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RESUMO 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Palavras-chave 

 A presente Investigação teve como principal objectivo compreender e 
analisar a relevância do audiovisual, mais propriamente do cinema de animação, 
na dinâmica da Educação Especial Portuguesa. Bem como, contribuir para a 
dinamização e desenvolvimento de metodologias de ensino mais activas e 
criativas junto dos jovens e adultos com NEE. No seguimento, expor experiências 
adquiridas e vivenciadas na construção de pequenos filmes de animação, com a 
participação activa de Jovens e adultos Especiais. 

Uma investigação empírica com base num estudo de caso, realizada em contexto 
de vida real do mundo, dos jovens e adultos com NEE, na Cooperativa para a 
Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados (CERCI), Cerciespinho. E 
desenvolvida através da implementação do projecto “Animation4All_ 
Experimentar, Fazer e Aprender. O Cinema de Animação como Instrumento 
Inclusivo e Pedagógico”. Um projecto multidisciplinar, desenvolvido em dois dos 
departamentos da Cerciespinho: No CAO I/II (Cetro de Actividades Ocupacionais) 
e no DFP (Departamento de Formação Profissional), com os cursos de Serralharia 
civil, Carpintaria, Qualificar para a Inclusão e Tapeçaria, entre os meses de Janeiro 
e Julho de 2014. Dos participantes, constam jovens e adultos com os seguintes 
diagnósticos: Deficiência intelectual (ligeira, moderada e grave), multidificiência, 
autismo, síndrome de asperger, duplo diagnóstico, paralisia cerebral, síndrome de 
down (21 e 14), hiperactividade e défice de atenção.  

Para a concretização desta investigação e projecto, foram utilizadas várias 
técnicas de recolha de dados (entrevistas; questionários, observação directa, 
fichas de identificação e caracterização dos utentes; Grelhas de planificação/ 
avaliação de actividades; Grelhas de opinião/avaliação), antes, durante e após a 
nossa intervenção em campo. Estes instrumentos permitiram e forneceram 
informações e orientações muito relevantes quer para o desenvolvimento do 
projecto quer para a sua avaliação. 

Ao longo da nossa permanência em campo, foi possível criar e desenvolver em 
conjunto com os vários grupos intervenientes algumas actividades lúdico-
didácticas adaptadas, que culminaram com o surgimento de vários objectos, 
nomeadamente: marionetas de cartão; uma lanterna mágica, suporte e várias 
narrativas gráficas; dois modelos de Taumatrópio e vários grafismos; um 
Zootrópio; alguns filmes de animação (exercícios experimentais) e 3 curtas-
metragens de animação.  

No seguimento, este projecto de investigação expõe a potencialidade do cinema 
de animação enquanto recurso pedagógico junto dos jovens e adultos com NEE. 
Os resultados obtidos demonstram que o cinema de animação apresenta-se 
como um instrumento de ensino lúdico-didáctico apelativo e estimulante que 
desenvolve junto dos jovens e adultos com NEE várias competências pessoais e 
sociais.  

 

Palavras-chave: Cinema de Animação; Técnicas de Animação Tradicional; 
Animação Experimental; Narrativas Audiovisuais; Educação Expressiva/Artistica; 
Jovens Especiais. 
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RESUMEN 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Palabras-clave 

Esta investigación tuvo como objetivo principal comprender y analizar la 
relevancia del audiovisual, más concretamente, el cine animación, en la dinámica 
de la Educación Especial Portugués. Así como contribuir por la revitalización y 
desarrolho de métodos de enseñanza más activas y creativas por los jóvenes y 
adultos con necesidades especiales. Después, exponer las experiencias 
adquiridas y vívidas en la construcción de pequeñas películas de animación, con 
la participación activa de los jóvenes y adultos especiales. 

Una investigación empírica sobre la base de un estudio de caso, realizado en el 
contexto de la vida real del mundo, de los jóvenes y adultos con necesidades 
especiales, en una Cooperativa para la Educación y Rehabilitación de Ciudadanos 
Desajustados: Cerciespinho. Y desarrollado a través de la implementación del 
proyecto "Animation4All_Experimentar, hacer y aprender. El cine de animación 
como instrumento Inclusivo y Educativo ". Un proyeto multidisciplinar, 
desarrollado en dos de los departamentos de la Cerciespinho: En lo CAO I / II 
(Cetro de Actividades Ocupacionales) y en lo DFP (Departamento de la Formación 
Profesional), con los cursos: Serralharia civil, Carpintería, Califica para la Inclusión 
y la tapicería, entre enero y julio de 2014. De los participantes hacen parte los 
jóvenes y adultos con el siguiente diagnóstico: Discapacidad Intelectual (leve, 
moderada y grave) multidificiência, autismo, síndrome de asperger, diagnóstico 
dual, parálisis cerebral, síndrome de down (21:14), hiperactividad y déficit de 
atención.  

Para la realización de este proyecto de investigación se utilizaron múltiples 
técnicas de recolección de datos (entrevistas, cuestionarios, observación directa, 
registro de idetificação y caracterización de los usuarios; Fichaje de 
planificación/evaluación de las actividades; Fichaje de opinión/evaluación) antes, 
durante y después de nuestra intervención en el campo. Estos instrumentos 
permitieron y proporcionaron información y directrices muy pertinentes, sea para 
el desarrollo del proyecto sea para su evaluación. 

Durante nuestra estancia en el campo, fue posible crear y desarrollar junto con los 
diversos grupos de actores algunas actividades recreativas y didáticas adaptadas, 
culminando con la aparición de diversos objetos, incluyendo: marionetas de 
cartón; una linterna mágica, su soporte y varias narraciones gráficas; dos modelos 
deTaumatrópio y varios varios diseños; uno Zootrópio; algunas películas de 
animación (ejercicios experimentales) y tres cortometrajes de animación. 

En este proyecto de investigación se presenta el potencial del cine de animación 
como recurso educativo para los jóvenes y adultos con necesidades especiales. 
Los resultados obtenidos muestran que el cine de animación se presenta como un 
instrumento de enseñanza educativa muy atractiva y estimulante, que ayuda y 
desarrolla en los jóvenes y adultos con necesidades educativas especiales 
distintas habilidades personales y sociales. 

 

Palavras-Clave: Cine de Animación; Técnicas de Animación Tradicional; 
Animación Experimental; Narrativas Audiovisuales; Educación Expresiva/Artistica; 
Jóvenes Especiales. 
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ABSTRACT 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

Keywords 

 

This research had as main objective to understand and analyze the relevance of 
audiovisual, more specifically the animation, in the dynamics of the Portuguese 
Special Education. As well as contribute to the revitalization and development of 
more active and creative teaching methods for young and adults with special 
needs. On following expose acquired and lived experiences in the construction of 
animated films, with participation of young and adults Special people. 

An empirical research based on case study, conducted in the context of real life of 
the world, of young and adults with special needs, in the Cooperative for 
Education and Rehabilitation of Misfits Citizens, Cerciespinho. And developed 
through the implementation of the project "Animation4All_ Try, Do and Learn. The 
Animation as an Inclusive and Pedagogical instrument". A multidisciplinary project, 
developed in two of Cerciespinho departments: On CAO I / II (Center of 
Occupational Activities) and DVT (Department of Vocational Training), with the 
courses: civil Serralharia , Carpentry, qualify for Inclusion and Tapestry, between 
January and July 2014. Of the participants, were included youth and adults with 
the following diagnosis: Intellectual disability (mild, moderate and severe) 
multidificiência, autism, asperger syndrome, dual diagnosis, cerebral palsy, down 
syndrome (21:14), hyperactivity and attention deficit. 

To achieve this research and project, we used several data collection techniques 
(interviews, questionnaires, direct observation, identification and characterization 
cards of clients; planning and evaluation grids for the activities; opinion and 
evaluation grids), before, during and after our intervention in the field. These 
instruments enabled and provided relevant information and guidelines either for 
the development of the project and for their evaluation. 

Throughout our stay in the field, it was possible to create and develop together 
with the various participants groups some of ludic and didatic adapted activities, 
culminating in the emergence of various objects, including: cardboard marionettes; 
a magic lantern, support and multiple graphics narratives; two models of 
thaumatrope and various drawings; one Zootropio; some animated films 
(experimental exercises) and three animated short films. 

On following, this research project exposes the potential of animation cinema as 
educational resource with young and adults with special needs. The results show 
that the animation presents itself as an instrument playful-didactic teaching, 
appealing and stimulating that helps develop in young people and adults with SEN 
various personal and social skills. 

 

Keywords: Animation; Traditional animation techniques; Experimental animation; 

Audiovisual narratives; Expressive/Artistic Education; Young with special needs. 
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0.0. El encuadre del Proyecto 

 “La recuperación, para mí, tiene varios grados, el primero y el más 

importante de los cuales es la condición humana. Para recuperarla es 

necesario retirar el individuo que vive en condiciones infrahumanas y 

ponerlo en condiciones de vida humanas. (...) En este sentido, tienen 

una cierta recuperación casi todos los discapacitados mentales, para 

tal és necesario abandonar el preconcepto de que sólo se puede ser 

inteligente sabiendo la letra. Porque si continúan a querer a todos con 

un grado de leer y escribir con un lazo de color rosa, recitando unas 

tonterias para lo gozo de las almas bienintencionadas, a escribir a la 

máquina unas cosas que no entienden, y deciendo unas frases 

extranjeras... entonces no. Entonces habrá menos o no habrá 

recuperación para muchos, porque algunos son demasiado inteligentes 

para hacerlo de este modo y siguen su vida de marginalidad: porque 

otros tienen un grado tan elemental de "inteligencia práctica o de las 

situaciones" y nada de inteligencia abstracta, que no resisten a la 

estupidización producida por los cubos, bandejas de encajar y alfabeto 

dibujado, por años. Ellos serán capaces de mostrar estos regalos 

inútiles, pero quedarse así, como débiles mentales o estúpidos 

talentosos y estos Ya hay un montón que se crean a otros niveles de 

acción patologizante de ciertos cambios educativos y pedagógicos (...)  

(Santos 1983, 147 apud Vieira e Pereira 2003,169-70). 
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0.1. Introducción 

 El desconocimiento dificulta el crecimiento, porque si no conoces 

la verdad no la puedes aceptar y no aceptar no pudemos evolucionar, 

porque permanecemos en la ignorancia (Autora). 

 Una sociedad inmersa en imágenes. Imágenes que nos seducen, 

conducen, alertan, engañar y más. Segundo Joly (2008, 9), Una de las 

características evidente de nuestro tiempo es que vivimos en una “civilización de 

imágenes”, que cada día se vuelve más pesado y amenazante, en el sentido de 

que cuanto más imágenes vemos más nos volvemos frágiles, iluso e incluso 

conducidos. 

Ya es una realidad, ya sea dentro o fuera del hogar, En nuestros días, somos 

provocados constantemente por una multitud de estímulos visuales y 

audiovisuales, que nos proporcionan experiencias muy diferentes. Nosotros hoy, 

tenemos a nuestra disposición una serie de recursos y herramientas, que nos 

permiten tener contacto directo con los diferentes medios, convirtiéndose así en 

fundamental, encarar esa realidad de frente. 

En el seguimento Pedersen e Villekold (2005), las imágenes en movimiento no son 

Sólo una forma artística de expresión, sino que también se han convertido en una 

lengua internacional y, tal vez por eso, que en el mundo contemporáneo es tan 

importante leer e interpretar este lenguaje. Según las mismas, Otro factor 

importante se al alcance de este lenguaje, es decir, a través de la animación se 

puede incluir individuos que tienen más dificultades en el aprendizaje, 

proporcionándoles una alternativa para poder expresar. 

Hoy, más que nunca, hay consenso en que se necesita enfoques pedagógicos 

más activos y creativos. Para Mannion (in Richards 2011), el uso de la animación 

en las instituciones educativas, se trata de una estrategia revolucionaria y 

emocionante, que puede ayudar a los individuos a ser más estimulado para llevar 

a cabo las tareas, a tener más confianza y desarrollar diversas habilidades de 

trabajo.  
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De hecho, este trabajo de investigación nace de la necesidad de determinar el 

panorama actual de la contribución real de la animación junto de los jóvenes y 

adultos con necesidades especiales.  

NOTAS: 

• El uso de lo nombre de cine animación, en este proyecto de investigación, 

és debido a la indispensabilidad de distinguir nuestro propósito y nuestras 

metas de otras formas existentes de animación. Por ello, y con el fin de 

facilitar el desarrollo y la comprensión de este proyecto de investigación, 

cada vez que utilizamos o siempre que nos referimos al nombre de 

animación, nos estamos refiriendo al cine de animación. Esta explicación 

es relevante y vinculante en la medida en que hay una gran diversidad de 

programas artísticos y culturales con el mismo nombre: Animación. 

 

• Convém ainda referir que utente/aluno/formando con Necesidades 

Educativas Especiales (NEE), en este proyecto de investigación, significa 

que este individuo demuestra algún tipo de problema, lo que se traduce en 

la mayoría de los casos, la incapacidad de mantenerse al día con la 

educación ordinaria, en consecuencia, se remiten a otras instituciones, en 

el presente caso, para los centros de educación y rehabilitación de los 

ciudadanos inadaptados (CERCIs). 

 

• El texto escrito en esta tesis se escribió conforme a la antigua ortografía. 

 A continuación, presentamos el reconocimiento del problema de este 

estudio, la identificación y delimitación de las metas y objetivos para el desarrollo 

de este proyecto de investigación; la proyección y la identificación de las hipótesis 

investigadas; la metodología adoptada; los resultados esperados y, por último; la 

estructura de esta tesis. En el [Esquema.01], lo que sigue, podemos ver el resumen 

las partes que comprenden la descripción del marco de este proyecto de 

investigación.  

 

[Esquema.01]: Marco del Proyecto | Fuente: La propia 
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0.2. Problema 

 En la sociedad contemporánea, é demasiado evidente la importancia que 

la imagen, sea estática o sea animada, tiene en los diversos campos de la vida 

cotidiana. Somos “abalroados” en todo momento por imágenes, que claman cada 

día que pasa, como un medio privilegiado de comunicación de la vida moderna. 

Completamente dominados por el medios audiovisual, la televisión, el cine y la 

Internet, son hoy parte de nuestra vida, y como refiere Soares (in António 1998, 

39), "Estamos inmersos en los medios de comunicación. Tenemos que vivir con 

ellos. El rechazo no resuelve nada. No hay ocultamiento posible. Podemos apagar 

la televisión, pero no podemos nosotros desconectar del mundo". 

 En una era dominada por lo visual, es urgente promover en las 

generaciones más jóvenes, y especialmente los más desfavorecidos  como en el 

caso de los jóvenes y adultos con necesidades especiales, una educación que 

también contemplar el lenguaje audiovisual, con el fin de desarrollar nuevas 

habilidades, haciéndolos más crítico y atento. De acuerdo con el informe 

publicado en 2012 por la Comisión Europea: Education and Disability/special 

Needs – policies and practices in education, training and employment for students 

with disabilities and special education needs in the EU, 8% (48.802 de un total de 

615.883) de los estudiantes en Portugal tienen necesidades especiales. ya que, 

0,3 % (1.929) de los estudiantes asisten a escuelas especiales segregadas y 0,9% 

(5.321) están en clases especiales segregados. Según el mismo informe, cerca de 

45 millones de ciudadanos de la Unión Europea (UE) en edad de trabajar son 

discapacitados y 15 millones de niños tiene necesidades educativas especiales 

(CE 2012). En este sentido, todavía podemos leer en el periódico Correio da 

Manhã de 10 de julio de 2012, que la conclusión de Bruselas en relación con el 

compromiso asumido por los Estados miembros en lo que respecta a la 

educación inclusiva, está muy lejos de la deseada, ya que los sistemas de 

educación todavía no ofrecen a los niños y jóvenes con necesidades educativas 

especiales de tratamiento apropiado.  

Después, destacamos la petición formulada en los veintisiete países, con el fin de 

redoblar los esfuerzos para desarrollar un sistema educativo más inclusivo (DNCM 

2012). En la reflexión a partir de la solicitud formulada por la Comisión Europea 

nos aparece la pregunta: ¿Cómo podemos crear una educación más inclusiva si 
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negamos a nuestros niños y jóvenes, en el caso con necesidades educativas 

especiales, independientemente de la institución educativa a la que asisten, el 

acceso a experiencias educativas más diversas? 

             Para Joly (2008), no podemos permanecer indiferentes ante las imágenes, 

ya que estas son las herramientas que más dominan la comunicación 

contemporánea. En este sentido, y coincidiendo con António (et al.1998), así 

como la palabra escrita, también la imagen, estática o animada debe ser 

analizado, descifrado y entendido con el fin de ser capaz de retirar toda su 

mensaje, en este sentido, “[...] Es urgente trabajar con nuestros jóvenes en su 

manejo, y ningún otro lugar será, en principio, el más indicado que la escuela” 

António (et al. 1998, 25). 

 ¿y la escuela? ¿A través de este nuevo contexto que posición tiene la escuela o 

las instituciones que proporcionan la educación especial? La verdad es que en 

Portugal, pesar de la persona con discapacidad ser el titular de la igualdad de 

derechos civiles, cultural, económica, política y social consagrado en la Carta 

Internacional de Derechos Humanos, este, en la actualidad sufre todavía, de 

prácticas y obstáculos discriminatorios, que las impide de poder ejercer sus 

derechos. 

Sin embargo y debido al hecho de que los alumnos de hoy, están expuestos y 

rodeado de un mundo cada vez más interactivo y virtual, se convierte en 

imprescindible adaptar nuevas estrategias de enseñanza de la acordes con esta 

nueva realidad y necesidad. En este sentido, y teniendo en cuenta también que el 

joven, se encuentra en un sistema complejo y en constante cambio, que tiene 

varias otras dimensiones5, que trasciende el propio cuerpo, se comprende 

fácilmente la pluridimensionalidad a considerar en la formación de su ser, y, 

fácilmente se entiende que los modelos, centrado en la oralidad, poco interactivo 

y expresivo, actualmente deje de funcionar (Ferraz et al. 2011).  

 Teniendo en cuenta los nuevos paradigmas que se presentan, se hace 

necesario adoptar y adaptar nuevas fórmulas y estrategias de acción basándose 

en métodos de participacipación y formación activos, interactivos y dinámicos. 

Así, como Bucho (in Ferraz et al. 2011, 23-29), Creemos que, 

“[...]la aprendizaje debe ser un proceso interactivo y dinámico entre los 

distintos actores, donde el niño y/o adulto ocupan un lugar de honor, 

cada uno de ellos con una amplia gama de estilos y ritmos propios de 

aprendizaje, que deben ser respetados, alentados y estimulados”.  

                                                 

5 Marcelli Ferraz, en el libro “Educação Expressiva – Um novo Paradigma Educativo”, se refiere a las 
dimensiones como las características asociadas con la formación y desarrollo de la persona, como: la 
dimensión emocional, ética, sexual, existencial, estética y dimensión espiritual. 
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El mismo autor también sostiene que, mediante la experimentación, hacemos y 

aprendemos, haciendo uso del viejo refrán chino: “Lo que escucho me olvido, Lo 

que veo me acuerdo, lo que hago aprendo!”, destacando el hecho de que, incluso 

en los adultos, seguimos aprender haciendo y deshaciendo, construyendo y 

deconstruyendo. 

Como consecuencia de este principio, ¿Qué recursos utilizar en la educación 

especial, para despertar el interés y el aprendizaje de los jóvenes con necesidades 

educativas especiales? ¿Qué puede añadir al mismo tiempo la curiosidad, el 

interés, la experiencia y el conocimiento? Creemos que sólo con una actitud sin 

preconceptos, creativa e innovadora si es capaz de invertir y explorar nuevos 

medios, recursos y metodologías. En este sentido, creemos que los medios 

audiovisuales, en concreto, el cine de animación, puede ser un importante recurso 

lúdico y didáctico, que instiga la aprendizaje integrada y experimentada, Ya que 

permite trabajar con imágenes expresivamente, sonido y la tecnología y puede 

cubrir varios temas. 

 Expuesto el problema, este proyecto de investigación surge de la 

relevancia del tema en el mundo contemporáneo, junto con los motivos 

expuestos, en el que se pone de relieve la necesidad de comprender y analizar la 

pertinencia del audiovisual, más concretamente, el cine de animación, en la 

dinámica de la educación especial. 

En el [Esquema.02], siguiente se puede ver un resumen de todos los problemas 

que dieron lugar a la ejecución de este proyecto de investigación. 

