representa um momento de tensão entre Batman e Joker. Este marca um encontro para 
realizar a troca de uma joia pela filha de Batman, mas o príncipe das trevas chega atrasado. 
Joker, sempre irónico e maléfico, brinca com a situação. E será que este tem razão para rir? 
 

Extensão 3 tiras com 3 vinhetas cada 
 

GUIÃO 
DESCRITIVO 
DA BANDA 

DESENHADA 

Tira 1 
Vinheta 1: De noite, Joker contacta Batman através do foco de lanterna-morcego, desafiando-
o para um encontro para trocar uma joia pela filha do super-herói. 
Vinheta 2: Joker diverte-se com a situação, tocando piano. A música ecoa na escuridão da 
cidade.  
Vinheta 3: Batman voa para o encontro. 

Tira 2 
Vinheta 4: Batman corre para o encontro, ultrapassando vários obstáculos que a cidade lhe 
apresenta. 
Vinheta 5: Batman corre com toda a velocidade. 
Vinheta 6: Batman avança para o encontro no seu batmóvel. 

Tira 3 
Vinheta 7: Encontro entre Batman e Joker. Batman está preparado para fazer a troca e Joker 
está oculto por um guarda-chuva, ouvindo-se o seu riso. 
Vinheta 8: Joker escarnece sobre o atraso de Batman que tem tanta tecnologia sofisticada, 
mas não tem um relógio com as horas certas. 
Vinheta 9: Joker faz saber que é demasiado tarde e deixa cair uma boneca vestida de Batman. 

Contextualização 
da BD 

Esta banda desenhada conta com a intervenção de duas personagens do mundo da ficção, desde 
sempre inimigas, que vivem mais um momento de conflito: Batman e o Joker. A primeira, 
também conhecida por Cavaleiro das Trevas, é um super-herói americano criado pelo ilustrador
Bob Kane e pelo escritor Bill Finger, tendo surgido em 1939. A sua identidade é secreta, 
tratando-se de Bruce Wayne, um bilionário americano que, tendo assistido, na sua infância, ao 
assassinato dos pais, jurou vingança contra todo o tipo de criminosos, tentando, assim, anular 
o mundo do crime.  
No campo oposto, o Joker é um génio do crime, retratado como um psicopata com um sentido 
de humor doentio, criado por Jerry Robinson, Bill Finger e Bob Kane, tendo surgido, pela 
primeira vez, em 1940. É o inimigo do Batman, a outra personagem fictícia da banda desenhada, 
iconicamente reconhecido pela sua pele esbranquiçada, o seu cabelo verde e os seus lábios 
vermelhos. 
Estas figuras deram, já, origem a diversas adaptações literárias e cinematográficas.  
                                        

 
 
 
 Link para a BD – Batman -  O Príncipe das Trevas 
https://drive.google.com/file/d/1JdiLTBUN3m1XOLRQfO7qy7lbR62CblXC/view?usp=sharing 
 



 
 