  

* NEE - Necesidades Educativas Especiales           [Esquema.02]: Resumen del problema | Fuente: La propia. 
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0.3. Preguntas de Orientación de 
investigación  

 Con base en el problema se ha indicado anteriormente, se formularon las 

siguientes preguntas: 

A] ¿El uso de la estrategia audiovisual, específicamente el cine de 

animación puede contribuir a la creación de entornos favorables, por 

un lado, a la formación y el aprendizaje, y por otro lado, para llevar a 

cabo proyectos educativos, junto de los jóvenes especiales? 

B] ¿Será el cine de animación, un vehículo adecuado, a la creación de 

proyectos lúdicos y didácticos dentro de la educación especial, 

promoviendo la participación activa de los jóvenes con necesidades 

educativas especiales en el desarrollo películas de animación? 
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0.4.Objetivos  

 Teniendo en cuenta el problema planteado, se define como objetivos de 

esta investigación, a realizar bajo la tesis para el grado de Doctor, lo siguiente:  

. Objetivos generales: 

| Comprender y analizar la pertinencia del audiovisual, más concretamente, 

el cine animación, en la dinámica de la educación especial6.  

| Contribuir a la revitalización y el desarrollo de métodos de enseñanza, más 

activas y creativas. Después, exponer experiencias adquiridas en contexto 

de clases, en la construcción de pequeñas películas de animación, con la 

participación activa de los jóvenes/adultos especiales7. 

. Objetivos específicos: 

| Analizar los fundamentos teóricos del lenguaje audiovisual y del cine de 

animación, con especial énfasis en el campo de la animación experimental. 

Estudiar aún, los nuevos paradigmas asociados a la educación 

expresiva/artística.  

| Establecer una aproximación entre el cine de animación y los jóvenes/ 

adultos con necesidades especiales. 

| Comprobar el potencial del cine de animación en la estrategia educativa 

contemporánea, y observar cómo esto puede ayudar a estimular y motivar 

la participación deste público en proyectos educativos. 

                                                 

6 Educación Especial y Educación Especial – es la rama de la educación que se ocupa de la asistencia y 
de la educación de personas con discapacidad en instituciones especializadas. La Declaración de 
Salamanca (UNESCO,1994), adopta y redefine el concepto de Necesidades Educativas Especiales (NEE), 
pasando a incluir a todos los niños y jóvenes que tienen discapacidades o dificultades de aprendizaje. 
7
 En este proyecto de investigación se entiende por jóvenes especiales, aquellos que demuestran 

necesidades que implican discapacidades o dificultades de aprendizaje y, asistir a las instituciones 
educativas que atienden a niños y jóvenes con necesidades especiales, conocidas como Cooperativa 
para la Educación y Rehabilitación de Ciudadanos inadaptados (CERCIS). 
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| Construir pequeñas películas de animación, utilizando técnicas y 

experimentación tradicionales con la participación activa de los jóvenes / 

adultos con necesidades especiales. 

| Desarrollar una estrategia para impulsar la participación activa de los 

jóvenes / adultos especiales, en lo desarrollo/construcción de las películas 

de animación cortos. Y por lo tanto valorar esta área del conocimiento, 

dándole una nueva dinámica y dimensión (educativa). 

| Consolidar y profundizar mis conocimientos, la adquisición de nuevos 

competencias técnicas y científicas en el ámbito audiovisual, más 

específicamente en el cine animación. 

 

 

 

 

0.5. Hipótesis 

 Después de las preguntas de orientación y de los objetivos establecidos, 

Se considera las siguientes hipótesis: 

A] Se estima que las Cooperativas de la Educación y Rehabilitación de 

Ciudadanos inadaptados (CERCIS), hacen al desarrollo del 

audiovisual, especialmente el cine animación, junto de sus clientes. 

B] Se cree que los jóvenes/adultos especiales estén familiarizados con el 

uso de audiovisuales y, en particular la cine de animación. 

C] Se considera que el uso de técnicas de animación tradicionales,8 en 

las dinámicas educativas contribuyen a estimular y motivar la 

participación de los jóvenes/adultos especiales en proyectos 

educativos. 

D] Se cree que la educación expresiva/artística, basado en la animación y 

en la animación experimental, puede contribuir eficazmente a la 

formación de jóvenes adultos/especiales. 

                                                 

8 La adopción de la perspectiva de las técnicas tradicionales reportados por Valente (2001, 7) - todas las 
técnicas basadas en la captura/creación de imagen-a-imagen basado en el componente esencial de la 
construcción de imágenes bidimensionales autónomas y/o tridimensionales que en la animación ganan 
complementariedad y por lo tanto el movimiento”.  
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E] Se considera que la inclusión del animación, en la educación especial 

traerá ventajas y beneficios visibles y concreto9.  

F] Se estima que los jóvenes/adultos especiales son capaces de 

desarrollar y superar los desafíos lanzados, en la fabricación de 

pequeñas películas de animación. 

 

 

 

 

0.6. Metodología de la Investigación 

 Una investigación empírica sobre la base de un estudio de caso, que tuvo 

lugar en el contexto de la vida real del mundo, de los jóvenes y adultos con 

necesidades educativas especiales, en la Cooperativa de Educación y 

Rehabilitación de Ciudadanos Inadaptados (CERCI), Cerciespinho. El método 

utilizado para la obtención y el tratamiento de los datos es predominantemente 

cualitativa y el papel del investigador es participativa. Este trabajo se desarrolló a 

través de la implementación del proyecto Animation4All_ Experimentar, Hacer y 

Aprender. El Cine de Animación como Instrumento Inclusivo y Pedagógico. Lo 

mismo se divide en tres partes, la parte 1, que se celebró antes de nuestra 

intervención, la parte 2, durante la intervención y, la parte 3 que se llevó a cabo ya 

después de nuestra intervención.  

 Para cada una de las partes se han creado y desarrollado herramientas 

con el fin de obtener la información necesaria, estas herramientas se describen en 

detalle en el capítulo VI, más específicamente en la sección 6.3. Así que en la 

parte 1, se aplicó dos10 cuestionarios (anexos A/B), cuyo principal objetivo era 

obtener información que nos permitirá hacer un marco general, de las ofertas que 

existen de actividades audiovisuales y cine de animación para con este público. 

Aún tratando de evaluar la opinión de estas entidades, sobre la posibilidad de 

introducción y desarrollo de proyectos en esta área para los jóvenes y adultos con 

NEE. aún en la parte 1, fue concebido un guión-entrevista (anexo C), aplicado a 

algunos profesionales que trabajan en el cine de animación y educación, con el fin 

                                                 

9 Como por ejemplo: El aumento de la autoestima, sirve medio de inclusión, reconocimiento, aumenta la 
socialización, intercambio de ideas, poder de negociación, el respeto, la autocrítica ... 
10 Dos cuestionarios: uno para la CERCIS para todo el país y otro, destinados a las entidades vinculadas 
con el cine de animación. 
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de obtener opiniones e información relevante y pertinente, con respecto al tema 

expuesto (cine de animación/jóvenes y adultos con NEE). 

 En la parte 2 (durante la intervención) en el principio fue entregado, a los 

padres y/o responsables por los clientes, una carta de presentación del proyecto, 

junto con una solicitud de autorización de la participación (anexo D). Junto con 

esta carta y la solicitud de autorización, se adjuntó un cuestionario (anexo E), cuyo 

propósito era por un lado, identificar, evaluar y entender lo que la participación/ 

actitud y el interés de estos jóvenes y adultos en relación con audiovisuales y, por 

otra parte, entender la actitud de los responsables de estos clientes en relación 

con una posible integración del cine de animación en la educación especial. 

También si aplicó otro cuestionario (anexo F), a los monitores y formadores, con el 

propósito de evaluar el interés y la actitud hacia el uso de los medios 

audiovisuales, así como averiguar los conocimientos en el área de cine de 

animación y también saber sus opiniones personales en relación con una posible 

introducción de la animación en la educación especial. fue creado una ficha de 

identificación y caracterización (anexo G), cuyo propósito era aprender más 

rápidamente y con precisión las características de cada cliente/alumnos, para 

facilitar la comprensión y la adaptación de las metodologías e intervenciones. 

También en esta parte del trabajo, fueron diseñados y creados rejillas 

planificación/evaluación (anexo H), que nos sirvió del base de orientación, para 

cada una de las actividades a desarrollar con los jóvenes y adultos con NEE. 

 En consecuencia, la observación participante, es parte de este proyecto de 

investigación en el contexto de la sala de actividades del CAO (Antes, durante las 

diferentes actividades y al final cuando la exposición de las obras, en el día de la 

familia), en el contexto de sala/taller de formación (Antes, durante los trabajos y al 

final de las obras expuestas, en lo día de la familia) y en los contextos de 

interacción casuales. Puesto que nuestra participación asumió un papel y una 

postura siempre activa, dentro de los grupos de trabajo, en constante interacción 

con los monitores/formadores y con los jóvenes y adultos con NEE, proponiendo y 

acompañándolos en la realización de diferentes ejercicios y en las diversas 

actividades y trabajos. 

 En la parte 3 (después de la intervención), Fueron diseñados dos guiones-

entrevista, cuyo propósito era que se aplicará a los monitores/formadores (anexo 

I), que participaron activamente en el proyecto y que estaban disponibles para 

este propósito (dos monitores) y, la dirección de la Cerciespinho y centro de 

formación (anexo J). Estas entrevistas tenían por objeto, evaluar las opiniones 

sobre el proyecto Animation4All y recoger las opiniones de los profesionalesen 

relación con el potencial, los beneficios y las contribuciones del cine de animación 

en la educación, la inclusión y la valoración social de estos jóvenes y adultos. 
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Durante esta parte, fueron entregadas a los monitores y formadores participantes 

una rejilla de opinión/evaluación (anexo L), para que pudieran evaluar cada una de 

las actividades desarrolladas durante el proyecto. 

Todas las experiencias y actividades realizadas, con la participación activa de los 

jóvenes y adultos con NEE y, todos los datos recogidos, permitido conocer de 

alguna manera el potencial y el impacto de la introducción de la cine de animación 

junto este público. 

 

 

 

0.7. Resultados Esperados 

Los resultados esperados de este estudio son: 
A] Contribuir al conocimiento científico en el área, de manera que el 

medio y largo plazo puede haber una integración consciente de las 

políticas educativas más diversificadas, que comprende lo audiovisual, 

especialmente el cine de animación, en las instituciones que atienden 

los jóvenes con necesidades especiales.  

B] Darse cuenta de la importancia del audiovisual, más concretamente, el 

cine de animación en la dinámica de la educación especial. 

Promoviendo el incremento de una nueva conciencia, de las 

posibilidades de cine de animación entre los profesionales y las 

instituciones, demostrando la importancia de este campo creativo 

puede tener. 

C] Comprender los nuevos paradigmas educativos, asociada con la 

enseñanza expresiva/artística, basado en el cine de animación y 

animación experimental. promoviendo junto de las instituciones 

(CERCIs) y sus profesionales la utilización de nuevas estrategias y 

metodologías de enseñanza más activas y creativas. 

D] Espera-se ainda que os resultados obtidos possam ser divulgados 

También se espera que los resultados obtenidos pueden ser revelados 

a toda la comunidad académica y científica, que puedan contribuir a al 

alimentar informaciones al futuros proyectos en la área audiovisual, 

más concretamente en animación de cine. 
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0.8. Estructuración de la Disertación 

 Esta tesis está organizada en tres partes. La parte 1, que presenta el 

marco de este proyecto de investigación, denominado: Animation4All_ 

Experimentar, Hacer y Aprender. El Cine de Animación como Instrumento Inclusivo 

y Pedagógico. La parte 2, la cual se presenta el marco teórico, dividido en 5 

capítulos, donde se expone, conceptos y enfoques que, por algum conhecimento, 

por algún conocimiento, experiencia o dominio se configuran en su conjunto como 

relevantes para el análisis de nuestra investigado. A parte 3, se divide en tres 

capítulos, que presenta la investigación empírica: un estudio de caso. En la parte 1 

se presenta el problema, las preguntas de orientación, los objetivos que se 

pretendían alcanzar, las hipótesis liberadas inicialmente, la metodología utilizada en 

la ejecución del proyecto y los resultados deseados. 

En la Parte 2, presentamos: 

- En el capítulo primero, y con el fin de dar contenido a este proyecto de 

investigación, comenzar por la investigación y el análisis de la esencia del 

cine de animación, pasando más tarde a la exploración histórica, desde los 

inicios hasta la aparición de lo cinematógrafo. De todo el universo histórico, 

resaltando lo que consideramos ser más relevante y más interesante para la 

obra que se va a lograr posteriormente con este proyecto. En este contexto, 

trazamos una especie de línea de tiempo, donde poníamos los principales 

acontecimientos, y de los cuales se evidenció: El teatro de 

Sombras/marionetas; La Linterna Mágica y los Espectáculos 

Fantasmagóricos; En consecuencia también se destacó algunos de los 

principales objetos óptico-mecánicos que sirvió de base de la creación y 

obtención de la ilusión de lo movimiento, como: el Taumatrópio; el 

Fenacistiscópio, el Zootrópio, el Praxinoscópio y el Teatro-óptico.  

Como el cine no podría haber existido sin la foto, y cómo la fotografía 

también muestra una base fundamental para la ejecución del ejercicio y el 

desarrollo de esta investigación, donde se estudia su emergencia, y su 

contribución en el proceso de reproducción de la realidad que se centró 

inicialmente en la captura simulada del movimiento, paso a paso, fotografía a 

fotografía. Y que fue evolucionando hasta lograr la captura y reproducción de 

la secuencia de imágenes (en movimiento), con la aparición de lo 
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cinematógrafo (1895), de los hermanos Lumiére. Siguiendo que tenía sentido 

dedicar unas líneas a dos entidades públicas portuguesas, la Cinemateca 

Júnior, en Lisboa y, lo MIMO, en Leiria, cuya colección nos ha permitido, 

viajar al pasado para deleitarnos con los diversos mecanismos y objetos 

relacionados con la historia del cine y del cine de animación, así como 

obtener la información y las explicaciones necesarias para la aplicación de 

esta investigación. 

Teniendo en cuenta que el proyecto se desarrolla en Portugal, se convirtió en 

obligatorio determinar y comprender los antecedentes históricos y la realidad 

del cine de animación en nuestro país. De esta forma, Hicimos una encuesta 

 general desde 1923, año de registro de la primera animación portuguesa, 

hasta hoy. terminando el primer capítulo con un breve resumen y algunas 

reflexiones. 

- El segundo capítulo, enteramente dedicada a la exploración de los 

contenidos esenciales para el desarrollo de proyectos de animación. 

Comenzando con la idea de que presentan algunos autores quanto a la 

película de animación, continuando la exploración de los conceptos para 

alcanzar la esencia máximo de reproducción y creación de nuevos mundos 

imagen a imagen. Después de entender cómo nacieron, lo que es su base de 

reproducción y los mecanismos utilizados, no podríamos dejar de mencionar 

y analizar dos de los pioneros del mundo del cine de animación: Cohl y 

McCay, los cuales influenciaron las varias generaciones y profesionales. 

Después, también se ha mencionado algunos de los legados más 

importantes que heredamos de las técnicas, trucos y mecanismos para la 

implementación de animaciones. Se sigue el análisis de los fundamentos, 

principios y leyes que rigen todo este mundo maravilloso que es la cine de 

animación. Después, exponemos con base en la opinión de algunos 

profesionales, cual los pasos básicos para la realización de un proyecto de 

cine de animación y, sólo después las técnicas de animación que existen. 

Teniendo en cuenta el ámbito de nuestro trabajo decidimos explorar sólo las 

las técnicas de animación tradicionales (animación bidimensional y 

tridimensional). Puesto que, la animación tradicional está aquí asumida con 

base en la definición dada por Valente (2001, 7) como “basada en la 

captura/creación imagen-a-imagen, basada en la componente esencial de la 

construcción de imágenes autónomas bidimensionales y/o tridimensionales 

que en la animación ganar complementariedad y por lo tanto el movimiento”. 

Es decir, todas las que implican el desarrollo de todo el proceso de forma 

Manual/artesanal (De la idea a la construcción de personajes, escenarios, 

etc.). El tradicional se ve aquí en contraposición a la digital. En la búsqueda 

de varias soluciones para resolver nuestro problema, se decidió considerar 
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también la animación experimental. Por último, hacemos un breve resumen y 

algunas reflexiones de lo que se discutió en el segundo capítulo. 

- El capítulo 3, apresentapresenta en la primera parte el surgimiento del arte 

secuencial y la importancia de la imagen en la narrativa. Posteriormente, la 

narrativa, donde explora el peso y la influencia de la historia a lo largo de 

nuestra evolución, que van desde la diversión a pasar y habilidades de 

aprendizaje. Después, se analizan las posibilidades de construcción 

narrativa, sobre todo en el universo de la animación. También dentro de esta 

sección se busca mostrar cómo podemos obtener ideas, inspiración y 

imaginación para desarrollar nuestras propias narrativas. Qué es una 

sinopsis y un argumento y cuál la importancia y relevancia de un storyboard 

en un proyecto cinematográfico. En la segunda parte se ocupa de las 

cuestiones relacionadas con los códigos y lenguaje audiovisual inherente a la 

construcción fílmica. En la continuación buscamos la relación y la 

importancia de lo audiovisual en la enseñanza, centrándose en lo que más 

nos importa esta investigación, que es precisamente la cine de animación y 

su papel en la educación en el tiempo. Pasando a la descripción de las 

iniciativas emprendidas por los festivales y las entidades vinculadas al cine y 

al cine de animación, que han contribuido a la difusión y promoción de este 

vasto universo. Antes de concluir este capítulo, se presenta una subsección 

donde discutimos las posibilidades y ventajas del uso del cine de animación 

como una herramienta educativa. Lo que sigue es un resumen y un reflejo de 

todo el capítulo. 

- Por necesidad buscábamos nuevas formas, nuevos enfoques y 

metodologías de enseñanza-aprendizaje, entre muchas, se destacó la 

educación expresiva/artística. Dentro de este contexto, en el capítulo IV, en 

primera instancia, se busca exponer y comprender mejor el nuevo paradigma 

educativo, llamada educación expresiva, sus objetivos y principios, así como 

todas las enmiendas propuestas por esta nueva metodología de enseñanza. 

Otro punto relevante se relaciona con nuestra necesidad de encontrar 

nuevos caminos para una educación integral e inclusiva, tratando de 

entender los límites y las diferencias entre la educación expresiva y artística. 

También teniendo en cuenta el tema y el público de esta investigación, fue 

necesario tratar de establecer conexiones entre la educación y conceptos 

como la libertad de expresión y la espontaneidad, el respeto y la inclusión. 

Después, y también en este capítulo, tratamos de resaltar nuevas prácticas y 

actividades, poco utilizados en los sistemas educativos contemporáneos, 

tales como: la creatividad, la imaginación y el lúdico/juego como una forma 

de obtener nuevas experiencias y el estímulo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Relevante e indispensable, se presenta también la necesidad de 
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establecer la relación entre las nuevas metodologías de enseñanza y el tema 

principal de esta investigación, el cine de animación, en este sentido, y en 

base a algunos elementos teóricos y a los testimonios de profesionales 

vinculados a la educación y al cine de animación, tratamos de entender la 

relación y el potencial de la animación como estrategia educativa. 

Finalizandoo este capítulo con un breve resumen y algunas reflexiones. 

- Una vez que el público de este proyecto de investigación son los jóvenes y 

adultos con necesidades especiales, se sintió la necesidad de comprender 

mejor todo el contexto social y educativo a los que están sujetos. En este 

sentido, el capítulo V, establece: inicialmente, una visión general de las 

transformaciones sociales relacionadas con la discapacidad en toda la 

historia, y en particular el caso portugués. Analizando la composición y los 

ajustes que se han llevado a cabo en el proceso de educación especial, 

nuevos horizontes - nuevas direcciones. Después, explorar el nuevo 

paradigma de la transformación del concepto de la educación especial para 

las necesidades educativas especiales y, el alcance de la inclusión y la 

diversidad asociada con la escuela. En una segunda fase, y porque todo 

nuestro proyecto se lleva a cabo en una cooperativa de educación y 

rehabilitación de los ciudadanos inadaptados, tratar de entender cómo 

surgieron estas organizaciones, cuál es su propósito e importancia en el 

movimiento social. Cuál es el papel de los centros de formación y centros 

de actividades ocupacionales que ofrecen estas organizaciones. 

Posteriormente, establecer una posible relación entre la educación inclusiva, 

y el tema principal de este proyecto de investigación, el cine de animación. 

Por último, un breve resumen y algunas reflexiones. 

En la tercera parte, enteramente dedicado a la investigación empírica, estudio de 

caso, presentamos: 

- En el capítulo VI denominado, metodología/procedimientos de 

investigación, en la primera parte, que explica y justifica la metodología de 

investigación adoptada y los instrumentos utilizados en la recolección de los 

datos. Pasando por la contextualización de la realidad, con relación al uso o 

no de los medios audiovisuales por los jóvenes/adultos con NEE, que 

frecuentan las instituciones de enseñanza y de rehabilitación de los 

ciudadanos inadaptados (CERCIs), así como la existencia o no de las 

oportunidades de formación dentro de esta área y más específicamente, de 

experiencias relacionadas con el cine de animación junto este público. Y en 

la segunda parte, se presentan y describen todos los pasos relacionados con 

la implementación de este proyecto (elección de la institución, los 

procedimientos de acceso, etc.), dando aún a conocer más o menos en 
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detalle la institución donde se llevó a cabo el proyecto y los departamentos 

CAO y lo DFP, la trayectoria general de la investigación, la caracterización de 

los espacios donde las actividades se llevaron a cabo y los diversos actores 

que contribuyeron e hicieron posible este proyecto. 

- En el capítulo VII, Implementación del Proyecto: Animation4all_ 

Experimentar, Hacer y Aprender. El Cine de Animación como Instrumento 

Inclusivo y Pedagógico. Estudio y análisis del impacto de la introducción del 

cine de animación en la dinámica de la enseñanza especial portugués – 

Estudio de Caso. Se presenta, se analiza y discute todo el camino realizado y 

los resultados obtenidos. 

 - Y en el capítulo VIII, se exponen las conclusiones y el contraste de 

hipótesis medidos en este proyecto de investigación. También cubre otras 

cuestiones que se consideren pertinentes para ayudarnos a entender el 

panorama actual y, en cierto modo, aparecen como obstáculos para la 

promoción de lo audiovisual y de la animación junto deste público. todavía 

algunos supuestos con el fin de ayudar a diseñar las futuras actividades y/o 

proyectos de orden similar junto de los jóvenes y adultos con NEE, y 

prácticas/consideraciones, que pensamos que son importantes en la 

realización de proyectos de investigación junto deste público. Después y 

considerando las numerosas aprendizajes y lecciones que hemos adquirido, 

exponemos también una sección a la que llamamos "lección de vida ..." la 

qual presenta de forma muy sincera y verdadera algunos de los 

conocimientos adquiridos que van mucho más allá del trabajo práctico. En la 

finalización de este capítulo con la perspectiva de presentación para el 

trabajo futuro y las limitaciones y restricciones para los que hemos tenido 

que pasar y superar. 
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0.0. Enquadramento do Projecto 

 “A recuperação, para mim, tem vários graus, o primeiro e o mais 

importante dos quais é a condição humana. Para recuperar à que retirar 

o individuo que vive em condições sub-humanas e colocá-lo em 

condições de vida humanas. (...) Neste sentido, têm alguma 

recuperação quase todos os deficientes mentais, desde que se 

abandone o preconceito de que só se pode ser inteligente sabendo as 

letras. Porque se continuarem a querê-los a todos com um diploma de 

letrado com um lacinho cor-de-rosa, a recitar umas tolices para gozo 

de almas bem intencionadas, a escrever à máquina umas coisas que 

não entendem, a dizer umas frases em estrangeiro... então não. Então 

haverá menos ou não haverá recuperação para muitos, porque alguns 

são demasiado inteligentes para se prestar a isso e vão à sua vida de 

marginalidade: porque outros têm um grau tão elementar de 

“inteligência prática ou das situações”, e nada de inteligência abstracta, 

que não resistem à estupidificação produzida pelos cubos, tabuleiros 

de encaixar, picagens e letrinhas desenhadas, durante anos a fio. Eles 

serão capazes de exibirem essas prendas inúteis, mas ficam assim 

como que débeis mentais ou estúpidos prendados e destes já há 

bastantes que se criam a outros níveis da acção patologizante de 

certos desvios educativos e pedagógicos (...)  (Santos 1983, 147 apud 

Vieira e Pereira 2003,169-70). 
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0.1. Introdução 

 O desconhecimento impede o crescimento, porque se não 

conhecemos a verdade não a podemos aceitar e se não aceitamos não 

podemos evoluir, porque nos mantemos na ignorância (Autora). 

             Uma sociedade imersa em imagens. Imagens que nos seduzem, 

conduzem, alertam, iludem e muito mais. Segundo Joly (2008, 9), uma das 

características mais evidentes da nossa época é que vivermos numa “civilização 

de imagens”, que a cada dia que passa vai ficando mais pesada e ameaçadora, 

no sentido em que, quantas mais imagens vemos mais nos tornamos frágeis, 

iludidos e até mesmo conduzidos.  

É já uma realidade, quer dentro ou fora de casa, actualmente todos nós, somos 

constantemente provocados por inúmeros estímulos visuais e audiovisuais, que 

nos proporcionam experiências muito diversas. Nós hoje, temos ao nosso dispor 

um conjunto de meios e ferramentas, que nos permitem ter contacto directo com 

os diferentes media, tornando-se portanto fundamental, encarar esta realidade de 

frente.   

No seguimento Pedersen e Villekold (2005), as imagens em movimento não são só 

uma forma artística de expressão, elas também se transformaram numa 

linguagem internacional e, talvez seja por isso, que no mundo contemporâneo é 

tão importante saber ler e interpretar esta linguagem. Segundo as mesmas, outro 

factor importante prende-se com o alcance desta linguagem, ou seja, através do 

cinema de animação pode-se incluir os indivíduos que apresentem mais 

dificuldades na aprendizagem, fornecendo-lhes uma alternativa para se poderem 

expressar. 

Hoje em dia, mais do que nunca, é consensual que são necessárias abordagens 

pedagógicas mais activas e criativas. Para Mannion (in Richards 2011), o uso da 

animação em instituições de ensino, é uma estratégia revolucionária e 

estimulante, que pode ajudar os indivíduos a ficarem mais estimulados para a 

execução das tarefas, mais confiantes e a desenvolverem várias competências de 

trabalho.  
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Com efeito, este trabalho de investigação nasce da necessidade de apurar no 

panorama actual o contributo real do cinema de animação junto de jovens e 

adultos com necessidades educativas especiais.  

NOTAS: 

• A utilização do termo cinema de animação, no presente projecto de 

investigação, deve-se à indispensabilidade de distinguir o nosso propósito 

e os nossos objectivos das demais formas de animação existentes. Assim 

sendo, e por forma a facilitar o desenvolvimento e a compreensão do 

presente projecto de investigação, sempre que utilizarmos ou sempre que 

nos referirmos ao termo de animação, estamos a referir-nos a cinema de 

animação. Esta explicação é pertinente e obrigatória na medida em que 

existe uma grande diversidade de programas artístico-culturais com a 

mesma designação: Animação. 
 

• Convém ainda referir que utente/aluno/formando/aprendiz com 

Necessidades Educativas Especiais (NEE), neste projecto de investigação, 

significa que esse individuo demonstra algum problema, que se traduz na 

maioria das vezes, na incapacidade de acompanhar o ensino regular, por 

conseguinte são encaminhados para outro tipo de instituições, no caso 

concreto, para os centros de educação  e reabilitação de cidadãos 

inadaptados (CERCIs). 
 

• O texto redigido nesta tese foi escrito de acordo com a antiga ortografia. 

 Seguidamente, apresentamos o reconhecimento da problemática deste 

estudo, a identificação e o delineamento dos objectivos gerais e específicos para o 

desenvolvimento deste projecto de investigação; a projecção e a identificação das 

hipóteses averiguadas; a metodologia adoptada; os resultados esperados e por 

último; a estrutura da presente dissertação. No [Esquema.01], que se segue, 

podemos ver o resumo das partes que constituem a descrição do enquadramento 

deste projecto de investigação.  

 
[Esquema.01]: Enquadramento do projecto | Fonte: A própria 
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0.2. Problema 

             Na sociedade contemporânea, é demasiado evidente a importância que a 

imagem, quer estática quer animada, tem nos vários domínios no nosso 

quotidiano. Somos “atropelados” a todo o momento por imagens, que se afirmam 

a cada dia que passa, como um meio privilegiado de comunicação da vida 

moderna. Completamente dominados pelos meios audiovisuais, a televisão, o 

cinema e a internet, fazem hoje, parte da nossa vida, como refere Soares (in 

António 1998, 39), “Estamos imersos nos media. Temos de viver com eles. A 

rejeição nada resolve. Não há ocultação possível. Podemos desligar a televisão, 

mas não nos podemos desligar do mundo”.  

             Numa era em que predomina o visual, é premente promover nas gerações 

mais novas, e principalmente naquelas mais desfavorecidas como é o caso dos 

jovens e adultos com necessidades especiais, um ensino, que também contemple 

a linguagem audiovisual, por forma a desenvolver novas competências, tornando-

os mais críticos e atentos. De acordo com o relatório lançado em 2012 pela 

Comissão Europeia: Education and Disability/special Needs – policies and 

practices in education, training and employment for students with disabilities and 

special education needs in the EU, 8% (48.802 de um total de 615.883) dos 

estudantes em Portugal apresentam necessidades educativas especiais. Sendo 

que, 0,3 % (1.929) alunos frequentam escolas especiais segregadas e 0,9% 

(5.321) encontram-se em classes especiais segregadas. Segundo o mesmo 

relatório, cerca de 45 milhões de cidadãos da União Europeia (UE) em idade activa 

são portadores de deficiência e 15 milhões de crianças têm necessidades 

educativas especiais (CE 2012). A este respeito, podemos ainda ler no Jornal 

Correio da Manhã de 10 de Julho de 2012, que a conclusão tirada por Bruxelas 

em relação ao compromisso assumido pelos Estados-Membros com relação à 

educação inclusiva, fica muito aquém do desejado, já que os sistemas de ensino 

ainda não oferecem às crianças e jovens com necessidades educativas especiais 

um tratamento adequado.  

No seguimento, destacamos a solicitação feita aos vinte e sete países, no sentido 

de se redobrarem esforços para se desenvolver um sistema de ensino mais 

inclusivo (DNCM 2012). Na reflexão feita a partir da solicitação feita pela Comissão 

Europeia, surge-nos a seguinte questão: Como podemos criar um ensino mais 
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inclusivo se negamos às nossas crianças e jovens, no caso com necessidades 

educativas especiais, independentemente do tipo de instituição de ensino que 

frequentem, o acesso a experiências educativas mais diversificadas? 

             Para Joly (2008), não podemos ficar indiferentes às imagens, já que estas 

são as ferramentas que mais dominam a comunicação contemporânea. Neste 

sentido, e concordando com António (et al.1998), assim como na palavra escrita, a 

imagem estática ou animada, também necessita ser analisada, decifrada, e 

compreendida, por forma a se poder retirar dela toda a mensagem, neste sentido, 

“[...] é urgente exercitar os nossos jovens no seu manuseamento, e nenhum outro 

local será, à partida, o mais indicado do que a escola” António (et al. 1998, 25). 

             E a escola? Mediante este novo contexto que posição tem a escola ou as 

Instituições que ministram o ensino especial? A verdade é que, em Portugal, 

apesar da pessoa deficiente ser detentora de igualdade de direitos civis, culturais, 

económicos, políticos e sociais consagrados na Carta Internacional de Direitos 

Humanos, esta actualmente, ainda sofre, de práticas e obstáculos 

discriminatórios, que a impede de poder exercer os seus direitos.   

Não obstante e face ao facto dos alunos hoje, estarem expostos e rodeados por 

um mundo cada vez mais interactivo e virtual, torna-se peremptório dotar e 

adaptar novas estratégias de ensino condizentes com esta nova realidade e 

necessidade. Neste sentido, e considerando ainda, que o jovem, vive inserido num 

sistema complexo e em constante transformação, que possui várias outras 

dimensões11, que transcende o próprio corpo, facilmente se compreende a 

pluridimensionalidade a considerar na formação do seu ser, e, facilmente se 

entende que modelos, centrados na oralidade, pouco interactivos e expressivos,  

presentemente deixem de funcionar (Ferraz et al. 2011).  

Face aos novos paradigmas que se apresentam, torna-se necessário adoptar e 

adaptar novas formulas e estratégias de actuação, assentes em métodos de 

participação e formação activos, interactivos e dinâmicos. Assim, como Bucho (in 

Ferraz et al. 2011, 23-29), acreditamos que, 

“[...] a aprendizagem deve ser um processo interactivo e dinâmico entre 

os vários intervenientes, em que a criança e/ou o adulto ocupam lugar de 

destaque, cada um deles com uma grande diversidade de estilos e ritmos 

próprios de aprendizagem, que devem ser respeitados, incentivados e 

estimulados”.  

                                                 

11 Marcelli Ferraz, no livro “Educação Expressiva – Um novo Paradigma Educativo”, refere-se a 
dimensões como sendo as características associadas à formação e desenvolvimento do ser como: a 
dimensão emocional, a ética, a sexual, a existencial, estética e a dimensão espiritual. 
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O mesmo autor defende ainda que, através da experimentação, fazemos e 

aprendemos, valendo-se do velho ditado chinês: “O que oiço esqueço, O que vejo 

lembro-me, O que faço aprendo!”, realçando o facto de que, mesmo em adultos, 

continuamos a aprender fazendo e desfazendo, construindo e desconstruindo. 

             Na senda deste princípio, que recursos utilizar no ensino especial, que 

desperte o interesse e a aprendizagem de jovens com necessidades educativas 

especiais? O que poderá ao mesmo tempo agregar curiosidade, interesse, 

experiência e conhecimento? Cremos que, só com uma postura sem 

preconceitos, criativa e inovadora se é capaz de apostar e explorar novos meios, 

recursos e metodologias. Neste sentido, acreditamos que os meios audiovisuais, 

mais propriamente, o cinema de animação, pode ser um importante recurso 

lúdico-didáctico, que instiga a aprendizagem integrada e vivenciada, Já que 

permite trabalhar expressivamente com imagens, som e tecnologia e pode 

abranger várias temáticas.  

          Exposta a problemática, este projecto de investigação surge da pertinência 

da temática na contemporaneidade, juntamente com os fundamentos enunciados, 

nos quais se destaca a necessidade de compreender e analisar a relevância do 

audiovisual, mais propriamente do cinema de animação, na dinâmica da educação 

especial.  

No [Esquema.02], que se segue podemos ver o resumo de toda a problemática 

que deu origem à execução deste projecto de investigação. 

 
* NEE – Necessidades Educativas Espaciais       [Esquema.02]: Resumo do problema enunciado | Fonte: A própria. 
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0.3. Questões Orientadoras de 
investigação  

 Com base no problema anteriormente enunciado, foram formuladas as 

seguintes questões: 

A] Será que a estratégia de utilização do audiovisual, mais concretamente 

do cinema de animação poderá contribuir para a criação de ambientes 

favoráveis, por um lado, à formação e aprendizagem e, por outro, à 

realização de projectos pedagógicos, junto de jovens especiais? 

B] Será o cinema de animação, um veículo adequado, à criação de 

projectos lúdico-didácticos, no seio do ensino especial, promovendo 

a participação activa, de jovens com necessidades educativas 

especiais, no desenvolvimento de filmes de animação? 
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0.4.Objectivos  

 Tendo em conta a problemática enunciada, define-se como objectivos 

desta investigação, a realizar no âmbito da tese com vista à obtenção do grau de 

Doutor, os seguintes:  

. Objectivos gerais: 

| Compreender e analisar a relevância do audiovisual, mais propriamente do 

cinema de animação, na dinâmica da educação especial12.  

| Contribuir para a dinamização e desenvolvimento de metodologias de 

ensino, mais activas e criativas. No seguimento, expor experiências 

adquiridas em contexto de sala de “aula”, na construção de pequenos 

filmes de animação, com a participação activa de jovens/adultos 

especiais13. 

. Objectivos específicos: 

| Analisar os fundamentos teóricos da linguagem audiovisual e do cinema de 

animação, com especial incidência no campo da animação experimental. 

Estudar ainda, os novos paradigmas associados à educação 

expressiva/artística.     

| Estabelecer uma aproximação entre o cinema de animação e 

jovens/adultos com necessidades educativas especiais.  

                                                 

12 Ensino Especial ou Educação Especial  – é o ramo da educação que se ocupa do atendimento e da 
educação de pessoas com deficiência em Instituições especializadas. A declaração de Salamanca 
(UNESCO,1994), adopta e redefine o conceito de Necessidades de Educativas Especiais (NEE), passando 
a abranger todas as crianças e jovens que apresentem deficiência ou dificuldade de aprendizagem.  
13

 Neste projecto de investigação entende-se por Jovens Especiais, aqueles que demonstrem 
necessidades que envolvam deficiência ou dificuldades de aprendizagem e que, frequentem Instituições 
de ensino que atendem crianças e jovens com necessidades educativas especiais, denominadas como 
Cooperativas para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados (CERCIS). 
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| Verificar o potencial do cinema de animação na estratégia educativa 

contemporânea, e observar de que forma este pode contribuir para 

estimular e motivar a participação do público-alvo em projectos 

pedagógicos. 

| Construir pequenos filmes de animação, recorrendo a técnicas tradicionais 

e ao experimentalismo com a participação activa de jovens/adultos com 

necessidades educativas especiais. 

| Desenvolver uma estratégia para dinamizar a participação activa de 

jovens/adultos especiais, no desenvolvimento/construção de curtas 

metragens de animação. E por conseguinte valorizar esta área de 

conhecimento, dando-lhe uma nova dinâmica e dimensão (pedagógica). 

| Consolidar e aprofundar os meus conhecimentos, adquirindo novas 

competências técnico-científicas na área do audiovisual, mais 

propriamente no cinema de animação.  

 

 

 

 

0.5. Hipóteses 

 No seguimento das questões orientadoras e dos objectivos estabelecidos, 

considera-se as seguintes hipóteses: 

A] Estima-se que as Cooperativas para a Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados (CERCIS), promovam junto dos seus utentes o 

audiovisual, nomeadamente o cinema de animação. 

B] Crê-se que os jovens/adultos especiais estejam familiarizados com a 

utilização do audiovisual, nomeadamente o cinema de animação. 

C] Considera-se que a utilização de técnicas tradicionais14 de cinema de 

animação, na dinâmica educativa contribua para estimular e motivar a 

participação dos jovens/adultos especiais em projectos pedagógicos.  

                                                 

14 Adoptando a óptica de técnicas tradicionais de Valente (2001, 7) - “todas as técnicas baseadas na 
captação/criação imagem-a-imagem tendo por base a componente imprescindível de construção de 
imagens autónomas bidimensionais e/ou tridimensionais que em animação ganham complementaridade e 
por isso movimento”.  
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D] Crê-se que o ensino expressivo/artístico, tendo por base o cinema de 

animação e a animação experimental, possa contribuir de forma eficaz 

para a formação de jovens/adultos especiais.  

E] Considera-se que inclusão do cinema de animação, no ensino especial 

traga vantagens e benefícios visíveis e concretos15.  

F] Estima-se que os jovens/adultos especiais sejam capazes de 

desenvolver e ultrapassar os desafios lançados, na realização de 

pequenos filmes de animação.  

 

 

 

 

0.6. Metodologia de Investigação 

 Uma investigação empírica com base num estudo de caso, realizado em 

contexto de vida real do mundo, dos jovens e adultos com NEE, na Cooperativa 

para a Educação e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados (CERCI), Cerciespinho. 

Em que o método utilizado para a obtenção e tratamento de dados é 

predominantemente qualitativo e o papel do investigador é participativo. Este 

trabalho foi desenvolvido através da implementação do projecto Animation4All_ 

Experimentar, Fazer e Aprender. O cinema de animação como instrumento 

inclusivo e pedagógico. O mesmo divide-se em três partes, a 1.ª parte, que foi 

realizada antes da nossa intervenção, a 2.ª parte durante a intervenção e, a 3.ª 

parte que foi levada a cabo já depois da nossa intervenção.  

 Para cada uma das partes foram criados e desenvolvidos instrumentos por 

forma a se conseguir obter as informações necessárias, estes instrumentos estão 

descritos em pormenor, no capitulo VI, mais concretamente na secção 6.3.. Assim 

na 1.ª parte, foram aplicados dois16 questionários (anexos A/B), cujo objectivo 

principal, foi obter informações que nos permitissem fazer um enquadramento 

geral, das ofertas que existem de actividades audiovisuais e de cinema de 

animação para com este público-alvo. Tentando ainda aferir a opinião destas 

entidades, em relação à possibilidade de introdução e desenvolvimento de 

projectos nesta área junto dos jovens e adultos com NEE. Ainda na primeira parte, 

                                                 

15 Como por exemplo: Aumento da auto-estima, serve de meio de inclusão, valorização, aumenta a 
socialização, troca de ideias, capacidade de negociação, cedência, respeito, auto-critica... 
16 Dois questionários: um destinado às CERCIS de todo o país e outro, destinado às entidades ligadas ao 
cinema e ao cinema de animação. 
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foi concebido um guião-entrevista (anexo C), aplicado a alguns profissionais 

ligados ao cinema de animação e ao ensino, por forma a obter opiniões e 

informações pertinentes e relevantes, com relação à temática exposta (cinema de 

animação/jovens e adultos com NEE). 

 Na 2.ª parte (durante a intervenção) foi entregue logo de inicio, aos pais 

e/ou responsável pelo utente, uma carta de apresentação do projecto juntamente 

com um pedido de autorização de participação (anexo D). Juntamente com esta 

carta e pedido de autorização, foi anexado um questionário (anexo E), cujo 

objectivo era por um lado, identificar, avaliar e compreender qual o 

envolvimento/atitude e interesse destes jovens e adultos em relação ao 

audiovisual e, por outro lado, perceber qual a postura dos encarregados destes 

utentes em relação a uma possível integração do cinema de animação no ensino 

especial. No seguimento, foi ainda aplicado um outro questionário (anexo F), aos 

monitores e formadores, com o propósito de aferir o interesse e atitude em 

relação à utilização dos meios audiovisuais, bem como averiguar os 

conhecimentos na área do cinema de animação e ainda, saber as suas opiniões 

pessoais em relação a uma possível introdução do cinema de animação no ensino 

especial. Foi criada uma ficha de identificação e caracterização (anexo G), cuja 

finalidade era conhecer de forma mais rápida e precisa as características de cada 

um dos utentes/formandos, facilitando a compreensão e a adaptação das 

metodologias e intervenções. Ainda nesta parte do trabalho, foram delineadas e 

criadas grelhas de planificação/ avaliação (anexo H), que nos serviram de base de 

orientação, para cada uma das actividades a desenvolver junto dos jovens e 

adultos com NEE. 

 Consequentemente, a observação participante, enquadra-se neste 

projecto de investigação no contexto de sala de actividades do CAO (antes, no 

decorrer das diferentes actividades e no final aquando a exposição dos trabalhos, 

no dia da família), no contexto de sala/oficina de formação profissional (antes, no 

decorrer dos trabalhos e no final na exposição dos trabalhos, no dia da família) e 

nos contextos de interacção ocasional. Sendo que a nossa participação assumiu 

um papel e uma postura sempre activo, dentro dos grupos de trabalho, 

interagindo constantemente quer com as monitoras/formadores quer com os 

Jovens e adultos com NEE, lançando e acompanhando-os na realização dos 

diferentes exercícios e das diversas actividades e trabalhos. 

 Na 3.ª e última parte (depois da intervenção), foram concebidos dois 

guiões-entrevista, cuja finalidade era ser aplicado às monitoras/formadores (anexo 

I), que participaram activamente no projecto e que se disponibilizassem para o 

efeito (duas monitoras) e, à direcção da Cerciespinho e centro de formação (anexo 

J). Estas entrevistas tinham como objectivo, aferir as opiniões com respeito ao 
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projecto Animation4All e de recolher os pareceres profissionais, em relação ao 

potencial, às vantagens e contributos do cinema de animação na educação, 

inclusão e valorização social destes jovens e adultos. 

Ainda nesta parte, foram entregues às monitoras e formadores participantes uma 

grelha de opinião/avaliação (anexo L), para que pudessem avaliar cada uma das 

actividades desenvolvidas no decorrer do projecto.  

Todas as experiências e actividades desenvolvidas, com a participação activa dos 

jovens e adultos com NEE e, todos os dados recolhidos, permitiram conhecer de 

alguma forma, o potencial e o impacto da introdução do cinema de animação 

junto deste público-alvo. 

 

 

 

 

0.7. Resultados Esperados 

Os resultados esperados com este estudo são:  

A] Contribuir para o conhecimento científico na área, de modo a que a 

médio e longo prazo possa existir uma consciente integração de 

políticas de ensino mais diversificadas, compreendendo o audiovisual, 

nomeadamente o cinema de animação, em instituições que atendem 

jovens com necessidades especiais.  

B] Perceber a relevância do audiovisual, mais propriamente do cinema de 

animação na dinâmica da educação especial. Promovendo o 

incremento de uma nova consciência, das possibilidades do cinema 

de animação entre os profissionais e instituições, demonstrando a 

importância que esta área criativa pode ter.  

C] Compreender os novos paradigmas educativos, associados ao ensino 

expressivo/artístico, tendo por base o cinema de animação e a 

animação experimental. Incitando junto das CERCIs e seus 

profissionais o uso de novas estratégias e metodologias de ensino 

mais activas e criativas. 

D] Espera-se ainda que os resultados obtidos possam ser divulgados a 

toda a comunidade académica e científica, que possam contribuir para 

alimentar informações a futuros projectos na área do audiovisual, mais 

concretamente no cinema de animação. 
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0.8. Estruturação da Dissertação 

 Esta dissertação está organizada em três partes. A 1.ª parte, onde se 

apresenta o enquadramento do presente projecto da investigação, denominado: 

Animation4All_ Experimentar, Fazer e Aprender. O cinema de Animação como 

Instrumento Inclusivo e Pedagógico. A 2.ª parte, onde se apresenta o 

enquadramento teórico, dividido em 5 capítulos, onde se expõe, conceitos e 

abordagens que, por algum conhecimento, experiência ou domínio, se configuram 

no seu todo como relevantes para a análise do nosso objecto de investigação. A 

3.ª parte, está dividida em três capítulos, onde se apresenta a investigação 

empírica: estudo de caso.   

Na 1.ª parte, apresentamos o problema, as questões orientadoras, os objectivos 

que se pretenderam alcançar, as hipóteses inicialmente lançadas, a metodologia 

utilizada na execução do projecto e os resultados desejados.  

Na 2.ª parte, apresentamos: 

- No 1.º capitulo, e por forma a dar corpo ao presente projecto de 

investigação, começamos por pesquisar e analisar a essência do cinema de 

animação, passando posteriormente para a exploração histórica, desde os 

primórdios até ao surgimento do cinematógrafo. De todo o universo 

histórico, destacamos aquilo que consideramos ser mais pertinente e mais 

interessante para a abordagem que se pretende alcançar posteriormente 

com este projecto. Neste contexto, traçamos uma espécie de timeline, onde 

fomos colocando os principais acontecimentos, e dos quais se 

evidenciaram: O teatro de Sombras/Marionetas; A Lanterna Mágica e os 

Espectáculos Fantasmagóricos; Consequentemente evidenciaram-se 

também alguns dos principais objectos óptico-mecânicos que estiveram na 

origem da criação e da obtenção da ilusão do movimento, como: o 

Taumatrópio; o Fenacistiscópio, o Zootrópio, o Praxinoscópio e o Teatro-

óptico.  

Como o cinema não poderia ter existido sem a fotografia, e como a 

fotografia também se mostra como base fundamental para a execução do 

exercício e desenvolvimento desta investigação, consideramos pertinente 
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dedicar uma secção, onde estudamos o seu surgimento, e o seu contributo 

no processo de reprodução da realidade que inicialmente era centrado na 

captação simulada do movimento, passo a passo, fotografia a fotografia. E 

que foi evoluindo até se conseguir obter a captação e a reprodução de 

imagens em sequência (em movimento), com o aparecimento do 

cinematógrafo (1895), dos Irmãos Lumiére. No seguimento, fazia todo o 

sentido dedicarmos umas breves linhas a duas entidades públicas 

portuguesas, a Cinemateca Júnior, em Lisboa e, o M|i|mo, em Leiria, cujo 

acervo nos possibilitou, viajar até ao passado para nos deliciarmos com os 

vários mecanismos e objectos ligados à história do cinema e do cinema de 

animação, bem como obter as informações e esclarecimentos necessários à 

execução da presente investigação.  

Tendo em consideração que o projecto se desenrola em Portugal, tornou-se 

obrigatório determinar e compreender o percurso histórico e a realidade do 

cinema de animação no nosso país. Desta forma, fez-se um levantamento 

global desde 1923, ano de registo da primeira animação portuguesa, até aos 

dias de hoje. Rematando o primeiro capitulo com um breve resumo e 

algumas reflexões.  

- O 2.º capitulo, inteiramente dedicado à exploração de conteúdos 

essenciais ao desenvolvimento de projectos de animação. Iniciando com a 

visão que apresentam alguns autores quanto ao filme animado, 

prosseguindo explorando os conceitos até atingirmos a essência máxima da 

reprodução e criação de novos mundos imagem a imagem. Depois de 

compreendermos como nasceram, qual a sua base de reprodutividade e 

mecanismos utilizados, não podíamos deixar de referir e analisar dois dos 

pioneiros do mundo do cinema de animação: Cohl e McCay, os quais 

influenciaram muitas gerações e profissionais. No seguimento, mencionamos 

também algumas das heranças mais importantes que herdamos de técnicas, 

truques e mecanismos para a execução de animações. Sucedendo-se a 

análise dos fundamentos, princípios e leis que regem todo este mundo 

fantástico que é o cinema de animação. No seguimento, expomos a partir da 

opinião de alguns profissionais, quais as etapas básicas para a realização de 

um projecto de cinema de animação e, só depois então, quais as técnicas de 

animação que existem. Atendendo ao âmbito do nosso trabalho decidimos 

explorar apenas as técnicas de animação tradicionais (animação 

bidimensional e tridimensional). Sendo que, a animação tradicional é aqui 

assumida tendo por base a definição dada por Valente (2001, 7) como sendo 

“todas as técnicas baseadas na captação/criação imagem-a-imagem tendo 

por base a componente imprescindível de construção de imagens 

autónomas bidimensionais e/ou tridimensionais que em animação ganham 
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complementaridade e por isso movimento”. Ou seja, todas aquelas que 

implicam o desenvolvimento de todo o processo de forma manual/artesanal 

(desde a ideia até à construção de personagens, cenários, etc.). O tradicional 

é aqui visto como oposição ao digital. Na procura de várias soluções para a 

resolução do nosso problema, decidimos também considerar a animação 

experimental. Para terminar, fazemos um breve resumo e algumas reflexões 

do que foi abordado no segundo capítulo.  

- O 3.º capitulo, apresenta, na primeira parte o surgimento da arte sequencial 

e a relevância da imagem na narrativa. Posteriormente, a narrativa, onde se 

explora o peso e a influência do conto ao longo da nossa evolução, que vai 

desde o divertimento até à passagem e aprendizagem de conhecimentos. No 

seguimento, analisamos as possibilidades da construção narrativa, em 

especial no universo da animação. Ainda dentro desta secção, procuramos 

evidenciar de que forma podemos obter ideias, inspiração e imaginação, 

para desenvolvermos as nossas próprias narrativas. O que é uma sinopse e 

um argumento e, qual a importância e a pertinência de um storyboard num 

projecto cinematográfico. Na segunda parte, são abordadas as questões 

ligadas aos códigos e à linguagem audiovisual inerente à construção fílmica. 

Em seguida, fomos buscar a relação e a importância do audiovisual no 

ensino, focando aquilo que mais nos importa para esta investigação, que é 

precisamente, o cinema de animação e o seu papel na educação ao longo 

dos tempos. Passando para a descrição de iniciativas levadas a cabo por 

festivais e entidades ligadas ao cinema e ao cinema de animação, que têm 

contribuído para a divulgação e promoção deste vasto universo. Antes de 

terminar este capítulo, apresentamos ainda uma subsecção, onde 

abordamos as possibilidades e vantagens da utilização do cinema de 

animação como instrumento pedagógico. Seguindo-se um resumo e uma 

reflexão de todo o capítulo. 

- Por necessidade fomos à procura de novos caminhos, novas abordagens e 

metodologias de ensino-aprendizagem, de entre muitas, destacou-se a 

educação expressiva/artística. Dentro deste contexto, no capítulo IV, numa 

primeira fase, procuramos expor e perceber melhor o novo paradigma 

educativo, denominado educação expressiva, seus objectivos e princípios, 

bem como todas as alterações propostas por esta nova metodologia 

pedagógica. Outro ponto pertinente, relaciona-se com a nossa necessidade 

de encontrar novos rumos para uma educação integral e inclusiva, tentando 

perceber quais os limites e diferenças entre educação expressiva e artística. 

Tendo ainda em consideração a temática e o público-alvo desta 

investigação, houve a necessidade de procurar estabelecer conexões entre a 
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educação expressiva e conceitos como a liberdade e espontaneidade, o 

respeito e inclusão. No seguimento, e ainda neste capitulo, procuramos 

destacar novas práticas e actividades, pouco utilizadas nos sistemas de 

ensino contemporâneo, como: a criatividade, a imaginação e a ludicidade, 

como forma de aquisição de novas experiências e estimulo no processo de 

ensino-aprendizagem. Pertinente e indispensável, apresenta-se também a 

necessidade de estabelecer relação entre novas metodologias de ensino e a 

temática principal desta investigação, o cinema de animação, neste sentido, 

e com base em alguns elementos teóricos e testemunhos de profissionais 

ligados ao ensino e ao cinema de animação, tentou-se compreender a 

relação e o potencial do cinema de animação como estratégia educativa. 

Rematando este capitulo, com um pequeno resumo e algumas reflexões.  

- Uma vez que o público-alvo deste projecto de investigação são jovens e 

adultos com NEE, sentiu-se a necessidade de perceber melhor todo o 

contexto social e educativo a que estão sujeitos. Neste sentido, o capitulo V, 

prevê: numa primeira fase, percorrer de forma sucinta as transformações 

sociais ligadas à deficiência ao longo da história, e em particular o caso 

português. Analisando o enquadramento e as adequações que têm sido 

levadas a cabo no processo de educação especial, novos horizontes - 

novos rumos. No seguimento, explorar o novo paradigma de transformação 

do conceito educação especial para necessidades educativas especiais e, a 

abrangência da inclusão e diversidade associada ao ensino. Numa segunda 

fase, e porque todo o nosso projecto se desenrola numa cooperativa de 

educação e reabilitação de cidadãos inadaptados, tentamos entender de 

que forma surgiram estas organizações, qual o seu propósito e importância 

no movimento social. Qual o papel dos centros de formação e centros de 

actividades ocupacionais ministrados por estas organizações. 

Posteriormente, estabelecer uma possível relação entre o ensino inclusivo, e 

a temática principal deste projecto de investigação, o cinema de animação. 

Finalizando o quinto capítulo com um breve resumo e algumas reflexões.  

Na 3.ª parte, inteiramente dedicada à investigação empírica, estudo de caso,  

apresentamos: 

- No capitulo VI denominado, metodologia/procedimentos de investigação, 

na primeira parte, expomos e justificamos a metodologia de investigação 

adoptada e os instrumentos utilizados na recolha de dados. Passando pela 

contextualização da realidade, relativamente à utilização ou não de meios 

audiovisuais por parte dos jovens/adultos com NEE que frequentam as 

instituições de ensino e reabilitação de cidadãos inadaptados (CERCIs), bem 

como a existência ou não, de ofertas formativas dentro desta área e mais 
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concretamente, de experiências ligadas ao cinema de animação junto deste 

público. E, na segunda parte, apresentamos e descrevemos todos os passos 

referentes à implementação do presente projecto (escolha da instituição, 

procedimentos de acesso, etc.), dando ainda a conhecer mais ou menos em 

pormenor a instituição onde se desenrolou o projecto e os departamentos 

CAO e o DFP, o percurso geral da investigação, a caracterização dos 

espaços onde decorreram as actividades e, dos diferentes actores que 

colaboraram e tornaram este projecto possível.  

- No capítulo VII, Implementação do projecto: Animation4all_Experimentar, 

Fazer e Aprender. O cinema de Animação como Instrumento Inclusivo e 

Pedagógico. Estudo e análise do impacto da introdução do cinema de 

animação na dinâmica do ensino especial português – Estudo de Caso. 

Apresenta-se, analisa-se e discute-se todo o percurso efectuado e os 

resultados obtidos. 

 - E, no capítulo VIII, são expostas as conclusões e o contraste das 

hipóteses aferidas no presente projecto de investigação. São ainda 

abordadas outras questões que se consideram pertinentes que nos ajudam a 

perceber o panorama actual e, que de certa forma, se mostram como 

entraves à promoção do audiovisual e do cinema de animação junto deste 

público-alvo. Deixamos ainda algumas premissas com o intuito de poder 

auxiliar a concepção de futuras actividades e/ou projectos de ordem similar, 

junto de jovens e adultos com NEE, e práticas/considerações, que pensamos 

serem importantes na realização de projectos de investigação, junto deste 

público-alvo. No seguimento, atendendo às inúmeras aprendizagens e lições 

que adquirimos, expomos também uma rubrica à qual denominamos “Lição 

de vida...”, que apresenta de forma muito sincera e verdadeira algumas das 

aprendizagens adquiridas que vão muito para além do trabalho prático. 

Rematando este capitulo com a apresentação de perspectiva para trabalhos 

futuros e as limitações e constrangimentos pelos quais tivemos que passar e 

ultrapassar. 
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1.  
Imagens Animadas  

Tal como o nascimento do cinema, sujeito a tantas polémicas em 

função dos países, o nascimento da animação constitui um problema: 

as invenções são muitas no domínio das técnicas fílmicas, e a 

cronologia dos factos é difícil de estabelecer (Denis 2010, 44). 

 

 

 

 

1.1. Introdução 
 A arte do Cinema de Animação surge do interesse em compreender e 

registar o movimento. Nos finais do século XIX, esta arte assume especial 

relevância quando são reveladas investigações e estudos científicos, com base 

em truques óptico-mecânicos, capazes de proporcionar, a ilusão da sobreposição 

de duas imagens e, a visualização aparente do movimento. Os referidos truques, 

demonstravam de forma simplificada a decomposição e a restituição do 
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movimento, através de uma sucessão de desenhos estáticos com pequenas 

diferenças entre si. Estas experiências, deram lugar à criação e desenvolvimento 

de vários mecanismos, que chegaram ao mercado em forma de “brinquedos” 

ópticos a partir do final da década de 1820, tendo sido amplamente difundidos na 

sociedade europeia e norte-americana, conseguindo mesmo, conquistar públicos 

bastante heterogéneo.  

              Apesar de estarmos inseridos e vivermos numa sociedade de informação 

à qual juntamos a importância dos diversos meios audiovisuais, o cinema e o 

cinema de animação em si, são uma arte recente (com pouco mais de cem anos), 

que conquistaram mais força e consistência no início do século XX, com diversas 

experiências cinematográficas, cada vez mais criativas e complexas com 

desenhos e objectos a ganharem vida, a transformarem-se  e  a metamorfosear-

se. 

             Ao longo do seu percurso histórico, o homem sempre ambicionou 

representar graficamente o movimento e cujos objectivos hipotéticos seriam, o de 

registar e/ou narrar acontecimentos, reais ou imaginários. No entanto, a maioria 

dessas representações eram estáticas, obrigando o apreciador a recorrer à sua 

imaginação, para mentalmente visualizar o movimento, enquanto observava a 

obra. Esta vontade e esforço seriam mais tarde recompensados com o 

surgimento dos primeiros mecanismos que nos dão a ilusão do movimento e que 

culminam com o surgimento do cinema.  

             Este sucessivo e intenso interesse em conseguir registar e reproduzir o 

movimento, tal e qual o conseguimos ver no dia a dia, esteve na génese da sétima 

arte. E como refere Denis (2010, 41), “a história do cinema e a do cinema de 

animação estão amplamente ligadas não apenas por o principio de recomposição 

do movimento (ainda que na prática seja diferente), mas também porque a 

descoberta do cinema se fez em grande parte com a ajuda de descobertas 

científicas que empregavam técnicas gráficas, mesmo depois da fotografia”17. 

 No presente capitulo, e por forma a dar corpo ao presente projecto de 

investigação, começamos por pesquisar e analisar a essência do cinema de 

animação, passando posteriormente para a exploração histórica, desde os 

primórdios até ao surgimento do cinematógrafo. De todo o universo histórico, 

destacamos aquilo que consideramos ser mais pertinente e mais interessante 

para a abordagem que se pretende alcançar posteriormente com este projecto. 

Neste contexto, traçamos uma espécie de timeline, onde fomos colocando os 

principais acontecimentos, e dos quais se evidenciaram: O teatro de 

                                                 

17 Segundo Denis (2010, 41), “na origem de um filme podem encontrar-se imagens fixas, desenhos ou 
fotografias, criadas  ex nibilo para a ocasião; mas também imagens preexistentes retiradas de universos 
visuais (pintura, escultura, arquitectura...) de outros artistas. 
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Sombras/Marionetas; A Lanterna Mágica e os Espectáculos Fantasmagóricos; 

Consequentemente evidenciaram-se também alguns dos principais objectos 

óptico-mecânicos que estiveram na origem da criação e da obtenção da ilusão do 

movimento, como: o Taumatrópio; o Fenacistiscópio, o Zootrópio, o 

Praxinoscópio e o Teatro-ótico.  

 Como o cinema não poderia ter existido sem a fotografia, e como a 

fotografia também se mostra como base fundamental para a execução do 

exercício e desenvolvimento desta investigação, consideramos pertinente dedicar 

uma secção, onde estudamos o seu surgimento, e o seu contributo no processo 

de reprodução da realidade que inicialmente era centrado na captação simulada 

do movimento, passo a passo, fotografia a fotografia. E que foi evoluindo até se 

conseguir obter a captação e a reprodução de imagens em sequência (em 

movimento), com o aparecimento do cinematógrafo (1895), dos Irmãos Lumiére. 

No seguimento, fazia todo o sentido dedicarmos umas breves linhas a duas 

entidades públicas portuguesas, a Cinemateca Júnior, em Lisboa e, o M|i|mo, em 

Leiria, cujo acervo nos possibilitou, viajar até ao passado para nos deliciarmos 

com os vários mecanismos e objectos ligados à história do cinema e do cinema 

de animação, bem como obter as informações e esclarecimentos necessários à 

execução da presente investigação.  

 Tendo em consideração que o projecto de desenrola em Portugal, tornou-

se obrigatório determinar e compreender o percurso histórico e a realidade do 

cinema de animação no nosso país. Desta forma, fez-se um levantamento global 

desde 1923 até hoje. Rematamos o capitulo com um breve resumo e algumas 

reflexões.  

 

 

 

 

1.2. Cinema de Animação: Essência  
 A palavra animação deriva do latim “Animare”, que significa processo 

capaz de dar vida (a alguém ou alguma coisa), e do grego “Anemon” - “Anima” 

que significa “Alma” ou “Sopro Vital” (Magalhães 2001). “Animação = suporte de 

mentiras”, “Criação de algo ilimitado”, “Forma de materializar o pensamento”, 

“Torna possível o impossível”, “A arte da paciência”, “Arte de uma outra 

realidade”, “Arte séria de valor artístico profundo”, “A linguagem dos meninos” 

(Católico 1991 apud Valente 2001, 12). Confirmando a essência da palavra 
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animação, Perisic (1985) refere que através da animação pode-se dar vida aos 

objectos inanimados, quer se trate de objectos reais ou de simples desenhos, ou 

seja, a animação é uma forma de criar uma ilusão visual. 

 Talvez esta atribuição de dar vida e alma a imagens e objectos inertes, que 

está implícita na própria essência da palavra animação, nos leve, a afastar de 

forma inconsciente e quase automática, esta arte cinematográfica da 

representação comum de realidade. Talvez seja por isso, que Nogueira(a) (2010) 

refere que, o cinema de animação convive pacificamente com a irrealidade, ao 

contrário do cinema convencional, onde a realidade tende a ser indispensável. 

 No inicio do século XX, Solomon18 (1987), diferencia a arte da animação 

das demais artes visuais, pela particularidade do movimento que esta comporta, 

passando a designar a animação por imagem em movimento executada frame a 

frame (quadro a quadro).  

 O animador Norman McLaren, refere que “a animação não é a arte do 

desenho que se move, mas, antes, a arte dos movimentos desenhados” (McLaren 

apud Wells 1998, 5). O autor com esta afirmação, defende que o que acontece 

entre cada fotograma19 é mais importante do que o que acontece em cada 

fotograma, já que são as pequenas variações entre cada um desses fotogramas 

que permitem a animação. Da mesma opinião se mostra Feijó (2014), quando 

refere que na animação, o que importa não é o desenho mas sim o que se passa 

entre cada dois fotogramas, a diferença de um desenho para o outro. O mesmo 

acrescenta, esta manipulação da diferença de um desenho para o outro, que só é 

visível no cinema, é uma arte... uma arte especifica da animação, sendo aí que 

reside a expressividade que dá vida às coisas. Ribeiro (2014), acrescenta, o que 

diferencia o cinema de animação da ilustração, da pintura, da escultura e das 

outras artes é o trabalho do movimento que é o tempo. É o trabalho das 

distâncias entre os desenhos, ou das distâncias entre as posições de uma 

marioneta, de recortes, etc. E trabalhar o tempo, trabalha-se através de uma 

sucessão de imagens que podem se fotografadas, desenhadas ou captadas. Para 

o realizador, é aí nessas distâncias que podem ser progressivamente maiores ou 

menores que reside a essência do cinema de animação, que é movimento, que é 

o tempo. 

                                                 

18 Charles Solomon, critico, historiador de Cinema de Animação e ensaísta. Autor premiado e respeitado 
internacionalmente, é autor de diversos ensaios e publicações, sobre Cinema de Animação. Cronista no 
The New York Times, TV Guide, Newsweek (Japan), Rolling Stone, Los Angeles Times, Modern Maturity, 
Film Comment, The Hollywood Reporter (…). (UCLA 2013). 
19 Fotograma – denomina-se fotograma cada uma das imagens impressas quimicamente no filme 
cinematográfico. O fotograma corresponde a um quadro/frame, ou seja a uma imagem isolada de um 
filme (WIKI(a) 2013). 
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 No entanto, o cinema de animação não se resume apenas ao movimento 

de desenhos, para Jayne Pilling (1997) o que torna a definição de animação difícil 

é o seu carácter de mídia abrangente, a abundância de técnicas e dos materiais 

que podem ser utilizados na realização de um projecto. No seguimento, Denis 

(2010, 13), também refere que “Definir animação continua a ser, pela própria 

disparidade das técnicas e das filosofias pessoais do movimento e de vida que ela 

engendra, uma tarefa difícil, e até impossível, valendo-se do que refere Dick 

Tomasovic: “A animação está em crise de identidade. Desde sempre, e 

provavelmente para sempre; nisso reside mesmo um dos seus traços identitários” 

(2004, 121 apud Denis 2010)”. 

 No seguimento, Xavier (2007, 21). descreve o cinema de animação como 

sendo “Um meio de criação duma riqueza incalculável, o único que permite a um 

criador tornar possível o impossível”. Seguindo a mesma linha de pensamento se 

mostra Duarte (2014, anexo N, ponto 1.7.), ao referir que o cinema de animação é 

vida, é movimento, é magia, é transformação, é dotar os objectos inertes de vida 

de emoção e expressão.  

 Robi Engler (apud Feijó 2007, 6) apresenta, uma definição curiosa de 

animação, comparando-a com uma doença patológica que pode atingir qualquer 

ser, a qual passamos a transcrever:  

“Para mim, a animação é, não só uma profissão, mas também uma doença 

que atinge a maior parte dos profissionais de Animação. Uma vez que 

ninguém está imune a este vírus, também tu podes apanhar a infecção. O 

primeiro sinal da Febre da Animação manifesta-se quando perdes a noção 

do tempo. Quando a infecção alastra, podes encontrar-te a trabalhar a 

meio da noite, porque sentiste a irresistível vontade de passar para o papel 

uma ideia com que sonhaste e estás convencido de que vais realizar uma 

obra prima da Animação. E então aí estás desgraçadamente contaminado 

e provavelmente nunca mais vais desejar voltar ao teu estado normal. 

Fazer alastrar o vírus da Animação é a única tarefa e o principal propósito 

de todos os Ateliers de Animação”. 

 No seguimento, “O cinema de animação precede à invenção do cinema, 

constituindo ao mesmo tempo a sua pré-história e um dos seus actuais 

desenvolvimentos” (Enciclopédia 2004, 2035). Através de diversas técnicas pode-

se na animação restituir movimentos reais, que dificilmente se conseguem ver, 

quer pela sua rapidez quer pela sua lentidão (exemplo: carros em alta velocidade, 

plantas em crescimento), e emprestar movimentos imaginários a objectos ou 

formas inanimadas (desenhos, fotografias, etc.). No entanto a sua maior 

popularidade surge a partir das séries de desenhos de pinturas ou de fotografias 
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filmadas que, através da projecção, criam movimentos fictícios, imitativos ou 

abstractos, em figuras ou formas (Enciclopédia 2004). Cambraia (2014, anexo N, 

ponto 1.6.), define o cinema de animação como sendo, um conjunto de artes e 

técnicas para se obter um resultado final - um filme, que passa pela construção e 

pela captação imagem por imagem. Segundo o mesmo, estas duas noções: o da 

construção e, o da imagem por imagem, são fundamentais para se poder falar de 

animação. Na perspectiva de Galrito (2014, anexo N, ponto 1.3.), o cinema de 

animação é um mundo mágico, com a capacidade de criar ilusões a partir do 

mundo, ou seja, para além de nos permitir criar os movimentos, permite-nos ainda 

capacitar e transformar aquilo que se está a movimentar, os objectos, ganham 

outras dimensões e características que vão além dos movimentos físicos, os 

objectos passam a ser personagens com especificidades próprias.  

 O cinema de animação consagra-se como um mundo de possibilidades, 

onde muitos dos autores de cinema, socorrem-se do conceito imagem-a-imagem 

como mecanismo experimental para renovar as formas visuais. Neste contexto,  

Denis (2010, 7), explica que “a animação é uma ferramenta multiforme e 

inconstante, em função dos desejos do realizador e do produtor. A razão é 

simples: ela é uma técnica (ou melhor um conjunto de técnicas), e não um género, 

como tantas vezes se lê (Vallet 1963, Rabaça & Barbosa 1987, Nogueira(a) 2010). 

Essas diferentes técnicas permitem de facto realizar filmes de todos os géneros, 

inclusive nos modos de documentário e experimental, e responder a tentativas 

artísticas e comerciais tão variadas como o cinema em filmagem real20”. 

 Para Nogueira(a) (2010, 59) “o que distingue o cinema de animação do 

cinema convencional é, de um ponto de vista técnico, o facto de, no primeiro, as 

imagens serem registadas fotograma a fotograma e não de forma contínua”.  Da 

mesma opinião se mostra Denis (2010, 41), ao referir que “qualquer animação tem 

como fundamento o movimento de imagens concebidas na fixidez. Quer se trate 

de desenho animado ou de qualquer outra técnica, o animador deve dispor as 

fases (frames) e fotografá-las sucessivamente (ou pintá-las directamente) num 

suporte argêntico ou numérico”. Segundo a ASIFA21, a animação é a criação de 

imagens em movimento através da manipulação de todas as variedades de 

técnicas, à excepção do método do filme de tomada directa, ou seja, de acção ao 

vivo.  

 Já Costa Valente (2001, 12), funde a arte com a tecnologia, onde nos 

explica que “animação é ainda de forma mais restrita, uma forma de criação de 

                                                 

20 Neste caso filmagem real – refere-se à existência efectiva do acto; sem que outros possam interferir ou 
interpretar. Real em oposição ao imaginário e fictício. 
21 ASIFA: Association Internacionale du Film D´Animation, No preâmbulo do texto de estatutos da ASIFA, 
aprovado em Agosto de 1985, em Hiroshima. 
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movimento em suporte audiovisual/multimédia baseado na invenção, construção, 

transformação e sempre pela captação/justaposição de imagens através de um 

processamento tecnológico de imagem-a-imagem”.  

 No seguimento, Galrito (in Xavier 2007, 10) defende, “frequentemente nos 

encontramos perdidos em definições de animação ligadas à técnica do cinema 

imagem por imagem e à narrativa reconstituinte da «realidade«, sem percepcionar 

que a animação recria, reinventa e transforma o espaço, a realidade e o tempo, 

atribuindo expressão às imagens através de movimentos singulares, sensíveis e 

emotivos”. 

 Ainda assim, muitos confundem o termo cinema de animação com 

desenho animado, no entanto o conceito de cinema de animação é muito mais 

amplo e abrangente, ele abarca diversas técnicas que por conseguinte são 

aplicadas no desenvolvimento de diversos géneros de filmes animados. Esta 

confusão pode eventualmente advir do facto do desenho animado ter sido a 

técnica que mais se divulgou e proliferou no seio desta arte. 

Uma coisa que parece ser certa e facilmente aceite entre os vários 

autores, é que o Cinema de Animação é um meio privilegiado, onde artistas, 

animadores e curioso, podem navegar e explorar o mundo da fantasia e do sonho. 

De facto, esta arte proporciona uma liberdade criativa, onde a imaginação tem 

lugar de destaque e o infinito é o seu limite. Assim como Robi Engler (apud Feijó, 

2007), acreditamos que uma das formas de expressão audiovisual mais completas 

na nossa época é o cinema de animação, já que este é a síntese perfeita das Artes 

Plásticas (desenho, pintura, escultura etc.), da Musica (ritmo, tempo, efeitos 

sonoros), da Dança (movimento) e da Literatura (conteúdo do filme). Da mesma 

opinião se mostra Abi (2014, anexo N, ponto 1.1.), quando menciona que a 

animação é uma arte Híbrida, que mistura praticamente todas as outras artes.  

 

 

 

 

1.3. Cinema de Animação: Génese 

 A incessante vontade de exarar o movimento está na génese do 

aparecimento do cinema de animação, onde vários processos foram sendo 

conquistados ao longo de milhares de anos. Prova disso, são os registos visuais à 

mais de trinta mil anos, esculpidos nas cavernas pré-históricas, onde podemos 
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ver as primeiras formas inscritas do homem, que hipoteticamente, narram os 

acontecimentos e as acções à sua volta. Ao longo dos tempos foram sendo 

descobertos desenhos, em todo mundo, na sua maioria figuras de animais, que 

quer pela sua posição ou sobreposição, sugerem movimento. Os registos mais 

notáveis encontra-se nas cavernas “Chauvet” e “Lascaux” em França. Onde 

podemos observar vários animais justapostos, que nos dão a ilusão de estarem 

em posição de corrida [Figura.01].  

 
Figura.01: Caverna “Chauvet” e caverna “Lascaux” respectivamente :: Fonte: Fundação Côa Parque (2013). 

 
Figura.02: Javali com oito patas (30.000 a.C.). 
Fonte: Disney (1954) 

             Criar a ilusão do movimento, através do 

registo de imagens estáticas sobrepostas, parece 

ter sido então o primeiro processo executado, no 

qual se demonstra uma determinada acção. Um 

outro exemplo desta natureza, só que agora 

ainda mais evidente, surge-nos a partir da 

caverna de Altamira, no Norte de Espanha, onde 

se pode ver um javali com oito patas [Figura.02], 

se nos dermos ao trabalho de decompor a 

imagem, podemos observar que temos presente 

os pontos-chave para a criação do movimento 

base da corrida do animal.  

             Ainda dentro desta envolvente, Machado  

(1997), quando nos fala das origens do cinema de animação, lança uma hipótese, 

na qual compara as cavernas escuras às nossas salas de cinema. Insinuando que 

os nossos primogénitos, já utilizariam as suas cavernas escuras e os seus 

desenhos, para realizarem “sessões de cinema”: 

“À medida que o observador se locomove nas trevas da caverna, a luz de 

sua ténue lanterna ilumina e obscurece parte dos desenhos: Algumas 

linhas se sobressaem, suas cores são realçadas pela luz, ao passo que 

outras desaparecem nas sombras. Então, é possível perceber que, em 

determinadas posições, vê-se uma determinada configuração do animal 

representado (por exemplo, um íbex com a cabeça dirigida para frente), 
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ao passo que, em outras posições, vê-se configuração diferente do 

mesmo animal (por exemplo, o íbex em questão vira a cabeça para trás, 

ao perceber a aproximação do homem) e toda a caverna parece se agitar 

em imagens animadas” (Machado 1997, 13-14). 

             Os registos ligados à tentativa de 

representação do movimento, ao longo dos 

tempos, aparecem um pouco por todo o 

mundo. No Egipto, vários exemplos foram 

deixados, pintados e/ou esculpidos nas 

paredes dos templos como nos mostra a 

[Figura.03], onde podemos observar um mural 

egípcio, que exibe um conjunto de imagens 

estáticas, dispostas em sequência, de dois 

homens em várias posições de luta. Aqui 

neste exemplo, podemos observar ao 

pormenor, os hipotéticos golpes e técnicas 

 
[Figura.03]: Lutadores Egípcios (2000 A.C.) – Mural do  Túmulo  15 

em Benl Hassan, pertencente ao Baquet III, governador da província 
de Menat-Khufu (hoje el-Minya). 

de combate. Apesar de estas imagens em concreto, estarem estáticas, elas 

carregam consigo o principio da reprodução do movimento, ou seja, a existência 

de uma sequência de imagens relacionadas com pequenas diferenças entre si, 

como se estivéssemos perante uma tira/película de um filme animado. 

 
[Figura.04]: Detalhe mural egípcio (2000 A.C.) :: Fonte: Disney (1954) 

 

 

 



 78 

 
[Figura.05]: Cerâmica Grega  
Fonte: Enciclopédia História da Humanidade: Grécia (2007) 

Na evolução histórica, a representação artística do 

movimento também pode ser apreciada, em 

suportes tridimensionais, como no caso da 

cerâmica grega, onde se pode observar, figuras 

em posições que nos remetem para uma 

determinada acção [Figura.05], neste caso em 

concreto uma corrida, sendo que, as modalidades 

dos jogos olímpicos e as actividades e atitudes 

dos atletas constituíram motivo recorrente nas 

representações cerâmicas. É comum nestes 

objectos surgirem sequências de desenhos da 

mesma temática, uma espécie de narrativa 

contada por imagens. 

 Ainda, para reforçar a teoria de que já se procurava à muito a reprodução 

do movimento em suportes tridimensionais, foi descoberto, no final da década de 

1970 e início da década de 1980, no Irão, em Burnt City (Shahr-e Sukhta)22, no  

 
[Figura.06]: Vasilhame de barro 
Fonte: Pinna (2009) 

sudeste da província de Sastan-Baluchestan, por uma equipa de 

arqueólogos italianos, aquela que se julga ser, a “animação mais 

antiga do mundo” [Figura.06]. O objecto, um vasilhame de barro, 

confeccionado há cerca de 5.200 anos, com 8 centímetros de 

diâmetro e 10 centímetros de altura, que contém ao seu redor cinco 

imagens com pequenas diferenças umas das outras.  

             Na altura, não se deu a devida importância ao achado, só no 

inicio do século XXI, a equipa de arqueólogos iranianos liderada por  

identifica o que tornava aquele objecto tão especial e diferente dos 

demais. “As pinturas ao redor do cálice repetiam-se de maneira 

intencional, com ligeiras modificações entre uma imagem e a 

seguinte, de modo a representar o movimento do animal [Figura.07]. 

O pintor valeu-se ainda da forma cilíndrica do vasilhame e fez com 

que a última imagem mantivesse uma relação sequencial com a 

primeira, criando um ciclo contínuo, sem início nem fim indicados” 

(Pinna 2009,12).  

                                                 

22
 Os nomes Shahr-e Sukhta/Burnt City, significam: Cidade Queimada. As ruínas desta cidade 

apresentam quatro estágios diferentes de civilizações, resultado da reconstrução posterior a três grandes 
incêndios que destruíram a cidade por completo. Da última vez que ruiu sucedeu, Shahr-e Sukhta nunca 
mais foi reconstruída.  
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[Figura.07]: Pormenor dos desenhos impressos no vaso :: Fonte: (Pinna 2009)  

 

 

 

 

1.3.1. Teatro de Sombras/Marionetas 
 David Francis (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996), refere que, apesar da 

impossibilidade de determinar com exactidão o local dos primeiros espectáculos 

de sombras, crê-se crível que tal feito pertença à China. Segundo o mesmo autor, 

terá sido no reinado do Imperador Wu (140-86 A.C.), num período altamente 

prodigioso, onde se compila pela primeira vez um dicionário da língua chinesa e 

onde se começa a usar a bússola, que se admite, a possibilidade da introdução 

de novas técnicas, por parte de contadores de histórias, que ávidos de 

complementarem os seus contos verbais, terão recorrido à ajuda da imagem 

(Francis 1996 in Bertetto e Campagnoni et al.). Um outro testemunho, que nos 

narra a existência deste tipo de espectáculo, surge em forma de lenda chinesa 

datada do século II A.C., e que nos conta o seguinte: 

“O Imperador Wu, desesperado com a morte da sua Imperatriz, oferece 

uma recompensa a quem possa restituir-lhe a vida. Surge então um 

mágico que com uma réplica da silhueta da sua amada, a faz reviver no 

seu teatro de sombras. O Imperador fascinado, passou a assistir todas as 

noites aos seus espetáculos” (Santos et al. 2005, 27). 

Neste contexto, de forma natural, surgem as primeiras marionetas fabricadas em 

couro especial23, translúcido e texturado. Mais tarde, as marionetas ganham 

articulações fixas por paus. Normalmente, neste tipo de espectáculo, centrado em 

                                                 

23 Couro especial - David Francis, descreve couro especial, como sendo, a pele de ovelha ou de burro, 
que seriam submetidos a vários tratamentos até ficarem translúcidos. Na construção de uma marioneta, 
empregava-se diferentes seções da pele do animal, resultando em distintas texturas e graus de 
transparência nas diferentes partes da marioneta (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996). 
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[Figura.08]: Marioneta Javanesa 
Fonte: Enciclopédia Visual : Cinema (1996) 

temáticas religiosas, militares ou quotidiana, havia 

sempre um narrador, que contava a história, há 

medida que ia mexendo as silhuetas, bem como a 

presença de um ou mais músicos. Mais tarde, com 

as representações a ficarem mais aprimoradas, 

com efeitos sonoros mais arrojados, juntam-se 

também outros efeitos como, o fumo e as faíscas, 

consoante o objectivo da história (Francis in 

Bertetto e Campagnoni et al. 1996). 

Entretanto, o teatro de sombras chega a Java24, 

onde se desenvolveram novas formas de 

expressão, em consonância com a cultura local. As 

marionetas Javanesas [Figura.08], exibem uma 

perfeição técnica e uma beleza decorativa muito 

superior às marionetas chinesas, isto talvez porque 

o espectáculo permitia aos homens, e só aos 

homens, escolherem de que lado do ecrã querem 

ver a representação e todo o espectáculo. 

A Wayang, que segundo Santos (Santos et al. 

2005), em javanês significa luz, fantasma, 

comporta duas condições, o nome da marioneta e 

o nome do próprio teatro. O teatro de sombras 

Javanês, para além do entretenimento, surge em 

meios cerimoniais, em ocasiões especiais da vida, e também serve de meio para 

se transmitir aos jovens,valores, mitologias e a história cultural (Francis in Bertetto 

e Campagnoni et al. 1996). Aqui, a narração é acompanhada por música, que faz 

o contraponto da narração, ajudando a aumentar ou diminuir a tensão, esculpindo 

o ambiente das diferentes acções. 

Segundo Santos (Santos et al. 2005, 27), existem quatro tipos de Wayang, os 

quais passamos a transcrever: 

1) “Wayang Beber, processo de contar histórias a partir de imagens, 

talvez o antecessor mais remoto do cinema de animação”; 

2) “Wayang Kulit [Figura.09], onde as figuras são delicadamente 

recortadas em couro e finalmente decoradas”; 

 

                                                 

24 Java – Segundo David Francis, o teatro de sobras difundiu a partir da china até java, algures durante o 
século X ou XI. (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996, 112). 



 81 

3) “Wayang Golek [Figura.10], 

marionetas esculpidas em madeira 

animadas por varas e com 

articulações nos ombros e 

cotovelos”; 

4) “Wayang Kelitik, esculpida em 

madeira recortada e depois  

decorada, tem os braços 

articulados em couro”. 

 O teatro de sombras só chega à 

Europa no século XVII, e é considero como 

sendo, a forma mais simples de contar uma 

história com imagens em movimento. 

Segundo Francis (in Bertetto e Campagnoni 

et al. 1996), este tipo de espectáculo surge 

primeiramente na Alemanha, seguindo para 

França e Inglaterra, onde obtiveram um 

grande sucesso. O mesmo autor, refere que 

o teatro de sombras apresentado na Europa 

Ocidental era muito diferente do apresentado 

no Oriente, aqui, as marionetas eram feitas 

de material preto opaco sem qualquer tipo de 

decoração. 

O termo “ombres chinoises” ou sombras 

chinesas, só aparece pela primeira vez no 

inicio do século XVIII. 

 

 

 

 

 

[Figura.10]: Wayang Golek 
Fonte: Guia da Exposição Museu da  

Marioneta (2005, 26). 

 
[Figura.09]: Wayang Kulit 

Fonte: Guia da Exposição Museu da Marioneta (2005, 26). 
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[Figura.11]: Arte de sombras manuais 
Fonte: Cinemateca Júnior (Arquivo fotográfico 2014) 

O método mais simples e próximo à essência do 

teatro de sombras é a arte das sombras manuais 

[Figura.11], e à qual todos nós temos acesso, 

basta para isso ter um espaço escuro com uma 

fonte de luz, depois é só colocar as mãos à frente 

da luz e procurar através das mãos criar diversas 

criaturas. 

 De acordo com Francis25 (in Bertetto e 

Campagnoni et al. 1996, 119), “o expoente 

máximo desta arte foi o francês Felicien Trewey 

(...) com exibições daquilo que ele próprio 

chamou shadowgraphy”. De ressaltar que, 

embora as sombras manuais, ou seja as sombras 

produzidas através das mãos, provoquem efeitos 

semelhantes às sombras anteriormente descritas, 

estas, jamais puderam substituir a marioneta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura.12]: Vários exemplos da arte de sombras manuais 
Fonte: Cinemateca Júnior (Arquivo fotográfico 2014) 

 

                                                 

25 Francis, David (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996).- De Leste a Oeste: O espectáculo de sombras 
percorre o mundo. In A Magia da Imagem – A arqueologia do cinema através das colecções do Museu do 
Cinema de Turim, 107-121. 
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1.3.1.1. Marionetas no Cinema (Animação) 

 No cinema de animação, onde o universo das formas animadas são cada 

vez mais interligadas e fundidas com outras formas de arte, as realidades vão-se 

alterando, assim como as percepções, e os novos caminhos da arte, agora 

despertos, colocam actualmente o sujeito no seio do processo criativo e com ele 

as mais variadas formas de arte que expressa (Santos et al. 2005). No universo 

cinematográfico, as marionetas são fonte para o desenvolvimento de várias 

experiências, pesquisas e obras de arte. Hoje em dia, com base na herança 

deixada por grandes nomes, são inúmeros os autores de filmes de cinema e de 

cinema de animação que recorrem à técnica da marioneta. 

 Desde muito cedo que a relação entre 

as marionetas e o cinema existe, esta ligação 

deve-se em grande parte a um dos génios do 

cinema, Georges Méliès26, que de forma 

perspicaz  percebe o potencial do cinema, 

como meio para criar mundos fantásticos e 

iludir o espectador. Georges Méliès, ilusionista 

de profissão e com uma enorme capacidade 

criativa, rapidamente se torna no primeiro a 

explorar os efeitos especiais através do 

cinema, recorrendo a mecanismos e técnicas 

de sobreposição e substituição, utilizando 

marionetas, cenários e objectos espantosos 

para simular outros seres e novos mundos.  
[Figura.13]: Esquema do funcionamento do gigante congelado 

(cima) de La conquête du Pôle, e como aparece no filme de 
Méliès (baixo)  :: Fonte: Urrero (1995, 13). 

                                                 

26 Georges Méliès [1861- 1938] – De origem francesa, foi um dos precursores do cinema, o qual criou e 
desenvolveu inúmeros efeitos especiais. Ilusionista e ligado ao teatro, após a primeira apresentação 
pública do cinematógrafo (Lumière), Méliès cedo se interessa pelo cinema, criando e desenvolvendo 
vários filmes, num dos quais por acidente descobre a stop-action (paragem de acção), seguindo-se 
outras explorações criativas como a perspectiva forçada, a múltipla exposição e filmagens a alta ou baixa 
velocidade. Com uma produção direccionada para o cinema fantástico, este artista criativo conta com um 
espólio com mais de 500 filmes (WIKI(b) 2013). 
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 Toda a obra de Méliès é extremamente rica e digna de destaque, quer 

pelas hilariantes narrativas, quer pelos cenários fantásticos e surreais que 

apresenta. De uma criatividade extrema, o autor mistura com muita facilidade e 

mestria atores reais, objectos, brinquedos e marionetas na sua obra.  

 
[Figura.14]: Alguns exemplos dos mecanismos e truques utilizados por Méliès   
Fonte: Urrero (1995, 15). 
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 Segundo Galrito (in Santos et al. 2005), o primeiro filme de animação com 

marionetas, foi o filme “Matches an appeal” do britânico Arthur Melbourne- 

Cooper, em 1899. Segundo o mesmo, foi realizado com base em marionetas, 

construídas com paus de fósforos, que ao longo da história, vão convidando os 

cidadãos britânicos a doar fósforos para os soldados que estão na guerra. Em 

1907, é apresentado o filme “the Teddy Bears”, do americano, Edwin S. Porter, 

com marionetas como personagens principais. No ano seguinte, o britânico 

Melbourne Cooper, executa “Dreams of Toyland” - cuja história é baseada na 

vontade de três brinquedos que vão oferecer uma prenda a uma criança pobre, 

realizando assim o seu sonho. Ainda em 1908, surge “humpty Dumpty Circus”, de 

James Blackton e Albert Smith, para este filme, os autores desenvolveram 

marionetas próprias  para o efeito. Também Emile Cohl, em 1909, concebe o seu 

primeiro filme com marionetas, construídas pelo próprio. O filme “Monsieur Clown 

chez les liliputiens”, conta-nos a história de uma personagem que chega à terra 

dos anões. 

 Enquanto se desenvolve o desenho animado com grande entusiasmo nos 

Estados Unidos da América, é na Europa que se vão encontrar os grandes 

mestres da animação de marionetas, em especial nos países de leste. Um dos 

grandes génios nesta vertente é o Russo Ladislas Starewich27, que inicia o seu 

percurso com grande sucesso, com a apresentação de um filme de trinta 

segundos, onde emprega como personagens, baratas embalsamadas. Que 

graças à sua qualidade e mestria, confunde os espectadores que pensam estar a 

ver uma luta verdadeira de baratas treinadas. Após a revolução soviética o autor 

muda-se para França, dando continuidade à sua criatividade e imaginação no 

campo da animação de marionetas (Galrito in Santos et al. 2005). 

 
[Figura.15]: Ladislas Starewich :: Fonte: Galrito (in Santos et al. 2005, 88). 

                                                 

27 Ladislas Starewich [1882 - 1965] – Cineasta, roteirista e director de arte e de fotografia Russo radicado 
em França. Destacou-se no mundo da animação tradicional (stop Motion), a sua filmografia conta com 
uma boa dezenas de filmes (WIKI(c) 2013). 
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 De referir que é na Checoslováquia (actual república checa), que a 

animação de marionetas ganha grande destaque e impulso, alcançando uma 

qualidade inigualável. Segundo Galrito (in Santos et al. 2005), dois dos factores 

que contribuíram para este impulso, está relacionado com a tradição checa no 

mundo das marionetas para teatro, e do bom aproveitamento feito por alguns 

autores, que com base nesse histórico, conseguiram deslocar os conhecimentos 

para o cinema de animação. Aqui, destacam-se alguns realizadores como: Karel 

Dodal, por ter realizado o primeiro filme em animação de marionetas, intitulado:  

 
[Figura.16]: Jiri Trnca :: Fonte: E.V.: O Cinema (1992, 52) 

“The Lanter´s Secret” em 1935. Jiri Trnca e Karel 

e Zeman, que se evidenciam pelo vasto espólio 

apresentado, ao longo dos anos. Mas 

recentemente, também são sonantes no mundo 

da animação de marionetas, os realizadores Jan 

Svankmajer, Bratislav Pojar Ou Jiri Barta – “O 

tocador de Flauta de 1985”. Na restante Europa, 

também existem muitos autores que recorrem à 

marioneta para a realização dos seus filmes. Em 

Inglaterra, nos anos oitenta, surge os Estúdios 

Aardman, e com ele um grupo de jovens 

animadores, que desenvolvem vários filmes de 

animação, dos quais sobressai a série “Wallace 

and Gromit”, cheia de acção e comédia. No final 

dos anos noventa este estúdio junta-se à 

DreamWorks de Spielberg, para realizarem “A 

Fuga das Galinhas” (2000), um filme dirigido por 

Peter Lord e Nick Park. 

 

 Nos EUA, a utilização de marionetas é evidenciada pela mão de Tim 

Burton, com várias curtas e longas-metragens como: “Vincent” (1982) [Figura.17]; 

“Nightmare before Christmas – O Estranho Mundo de Jack” (1993); “Corpse Bride 

- A Noiva Cadáver” (2005). 

 
 [Figura.17]: “Vincent” (1982) de Tim Burton :: Filme disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=BIS04fIoUGA> 
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Em Portugal, segundo Galrito (in Santos et al. 

2005) é primeiramente na publicidade que se 

destacam os filmes de animação realizados 

com marionetas, exemplo disso é, o spot 

publicitário “Pêra” [Figura.18], exibido em 1982 

para a empresa Compal, e a “Família Singer” 

[Figura.19], com personagens em plasticina, 

realizado em 1997/98, ambas as obras da 

autoria de Mário Jorge e Mário Neves. Em 

1997 Mário Jorge associa-se a Paulo 

Cambraia fundando a Megatoon, onde viria a  

produzir os filmes “Shshsh - Sintonia 

Incompleta” e “Elevador”, ambos 

empregando a técnica de marioneta. O 

cinema de animação, português de marioneta, 

consegue em 1999/2000, mais um dos seus 

registos históricos, com a obra de José 

Miguel Ribeiro, “A Suspeita”, Uma longa 

metragem realizada com personagens, com 

esqueleto de rótulas revestido a esponja e 

espuma de látex. 

             A partir da década setenta, com o 

fenómeno informático, cada vez mais evoluído 

e potente, assiste-se a uma nova esfera de 

possibilidades, a marioneta migra para o meio 

digital, e a pouco e pouco vai-se 

estabelecendo, surgindo assim as primeiras 

marionetas virtuais. A Pixar, apresenta-nos 

alguns filmes, no qual destacamos “Luxo Jr.”, 

 
[Figura.18]: Anúncio publicitário Pêra (1982) 

Fonte: Castro (2004, 158)  

 

[Figura.19]: Anúncio publicitário “Família Singer” (1997/98) 
Fonte: Castro (2004, 158)  

 

 

por ter sido o primeiro filme de animação digital a ganhar um Óscar em 

Hollywood. No final do século XX, floresceram os filmes realizados digitalmente 

como: Toy Story, Bugs Life, Sherk, Idade do gelo, Madagáscar, Monstros e 

Companhia, etc. 
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1.3.2. Lanterna Mágica: Fantasmagoria 

 
[Figura.20]: “Câmara Obscura” 
Fonte: E.V.: O Cinema (1996, 6) 

O surgimento da câmara escura (obscura) e da lanterna 

mágica, que constituem os fundamentos da ciência ótica, 

que conjugada com outras ciências, viriam a tornar 

possível a realidade cinematográfica. Segundo Costa 

(1986), o principio da “câmara obscura”, já tinha sido 

descrito por Al-Hazen (morto em 1038) e por Leonardo 

Da Vinci muito antes de ter sido implementado pelo 

Físico Della Porta, em 1553. A câmara escura [Figura.20], 

uma caixa toda ela fechada e escura, com um pequeno 

orifício coberto por uma lente – os raios de luz passam 

pela lente e projectam no fundo do interior da caixa a  

imagem exterior, de forma invertida. Segundo Campagnoni28 (in Bertetto e 

Campagnoni et al. 1996), este simples mecanismo, tornou-se numa forma de 

projectar a realidade cada vez mais eficaz e utilizada, quer nos âmbito cientifico, 

quer no da procura pictórica, quer no campo da representação artística. 

 

 

 

 

 

 

 
 
[Figura.21]: outra versão de “Câmara 
Obscura”:: Fonte: Costa (1986, 46) 

 

                                                 

28 Campagnoni, Pesenti (1996) “História da Lanterna Magalographica vulgarmente dita Lanterna Mágica”. 
in Bertetto e Campagnoni et al. 1996. A Magia da Imagem – A arqueologia do cinema através das 
colecções do Museu do Cinema de Turim, 59-89. 
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No seguimento, nasce em meados do século XVII, 

com base no processo inverso ao da câmara 

escura - a lanterna ótica ou mais conhecida por 

lanterna mágica. O ponto de partida oficial desta 

invenção, segundo Costa (1986, 13), deve-se ao 

padre Jesuíta Athanasius Kircher29, que enuncia e 

ilustra graficamente os princípios da projecção de 

imagens, na sua obra “ARS MAGNA LUCIS ET 

UMBRAE”, em 1643.  

 Campagnoni (in Bertetto e Campagnoni et 

al. 1996, 62) descreve a lanterna mágica como 

sendo um mecanismo simples, “uma espécie de 

pequena caixa munida de uma fonte de luz artificial,  

 
[Figura.22]: Padre Jesuíta Athanasius Kircher 

Fonte: Costa (1986, 102) 

um espelho côncavo posterior e um sistema de lentes que permitia projectar 

sobre uma superfície branca as imagens ampliadas de vidros pintados com cores 

transparentes”. 

 
[Figura.23]: Esquema da Lanterna Mágica :: Fonte: MIMO (2014 - website) 

 No final do século XVII, Johannes Zahn, cria com base no modelo descrito 

por Kircher, outros modelos mais sofisticados e aperfeiçoados, particularmente, 

onde mostra de que forma se pode adaptar a estrutura externa - aquela que 

suporta os vidros coloridos. Demonstrando que essa estrutura poderia adoptar 

diferentes formatos como, o circular, o quadrado ou qualquer outro tipo de forma, 

para além do habitual rectângulo. Assim Zahn apresentou na sua obra um vidro 

redondo, que rodava sobre um eixo central, sobre cuja circunferência eram 

                                                 

29 Athanasius Kircher – Nasceu em 1601 em Geisa (Alemanha) e morre em Roma em 1680. Sábio Jesuíta, 
com amplos conhecimentos. Escreveu sobre Física, História Natural, Astronomia, Matemática, Medicina, 
Arqueologia, Filosofia, Teologia e ciências Ocultas. Para além de inventar a Lanterna Mágica, inventa 
muitos outros engenhos, nomeadamente uma máquina de escrever. Fundou um Museum Kircherianum – 
um gabinete de Física e Arqueologia. De entre as suas obras destacam-se os tratados de “O Íman” 
(1641), “Mundo Subterrâneo” (1664), “Édipo Egípcio” (1652/54), e “China” (1667). 
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pintadas seis imagens em sequência de um homem que faz voltear uma bengala” 

(Campagnoni in Bertetto e Campagnoni et al. 1996, 73) 

 
[Figura.24]: Lanterna Mágica  
Fonte: E.V.: O Cinema (1996, 7) 

A lanterna mágica teve um grande êxito como meio de 

divertimento e não só, segundo Bertetto30 (in Bertetto 

e Campagnoni et al. 1996) a lanterna mágica pela sua 

natureza foi desde logo associada à dimensão do 

além, do extra terreno, do mágico e do fantástico. Nos 

espectáculos, surgem imagens da escuridão: figuras, 

símbolos, lugares ou panoramas longínquos. Há uma 

magia intrínseca com a criação de visões inesperadas 

e uma magia correlacionada com as figuras e os 

temas visuais pintados sobre os vidros. O mesmo 

autor refere que as projecções feitas a partir da 

lanterna mágica assumem algumas características  

estruturais base, que a constituem desde logo como sendo o anteces sor da 

projecção de cinema. Essas características são: 

1- A imagem imerge de forma repentina da escuridão, existe uma deslocação 

no espaço e no tempo,  

2- A projecção de figuras é ampliada,  

3- Existe uma sucessão de imagens que podem assumir uma montagem livre,  

4- Possibilidade de evocar uma realidade existente e/ou não real e, 

5- A possibilidade de aplicar alguns efeitos de movimento e de transformação 

nas imagens.  

Consideramos importante também referir aqui, a relevância da comunicação 

visual que estes aparelhos produziam nos seus espectáculos, denominados de 

fantasmagoria, e que têm na sua essência a arte maravilha, com episódios 

inimagináveis, inventados para fascinar os espectadores. Se por um lado, as 

pesquisas cientificas óptico-mecânicas sustentavam os desenvolvimentos 

técnicos dos aparelhos, que surgiam cada vez mais sofisticados, por outro, 

abriam-se portas ao universo da arte visual, com artistas a pintar placas de vidro, 

cada vez mais criativas, pormenorizadas e complexas, com temas e imagens 

pensados para surpreender e atingir emocionalmente as diferentes plateias. Com 

efeito, existem placas que representam expressões faciais, a religiosidade, pontos 

de referencia históricos (personagem da Roma Antiga, etc.), personagens 

cómicas, lugares, aldeias e cidades, entre muitos outros exemplos [Figura.25]. 

Neste contexto, é impossível ignorar a importância, variedade e qualidade dos 

                                                 

30 Bertetto, Paolo (1996) artigo “A magia da Imagem”. in Bertetto e Campagnoni et al. 1996. A Magia da 
Imagem – A arqueologia do cinema através das colecções do Museu do Cinema de Turim, 33-45. 
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planos exibidos pelas placas de vidro, já que são estes que nos apresentam a 

recriação do mundo e nos asseguram a vivência de novas experiências da 

realidade (Bertetto in Bertetto e Campagnoni et al.1996, 40-41). 

 
[Figura.25]: Placas de vidro para Lanterna Mágica :: Fonte: Cinemateca Júnior (2014 Arquivo fotografico) 

 Os espectáculos exibidos a partir de fantasmagoria [Figura.26], passaram a 

ser muito comuns e um dos entretenimento mais apreciados entre crianças, 

jovens e adultos. A sua popularidade alastrou-se por toda a Europa. Inicialmente 

os temas abordados durante as projecções, eram sobre conceitos sobrenaturais  

e/ou magia negra. Para tal, os 

autores recorriam a placas de 

vidro com desenhos de 

fantasmas, seres estranhos, 

esqueletos, espíritos, entre 

outros, para criarem espaços 

assustadores e provocarem 

medo e suspense  aos 

espectadores. Com o passar 

do tempo foram sendo 

empregues várias outras 

técnicas por forma a enfatizar 

as projecções, como: o uso de 

 
[Figura.26]: Fantasmagoria de Robertson31 :: Fonte: Costa (1986, 17) 

fumo; o jogo de sombras; o uso de mais do que uma lanterna mágica; o uso de 

espelhos; movimentos escondidos de aproximação e afastamento da lanterna; a 

utilização de projeção em contra-picado, entre muitas outras artimanhas (in The 

history of Dicovery of cinematography, 2014). 

                                                 

31 Por volta de 1845, o belga Robertson, com uma lanterna magica e um intenso feixe de luz, faz um 
grande êxito com as projecções para largas audiências (Costa, 1986). 
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 A combinação do jogo de sombras, da lanterna mágica e o desejo de 

surpreender, iludir, assombrar e ludibriar, fazem deste espectáculo e mecanismo o 

primeiro dos antecessores da projecção de imagens. Assim, vários autores, 

artistas, estudiosos e ilusionistas viram na lanterna mágica um excelente aliado 

para desenvolverem os seus trabalhos e espectáculos. Um dos quais, é o ótico 

Inglês Philip Carpenter, que em 1821, lança no mercado uma lanterna mágica 

para desempenhar um papel muito mais amplo, um novo modelo de divertimento 

só que com a função de instruir, para tal, inventa também as “Copper-plate 

Sliders”, uns vidros de projecção realizados a partir de um processo que permitia 

a impressão em quantidade32. A projecção destas placas, era acompanhada por 

comentários incluídos num manual impresso para o efeito pelo próprio Carpenter, 

passando assim, a lanterna mágica de espectáculo a extraordinário recurso 

pedagógico, possibilitando aos jovens estudantes obter um conhecimento geral 

muito mais amplo e objectivo (Campagnoni in Bertetto e Campagnoni et al. 1996). 

 

 

 

 

1.3.3. Reprodução do Movimento 

             Apesar de todos estes exemplos, anteriormente referidos, estarem 

presentes na génese do cinema de animação, é só no século XIX, que através de 

várias personalidades, ligadas ao mundo da matemática, física, química, 

engenharia, etc., se sucedem prodigiosos estudos e experiências cientificas que 

culminam na reprodução do movimento, através da projecção cinematográfica, tal 

como a conhecemos hoje. Sempre houve a necessidade de recriar o movimento, 

desde as primeiras projecções da lanterna mágica que se procuram mecanismos 

para animar os desenhos das placas de vidro, inventam-se alavancas, para mover 

alguns elementos da imagem, fixam-se imagens uma à outra, usam-se placas 

sobrepostas, entre outros engenhos. No entanto, e como refere Costa (1986), 

independentemente dos truques que se empregassem, as imagens eram sempre 

estáticas, não havia movimento, quando muito havia uma sugestão de 

transformação ou mudança de posição.  

                                                 

32 Impressão em quantidade – Uma espécie de impressão em série,  cujo  método utilizado consistia em 
gravar sobre uma chapa de cobre, os contornos e os pormenores do tema, que posteriormente através 
de uma folha de cola fina eram passados para o vidro, seguidamente eram cozidos num forno e depois de 
arrefecidos eram coloridos à mão (Campagnoni in Bertetto e Campagnoni et al. 1996). 
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 A insistência em reproduzir o movimento prossegue e no inicio do século 

XIX, surge uma inovadora e original técnica de criar a ilusão do movimento, cujo 

principio base está na génese e no gene do funcionamento do cinema, como nos 

explica Robinson33 (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996), para termos movimento 

de objectos inanimados, temos que ter ilusão, e a ilusão depende de um 

fenómeno vulgarmente denominado de persistência retiniana34 ou persistência da 

visão. Que nos diz que, o olho humano consegue reter uma imagem durante uma 

fracção de segundo, mesmo que esta seja retirada ou eliminada. De acordo com 

Robinson (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996), a primeira geração35 de 

investigadores, a estudar este processo, presumiam que a imagem permanecia 

por momentos “impressa na retina”. Um desses investigadores, foi Joseph 

Plateau, que concluiu que, a nossa retina retém a luz que capta por 

aproximadamente 1/10 de segundo, antes de receber o sinal luminoso seguinte, e 

é graças a esta revelação, que se descobre a maneira de ludibriar o cérebro 

humano, ou seja, todo o movimento mais rápido que a fracção referida, torna-se 

imperceptível ao olho humano (Magalhães 2001). No entanto, sabe-se hoje que o 

processo não é assim tão simples, atualmente, os cientistas referem que o efeito 

de retenção da imagem se deve ao sistema nervoso e ao cérebro humano, numa 

complexa combinação de fenómenos ópticos, químicos e cerebrais, ao qual 

denominaram – Efeito de Phi. Mas, independentemente de todas as novas 

descobertas, Magalhães (2001, 9), afirma que “a verdadeira ilusão de movimento, 

fisiológica e quase impossível de refutar (e não somente uma aceitação 

psicológica) sempre acontece com taxas maiores do que 10 imagens por 

segundo, como comprovou o velho Plateau”.  

             Neste contexto, sucedem-se nas primeiras décadas do século XIX, várias 

experiências que culminam com o aparecimento de mecanismos que provocam a 

ilusão de óptica e nos mostram o movimento aparente, como veremos a seguir.  

 

 

 

                                                 

33 Robinson, David (1996) “Acerca de uma classe particular de ilusão óptica- A evolução do movimento 
cinematográfico”. in Bertetto e Campagnoni et al. 1996. A Magia da Imagem – A arqueologia do cinema 
através das colecções do Museu do Cinema de Turim, 123-141. 
34 Persistência retiniana ou Persistência da visão – Teoria formulada pelo matemático e fisiologista, 
Joseph Plateau (1801-1883), Segundo o mesmo, o olho humano pode ser comparado hoje a uma 
máquina fotográfica:  Dentro do globo ocular, temos a córnea e o cristalino, que funcionam como lentes e 
ao fundo do olho encontra-se a retina (sistema de células nervosas) que funcionar como película 
fotográfica, aqui a energia luminosa gera estímulos nervosos que são enviados ao cérebro (Magalhães 
2001) 
35 Primeira geração – Foram vários os autores e investigadores que se dedicaram ao estudo da 
persistência da retina, tais como: John Ayrton Paris, Chevalier d´Arcy, Joseph Antoine Ferdinand 
Plateauu, Michael Faraday, Peter Mark Roger, entre muitos outros. 
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1.3.3.1. Taumatrópio 

 
[Figura.27]: Taumatrópio 
Fonte: E.V.: O Cinema (1996, 8) 

Surge à venda em Londres, em 1825, um 

brinquedo lúdico com o nome de 

taumatrópio, que demonstra o fenómeno da 

persistência retiniana referido na secção 

anterior. Este simples brinquedo, compunha-

se de um pequeno disco de cartão, cujas 

faces continham imagens complementares, 

um dos exemplo mais conhecidos é, um 

cartão onde aparece de um lado, uma gaiola 

e do outro um pássaro desenhado de forma 

invertida [Figura.27]. Esse mesmo cartão era 

posteriormente fixo em cada uma das 

extremidades, com um pedaço de corda, por 

forma a permitir que o disco girasse. Ao girar 

rapidamente o referido disco, observamos o 

efeito da persistência retiniana, ou seja, o 

olho humano deixa de conseguir ver as 

imagens isoladamente para as ver fundidas 

uma com a outra, remetendo-nos para o 

exemplo referido, aquilo que obtemos é o 

pássaro dentro da gaiola.  Segundo Robinson 

(in Bertetto e Campagnoni et al. 1996), este 

brinquedo surge através do médico John 

Ayrton Paris (1785 - 1856), que consegue 

assim, com este simples brinquedo e de 

forma lúdica fazer passar o conhecimento e 

demonstrar de que forma o olho humano 

reage à passagem rápida de imagens, 

obtendo um grande êxito e reconhecimento. 
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1.3.3.2. Fenacistiscópio  

             Segundo Robinson (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996), o 

físico belga, Plateau, no decorrer das suas investigações, observou 

que se duas rodas dentadas rodassem em paralelo sobre o mesmo 

eixo, mas em sentido oposto, uma das rodas, quando observada por 

entre os dentes da outra roda, parecia imóvel. Determinando ainda 

que a duração de retenção da imagem varia consoante a cor do 

estímulo e que a impressão luminosa não desaparece de imediato, 

mas sim, vai perdendo intensidade gradualmente. No seguimento, e 

numa época em que o ciência levava o seu tempo a ser divulgada, o 

físico e químico inglês, Michael Faraday36, em 1831, sem 

conhecimento da obra de Plateau, descreve o seguinte: 

“Obtém-se uma muito curiosa ilusão quando se faz girar uma 

roda dentada diante de um espelho, colocando-nos a uma 

certa distância deste e observando a imagem reflectida 

através dos intervalos entre os dentes da roda. O que se vê, 

então, no espelho, é a imagem de uma roda, com igual 

número de dentes, aparentemente imóvel; enquanto que se, 

se olhar directamente para a roda, a girar rapidamente, nem 

sequer se lhe distinguem os dentes.”  

 
[Figura.28]: Joseph Plateau 
[1801-1883] | Fonte: E.V.: O 

Cinema (1996, 8) 

 
[Figura.29]: Michael Faraday 
[1791-1867] | Fonte: E.V.: O 

Cinema (1996, 8) 

 Robinson (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996), menciona ainda que 

Faraday, verificou que, se o número de aberturas na roda fosse igual ao número 

dos espaços entre as aberturas, as mesmas, quando accionadas pareceriam 

imóveis; se as aberturas fossem em maior número, a roda parecia mover-se 

lentamente para trás; e se as aberturas fossem em menor número, a roda parecia 

avançar. Mais tarde, estes efeitos viriam a ser designados por efeito de 

estroboscópio.  

             Pegando na roda Faraday e modificando-a ligeiramente, nomeadamente, 

na substituição dos dentes por pequenos orifícios, Plateau consegue explicar com 

clareza porque é que o disco giratório parece imóvel, declarando: Quando uma  

                                                 

36 Journal of the Royal Institution of Great Britain – Vol. I, p:218 Cit. In Costa, 1986, 25. 
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[Figura.30: O primeiro Fenakistiscópio de Plateau 
Fonte Costa (1986, 22) 

ranhura passa em frete dos olhos, permite que se veja 

a imagem projectada no espelho, mas dada a 

reduzida abertura, a imagem apenas surge numa 

ínfima parte, e se a velocidade for apropriada, as 

imagens que se mostram ligar-se-ão entre si. No 

seguimento, Plateau reconheceu ainda que se 

desenhasse numa das partes uma série de figuras em 

sequência, ligeiramente diferentes umas das outras; e 

que se imprimisse na roda a velocidade suficiente, 

conseguiria ver as figuras alterarem o seu estado 

gradualmente. Desta forma, Costa (1986), cita que foi 

com base na roda de Faraday que Plateau criou o  

 
[Figura.31: Fenacistiscópio de pé 
Fonte: Cinemateca Júnior (2014, 
Arquivo fotográfico) 

Fenakistiscópio [Figura.30], o primeiro aparelho a capaz de reproduzir 

figuras em movimento. Plateau, percebeu que a figura em 

movimento, poderia adoptar outras posições, e movimentar-se na 

área da “moldura”, criando desta forma, outros tipos de ilusões, 

chegando às tridimensionais. À semelhança dos outros inventos, 

também o Fenakistiscópio, rapidamente foi transformado em mais 

um exemplo de brinquedo comercializável de sucesso, atingindo 

uma popularidade desmedida. O aparelho era vendido numa pasta, 

com uma série de seis e uma pega, que podia variar, entre madeira 

de buxo, bronze e marfim. Não obstante, com base no 

Fenakistiscópio surgiram no mercado muitas outras adaptações e 

variantes, com uma variedade de nomes verdadeiramente 

desconcertantes. No entanto, e de acordo com Robinson (in Bertetto 

e Campagnoni et al. 1996) em 1833, François-Simon-Alphonse 

Giroux, candidata-se a uma licença para importar um objecto ótico 

denominado fenacisticópio, de onde brotaria o nome definitivo do 

aparelho, apenas com mais um “s”, ficando Fenacistiscópio. 

  

 
[Figura.32]: Fenacistiscópio (em alguns locais como Inglaterra este  
aparelho era vendido como Fantoscópio) :: Fonte E.V.: O Cinema (1996, 8) 
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1.3.3.3. Zootrópio 

             O matemático e professor de geometria aplicada austríaco, Simon 

Stampfer, no decorrer dos seus estudos procurou obter a ilusão do movimento, 

inventando outros mecanismos, dos quais se destaca um em forma de cilindro, 

com pequenos orifícios à sua volta, colocados de forma espaçada, na parte 

superior. Stampfer, com base no seu novo aparelho, sugere que as imagens 

possam ser colocadas/desenhadas ao longo de uma tira de papel, substituível; 

que seria colocada no interior do cilindro; que giraria sobre um eixo central, 

segundo o mesmo desta forma também, se conseguiria obter a ilusão do 

movimento (Costa 1986). O matemático Inglês William-George Horner37, em 1834, 

propôs um mecanismo parecido, ao qual denominou Daedalum, descrevendo-o 

da seguinte forma: 

             O Daedalum é um cilindro oco 

tendo rasgadas nos bordos superiores um 

certo número de fendas espaçadas 

regularmente umas das outras. Qualquer 

desenho colocado no interior nos 

intervalos situados entre as fendas será 

visível através das fendas opostas. E se 

esses desenhos reproduzem as fases 

sucessivas de uma acção, fazendo girar o 

cilindro, o mesmo efeito de movimento 

que se observa com o disco mágico 

(referindo-se ao Fenakistiscópio), não 

havendo a necessidade de colar os olhos 

ao aparelho: quando gira parece 

transparente e várias pessoas podem 

simultaneamente admirar o fenómeno” 

(Honer apud Costa 1986, 28). 

 
[Figura.33]: O Daedeleum :: Fonte: Costa (1986, 29) 

 

 

                                                 

37 In The London and Edinburgh Philosophical Magazine and Journal of Science, 3.ª série, n.º de Janeiro 
de 1834, p,6. 
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[Figura.34]: Zootrópio (roda da Vida) :: Fonte MIMO (2014 website) 

 Só anos mais tarde, é que este objecto retorna do esquecimento, quando 

Peter Hubert Desvignes inclui um zootrópio numa patente, em 1860, sendo que o 

mesmo, só passou a ser comercializado a partir de 1867, ano em que foram 

registadas várias patentes para aparelhos muito idênticos, denominados zootrope 

ou zoetrope (Robinson38 in Bertetto e Campagnoni et al. 1996). 

             O Objecto Zootrópio, que significa “roda da vida”, é constituído por um 

cilindro giratório, com várias ranhuras onde se inserem as tiras animadas e uma 

base. Normalmente, o número de ranhuras do cilindro era treze, por consequência 

as imagens desenhadas constituíam também treze fases, para completar um ciclo 

completo de movimento, no entanto a excepções surge quando se apresenta uma 

imagem se move ao longo e a sai da “moldura”, sendo neste caso, necessárias 

apenas doze imagens. Para além disso, as imagens podiam também adoptar 

outra posição, em forma de disco no fundo do cilindro (Robinson in Bertetto e 

Campagnoni et al. 1996). 

 
[Figura.35]: Zootrópio: Fonte: MIMO (2014, website) 

 

                                                 

38 Segundo Robinson (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996), Os objectos foram patenteados e 
denominados por zootrope ou zoetrope: em Inglaterra por M. Bradley; nos EUA por Henry Watson Hallett 
e por William Lincoln; e em França por Charles W. May. 
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             Não obstante é também importante 

referir que uma diferença importante entre o 

fenacistiscópio e o zootrópio é o facto de no 

primeiro exemplo as imagens movem-se na 

mesma direcção que as aberturas e no segundo 

exemplo o movimento é contrário ao das 

aberturas. No entanto e segundo Robinson (in 

Bertetto e Campagnoni et al. 1996), em ambos 

os casos a imagem surge distorcida, no 

exemplo do fenacistiscópio a imagem parece 

alongar-se em sentido horizontal, no caso do 

zootrópio a imagem parece estar comprimida. 

Este aparelho, tal como se sucede com os 

anteriores, passa do laboratório rapidamente 

para o mercado, e segundo Costa (1986), atinge 

uma popularidade tal que se espalha 

rapidamente por vários países (Inglaterra, 

França, Alemanha e EUA), obrigando a que  

[Figura.36]: Propaganda  de venda de fitas com desenhos  
de motivos diferentes :: Fonte: Costa (1986, 31) 

sejam fabricados vários modelos e em grandes quantidades, sobretudo 

brinquedos. Juntamente com a comercialização dos aparelhos, forneciam-se 

coleções de tiras animadas com diferentes temas, para substituir. Existia também 

quem se dedicasse só à execução das referidas tiras, vendendo-as a 6 pence 

cada [Figura.36]. 

 
[Figura.37]: Tiras Zootrópio :: Fonte: Almeida e Cordas (2012(a), 1056). 
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1.3.4. Do Praxinoscópio ao Teatro-
óptico 

 
[Figura.38]: Emile Reynaud  
Fonte: E.V: O Cinema (1996, 9) 

             Após décadas de experiencias no campo da óptica e da 

fotografia e inúmeros artefactos desenvolvidos, havia ainda quem 

se dedicasse à causa. Neste contexto, surge-nos um profissional 

na área da engenharia amante de fotografia e das questões 

ópticas, que genialmente, viria a moldar e a lançar uma nova 

forma de recriação do movimento, e que serviria de plataforma 

para a cinematografia, mesmo ainda quando não se vislumbrava o 

cinema. Falamos de Emile Reynaud39, que ao decidir criar o seu 

próprio caleidoscópio e fenacistiscópio como mecanismos de 

auxilio às suas palestras, descobre no decorrer do processo de 

construção do seu fenacistiscópio, que, o principal problema dos 

objectos ópticos anteriores (fenacistiscópio e zootrópio), é a perda 

 
[Figura.39]: Praxinoscópio Reynaud  
Fonte: Museu do Cinema Girona (2014) 

de grande quantidade de luz, resultante da necessidade de se ver 

as figuras através de ínfimas ranhuras. Apresentando em 1877, o 

seu Praxinoscópio (do grego praxis: movimento, e skopein: 

examinar), que consistia em, substituir as ranhuras do zootrópio 

por um polígono regular de espelhos no centro do cilindro 

[Figura.39], as imagens animadas e pintadas numa faixa, agora 

preta, eram colocadas no interior do engenho. Ao accionar o 

cilindro à velocidade adequada as imagens são reflectidas nos 

espelhos, que por sua vez projectam à vista cada imagem 

sucessiva (Robinson in Bertetto e Campagnoni et al. 1996). Com 

este novo mecanismo, estava encontrada a solução de 

compensação óptica que resolvia as questão inerentes à eficaz 

sucessão das imagens Valente (2001). Reynaud, comercializa o 

seu aparelho acompanhado por bandas animadas, litografadas em 

cores vivas, concebidas por ele próprio. 

 
 

                                                 

39 Emile, Charles Reynaud [1844- 1918] – Nasceu em Montreuil, Seine-Saint-Denis em França. Foi 
professor de Mecânica e física em Puy-en-Velay. Inventou o Praxinoscope e o Teatro-óptico e foi o  
responsável pela primeira projecção de desenhos animados (WIKI(d) 2013). 
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Em 1879, Reynaud regista uma 

nova patente, o Praxinoscópio-

Teatro [Figura.40], o aparelho  

praxinoscópio, surgia agora 

embutido numa caixa de 

madeira, onde as figuras 

animadas eram observadas 

através de um visor, 

emoldurado. Aqui as figuras 

animadas surgiam sobrepostas 

em diferentes cenários, como 

se estivessem a actuar em 

palco. 

 

 

[Figura.40]: Praxinoscópio-Teatro de 
Reynaud. Fonte: E.V.: O Cinema (1996, 9) 

 

 

 
 

 

 

As vendas do novo aparelho 

são um sucesso, no entanto 

Reynaud, um verdadeiro e  

autêntico visionário, rápida-

mente percebe o desgaste e as 

desvantagem de se ter 

movimentos limitados a um só 

ciclo, ou seja, inicio e fim de 

uma acção, desenvolve então, 

aquilo que viria a ser a sua 

obra-prima o Théâtre Optique 

(Teatro-Óptico) [Figura.41], e no 

qual passa a trabalhar com uma 

banda contínua com a 

dimensão desejada. 

 
[Figura.41]: Théâtre Optique (Teatro-ótico) de Reynaud 

 Fonte: Almeida (1982, 35) 
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 Segundo Robinson (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996), as imagens 

eram pintadas separadamente num pedaço de cristalóide, e posteriormente 

montadas numa banda flexível, segundo o mesmo,  

havia tiras de cartão entre as imagens, com orifícios circulares. A banda 

movimentava-se entre duas bobinas, que se encontravam dispostas na 

horizontal sobre uma grande bancada que constituía o chassis da 

máquina, e que eram movidas a manivela (...). Os orifícios destinavam-se 

a fazer girar uma grande roda dentada em cujo centro se encontrava a 

coroa de espelhos, totalizando neste caso trinta e seis. O encaixe dos 

orifícios nos dentes tinha ainda como função manter o registo perfeito da 

imagem e do espelho. Ao funcionar, um feixe da lanterna era projectado 

na coroa de espelhos, através das imagens, reflectindo a imagem através 

de outro espelho num écran de projecção situado na parte posterior. 

Uma outra lanterna projectava a cena sobreposta (Robinson in Bertetto e 

Campagnoni et al. 1996, 139). 

 Entre 1892 e 1900, Reynaud criou vários espectáculos, no Museu de 

Grévin (o Museu das figuras de cera, de Paris) onde exibia as suas Pantomimas 

Luminosas40, cómicas e dramáticas, numa sala onde podiam ser vistas em 

simultâneo por várias pessoas, normalmente estas exibições, eram 

acompanhadas por música de piano especialmente concebida para o efeito, por 

Gaston Paulin Reynaud. Reynaud desenvolveu cinco bandas originais, 

comportando cada uma delas uma boa centena de desenhos individuais. A partir 

de 1896, para facilitar o processo e a produção das bandas Reynaud, constrói um 

Foto-cenógrafo, uma espécie de máquina de filmar. Num período favorável, era 

desta forma que este homem projectava os seus desenhos animados de longa 

duração (entre 8 a 15 minutos) e complexas narrativas. Como seria de esperar, 

com um reportório sempre limitado ao intenso trabalho e à mínima duração de 

exibição (máximo de 15 minuto), o aparecimento do cinematógrafo acabou por 

ditar o desaparecimento das Pantomimas Luminosas. Não obstante, 

consideramos que não há nada nem ninguém que consiga esconder a importância 

e a contribuição que Reynaud, teve para com o desenho animado e a evolução do 

cinema (Costa 1986). 

 

 

                                                 

40 Reynaud para as suas exibições de Pantomimas Luminosas, desenvolveu cinco bandas originais: Un 
Bon Bock (1888/89, 50 metros, 700 desenhos e 15 minutos de duração); Le Clown et ses Chiens (1890, 
22 metros, 300 desenhos, 10 minutos de duração); Pauvre Pierrot (1891, 36 metros, 500 desenhos, 12 
minutos de duração); Un Rêve au Coin du Feu (1893, 28 metros, 400 desenhos, cerca de 12 minutos de 
duração); e Autour d´une cabine (1893/94, 45 metros, 636 desenhos, cerca de 15 minutos de duração).  
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1.3.5. Movimento Continuo 

             Cabe-nos ainda expor, que não se pense que este 

percurso aqui apresentado é estanque, muito pelo 

contrário, em paralelo correm muitas outras experiências e 

invenções, nomeadamente no campo da fotografia, que 

anos mais tarde e em conjunto com as invenções já 

descritas, viriam a solidificar um sonho já antigo, a 

representação fiel do movimento, tal qual o vemos. 

           Desde o século XVIII, que alquimistas, químicos e 

físicos, procuram formas e formulas para se conseguir reter 

as representações reflectidas através da câmara escura. 

Neste contexto e ainda com este intuito, evidenciam-se 

algumas personalidades, nomeadamente o francês Joseph 

Nicéphore Niépce41 [Figura.42], que em 1813 dá inicio aos 

seus estudos e experiências químicas, que se prolongam 

por vários anos, com vista a conseguir fixar as imagens 

obtidas pela câmara escura (Costa 1986). Conseguindo em 

1826, pela primeira vez a reprodução e fixação permanente 

de imagens, utilizando uma chapa metálica sensibilizada 

por uma camada de betume da Judeia, que depois de 

exposta cerca de 8 horas, foi submetida à acção de uma 

mistura de essência de lavanda e petróleo, obtendo assim 

a primeira imagem [Figura.43], à qual denominou heliografia 

(WIKI(e) 2013). 

[Figura.42]: Joseph Nicéphore Niepce 

Fonte: (WIKI(e) 2013) 

 

 

[Figura.43]: Primeira fotografia de Niepce 

(1926) :: Fonte: (WIKI(e) 2013) 

 Surgia a primeira máquina fotográfica, que segundo Costa (1986), era o 

resultado da soma do fenómeno ótico, obtido através da “Câmara Obscura” 

(câmara escura) com o fenómeno químico, de fixar imagens através de uma chapa 

sensibilizada por uma camada de betume de Judeia, da representação reflectida. 

Niepce, morre em 1833, deixando todos os seus estudos, experiências e trabalho,  

                                                 

41 Joseph Nicéphore Niépce [1765-1833] – inventor Francês usualmente conhecido por ter conseguido 
fixar de forma permanente a primeira fotografia (1926). 
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[Figura.44]: Louis Jacques M. Daguerre 

Fonte: (WIKI(f) 2013)  
 

ao seu sócio Louis Jacques Mande Daguerre42 [Figura.44], que 

prossegue com os estudos, procurando modificar o processo e os 

materiais utilizados por Niepce, de forma a obter o mesmo 

resultado, de fixação de imagens, mas reduzindo o tempo de 

exposição, que apesar de tudo ainda era moroso, cerca de 1 hora 

(INFO 2014). No seguimento, o mesmo, descobre que embebendo 

as chapas reveladas numa solução aquecida em sal de cozinha, 

consegue obter uma técnica fixadora, tornando a imagem revelada 

inalterável. Apresentando em 1839, à Academia de Ciências de 

Paris, o seu processo de daguerreotipia, que se resume ao 

processo em que ocorre a formação da imagem sobre uma chapa 

de cobre com uma fina camada de prata; Esta placa é regista, na 

chapa de prata, as representações que se encontram no exterior,  

de seguida a chapa é revelada em vapor de mercúrio; obtendo-se uma imagem 

em negativo que ao passar por uma solução alcalina para ser fixada, passa a 

positiva (WIKI(f) 2013). Prosseguem-se várias outras experiências no campo da 

química, tendo por base as descobertas anteriores e a procura de novos suportes 

(placas de vidro e papel), vão permitir abreviar o tempo necessário para a 

captação, como os exemplos de Claudet que consegue reduzir de meia hora para 

um minuto, e os ingleses Archer e Fry ainda para menos de um minuto, com os 

primeiros ensaios em colódio (Costa 1986). 

             Com a chegada do novo processo de reprodução da realidade e com as 

experiências no campo da óptica já existentes, estava em marcha uma nova 

forma de expressão, que viria a modificar o campo artístico e a forma de se ver o 

mundo. 

 Ainda num processo inicial, não tardou quem apostasse por dar à 

fotografia uma perspectiva tridimensional, criando o estereoscópio, que segundo 

Costa (1986), terá sido enunciado por Charles Wheatstone, e onde David Brewster 

introduz modificações objectivando a sua comercialização, contactando para tal, 

o ótico francês Dubosq, que mais tarde viria a ter a ideia de criar um projector de 

fotografias que ao mesmo tempo desse a sensação de relevo e de movimento. Eis 

o que Dubosq refere:  

“É um aparelho que junta às propriedades essenciais do estereoscópio as 

propriedades maravilhosas do fenaktiscópio do Sr. Plateau, um, dá a 

sensação de relevo aos objectos, o outro dá a sensação de movimento. 

                                                 

42 Louis Jacques Mande Daguerre [1787-1851] - Cenógrafo, pintor, físico e inventor francês, que se junta 
a Niépce em 1829, e do qual herda todos os conhecimentos. E prossegue com novas experiências 
conseguindo fixar a imagem fotográfica, patenteando o processo mais tarde em 1835, denominando-o de 
Daguerreótipo.  
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Assim, o estereofantascópio ou Bioscópio, dão simultaneamente a 

sensação do relevo e do movimento, ou a sensação da vida...” (Costa 

1986, 56). 

 No seguimento, também não se fizeram tardar experiências para se 

conseguir a reprodução do movimento, a partir da fotografia, através de um 

processo inicial centrado na captação simulada do movimento, passo a passo, 

fotografia a fotografia, numa espécie de encenação.  

 Numa tentativa de se ultrapassar a captação do movimento simulado para 

um movimento continuo, o astrónomo francês Jules Janssen em 1874, cria um 

revolver fotográfico, que lhe permite obter um conjunto de imagens sequenciais 

do eclipse do planeta Vénus. E como nos refere Mannoni (in Bertetto e 

Campagnoni et al. 1996, 149), terá sido este aparelho, o primeiro a conseguir 

captar, de forma não simulada, as várias fases de um movimento. 

Ainda neste contexto, outra 

personalidade que merece 

destaque é o fisiologista Etienne-

Jules Marey, que ávido que 

conseguir registar o voo de aves 

resolve, com base no revolver 

fotográfico de Janssen, criar a sua 

própria Espingarda fotográfica 

[Figura.45], com placas circulares 

sensíveis, que se substituíam de 

forma rápida e automática. Com 

este aparelho imagens por 

segundo, obtendo o tão desejado  

 
[Figura.45]: Espingarda Fotográfica  

Fonte: cinemateca Júnior (2014 Arquivo Fotográfico) 

registo do voo de aves, e não só, já que o mesmo, a partir deste principio vai 

elaborar outras sequências fotográficas de movimentos (Morin 2011). Com este 

engenho, estavam lançados os primeiros pilares para os estudos e intuito seria 

obter a reprodução continua de várias imagens, em diferentes fases de um 

movimento, em particular, as questões reais que nos rodeiam (Janssen apud 

Mannoni in Bertetto e Campagnoni et al. 1996). Para este facto, contribuíram 

vários autores, nomeadamente o fotografo Eadweard Muybridge43, que para as 

suas experiências concebe em 1873, um novo sistema de obturador  que é muito 

                                                 

43 Eadweard Muybridge [1830 – 1904] – Fotografo Inglês que dedicou parte da sua vida a experiências 
ligadas à captação de imagens em sequência. Inventor do Zoopraxiscópio, um dispositivo para projectar 
as fotografias em movimento, um dos precursores da película de celulóide. 
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[Figura.46]: Eadweard Muybridge 
Fonte: (WIKI(g) 2013) 

mais rápido44, permitindo-lhe obter fotografias de modo quase 

instantâneo, e que mais tarde aperfeiçoado, lhe viria a permitir 

executar em pormenor o estudo analítico do movimento através 

do processo fotográfico. Uma das suas mais celebres 

experiências45, é a série obtida que nos mostra fotografia a 

fotografia o passo do cavalo em todas as suas posições. Para 

tal Muybridge colocou doze aparelhos fotográficos, lado a lado, 

em que cada um dos obturadores era ligado a um fio que 

atravessava a pista, como se pode ver na [Figura.47], e que eram 

accionados pelo próprio cavalo, que cada vez que uma das 

patas tocava no fio, se auto fotografava Valente (2001). 

 
 

 
[Figura.47]: Sistema criado por Muybridge, para obter imagens sequenciais do cavalo a galope 
Fonte: Museu MIMO (2013 website) 

 No entanto, Muybridge para além de se destacar pelo seu trabalho de 

recolha de imagens em sequência, conseguidas pelo uso de múltipla câmaras 

fotográficas, tornou-se numa referência obrigatória, para quem estuda o 

movimento, nomeadamente, os profissionais de cinema de animação, com a 

publicação de uma obra de 11 volumes, denominada “Animal locomotion. An 

electrophotographic investigation of consecutive phases of animal movement”, 

onde apresenta inúmeros exemplos das consecutivas fases do movimento, 

humano e animal. Segundo Valente (2001), ainda hoje, os livros de Muybridge são 

requisitados por profissionais da área da animação, que neles se apoiam para 

análise os diferentes movimentos, sendo ainda muito comum, estas obras 

fazerem parte do espólio dos ateliers e produtoras.  

                                                 

44 Obturador muito rápido -  Segundo Mannoni (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996), este sistema era 
constituído por duas placas verticais que ao juntarem-se permitiam uma abertura de um oitavo de 
polegada, com a duração de 1/500 de segundo. 
45 Segundo Mannoni (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996), uma das experiências mais celebres 
realizadas por Eadweard Muybridge, teve como objectivo a reprodução de um cavalo a galope, para o 
antigo governador da Califórnia , Leland Stanford . 
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[Figura.48]: Sequência de imagens: Criança a caminhar por Muybridge 
Fonte: Álbum de fotos de Muybridge  

 Deste modo, de fotografia a fotografia, se consegue obter as diferentes 

fases de um movimento, alguns quase imperceptíveis ao olho humano, assim 

sendo e concordando com Valente (2001), são estas fotografias e este 

pressuposto que antecede as actuais películas cinematográficas, que sendo 

observadas à luz, também nos apresentam imagens consecutivas com mínimas 

diferenças entre elas e nos dão a hipótese de construir o movimento.  

            No final do século XIX, Eastman lança no mercado a 

película fotográfica, que veio por sua vez agilizar o 

processo, reduzindo o tempo de captação sucessiva, de 

um dado número de imagens por segundo, fortalecendo 

assim a presença das fotografias instantâneas. Com base 

no uso desta película, Edison cria o Kinetoscópio [Figura.49], 

um aparelho com um visor, onde o observador, podia 

desfrutar de um pequeno filme de imagens animadas. 

Segundo Moreno (1973, 47), o Kinetoscópio era, 

“um aparelho individual (para um só espectador), 

com a preocupação de exploração comercial, 

estreitamente controlada. [...] O Kinetoscópio, não é 

um aparelho de projecção e sim um aparelho dotado 

de um visor com lentes, destinado a um só 

espectador. Dentro se encontrava o filme esticado 

em ziguezague que serpenteava, e causava uma 

projecção infinita da mesma cena, que geralmente 

tinha 25 segundos”. 

 
[Figura.49]: Kinetoscópio de Edison 

Fonte: Costa (1986, 68) 

 Este aparelho foi amplamente comercializado nos E.U.A. e em alguns 

países da Europa, funcionava com a introdução de uma moeda em recintos de 
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diversão (Costa 1986). Dos filmes de Edison (1894 e 1897), destacam-se: “The 

Kiss”, “Serpentine Dances” “A dança dos Índios Sioux”, “Malabaristas”, “Annie 

Oakley”, “Os Gatos Malabaristas do Professor Welton” (Moreno 1973). 

 
[Figura.50]: Irmãos Lumiére 
Fonte: Museu MIMO (2013 website)  

 Como consequência do somatório de todos os 

processos, mecanismos e invenções, nascia por fim, em 

1895, o Cinematógrafo dos Irmãos Lumiére [Figura.50] – Um 

aparelho prático e multifacetado, que funcionava como três 

aparelhos diferentes: Uma câmara, um projector e uma 

copiadora. Segundo nos conta Morin (2011), o cinematógrafo 

[Figura.51], permitia captar imagens e projecta-las, quando 

dotado de uma lanterna a álcool, e podia copiar as películas 

dos filmes já realizados. A máquina possuía um mecanismo 

de manivela tornando-a mais leve o que permitia a sua 

mobilidade no exterior. Traçado desde o inicio para servir de 

projector de imagens fotográficas animadas num ecrã, o 

cinematógrafo excede todas as expectativas e torna-se no 

que chamamos hoje de Cinema. 

 

 
[Figura.51]: Cinematógrafo dos Irmãos Lumiére :: Fonte: Museu MIMO (2013 website) 
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1.3.6. Memória que Perdura no Tempo 

             Como é sabido, toda a história, carrega consigo anos e anos de 

acontecimentos, que de alguma forma marcam etapas. Apesar de parecer 

bastante longínquo tudo aquilo que foi anteriormente referido, pode-se dizer que 

foi graças ao amor, à inteligência, à dedicação e até mesmo ao esquecimento de 

alguns, que grande parte do percurso histórico ligado ao cinema foi preservado, 

chegando até nós inúmeras relíquias das invenções e dos brinquedos ópticos 

supracitados. Temos em Portugal algumas entidades de acesso público, cujo 

acervo, nos possibilita uma viagem ao passado, para nos deleitar com a beleza de 

tais obras e objectos, nomeadamente: 

             Na Cinemateca Júnior, que pertence à Cinemateca Portuguesa (Museu do 

Cinema), em Lisboa, criado em 2007, é um serviço direccionado especialmente 

para o público infantil e juvenil. Trabalhando com escolas de todo o país, a 

Cinemateca Júnior tem como objectivo único transmitir o gosto pela arte 

cinematográfica. Oferecendo diversas actividades, nas quais dão a conhecer a 

história do cinema, enquadrando-a num contexto histórico - cultural, social e 

científico, através da projecção de filmes, no seu formato original e também de 

ateliers temáticos. Neste espaço, contamos também com uma exposição 

permanente do pré-cinema, onde o público tem a possibilidade de ver e interagir 

com os diversos objectos expostos, conhecendo desta forma o seu 

funcionamento e a sua importância histórica, aqui os mais novos ficam 

sensibilizados para o cinema, não só como meio de entretenimento, mas também 

arte (Cinemateca Portuguesa 2013). 

            No M|I|MO - Com a designação inicial de Museu da Imagem, o MIMO, 

nasceu em 1996, em Leiria, aquando as comemorações dos 100 anos do Cinema 

em Portugal. Em 1999 o Museu altera o seu nome para Museu da Imagem em 

Movimento – como forma de adequar a sua designação aos conteúdos da 

exposição permanente, onde dá particular ênfase ao Pré-cinema. “Na sua 

essência, estabelece um diálogo entre a Arte, a Ciência e a Técnica onde, e a 

partir das primeiras narrativas com imagens em movimento a duas dimensões 

projectadas de forma contínua sobre um ecrã para uma plateia (teatro de 

Sombras), se define um percurso pelos instrumentos que intervêm no processo de 
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ver e que assim determinam o modo como lemos as imagens, reais ou 

imaginárias...afinal, como nos é permitido interpretar o mundo” (MIMO 2013). À 

semelhança da maioria dos museus, e com o propósito de divulgar os conteúdos 

temáticos do museu, nos seus três domínios (Arte, Ciência e Técnica) e na sua 

relação com o cinema e a fotografia, o MIMO também possui um espaço 

dedicado ao serviço educativo – que actua no “âmbito da educação para o 

património cinematográfico, para além do desenvolvimento da sensibilidade 

artística do público, a divulgação e animação das colecções do museu, através de 

oficinas e ateliers, acções de formação, visitas guiadas, ciclos e sessões de 

cinema, entre outras actividades” (MIMO(a) 2013). Possui ainda um Centro de 

Documentação e Informação, que consideramos de extrema importância no 

âmbito deste projecto de investigação, já que este Centro possui um basto 

património documental, bibliográfico e audiovisual, que ultrapassa os 300.000 

exemplares, dos quais destacamos, os documentos sobre o pré-cinema, cinema, 

educação e cinema de animação, que vão desde o século XVIII até aos nossos 

dias.  

             Não obstante, estamos conscientes que um trabalho de pesquisa que se 

queira efectuar, a partir de um dos campos do conhecimento implicados no 

processo de desenvolvimento da imagem animada, é sempre extremamente 

difícil, dada a sua envergadura, número de intervenientes e complexidade. No 

entanto, consideramos ter evidenciado o mais relevante para o desenvolvimento 

deste projecto de investigação.  

 

 

 

 

1.3.6.1. Acções que Subsistem 

 Se por um lado é importante que hajam entidades que preservem e dêem 

a conhecer o percurso histórico do cinema e do cinema de animação, não menos 

importante são também as entidades especializadas que promovem o ensino 

destas áreas. Hoje em dia, mais do que nunca, tem-se procurado difundir a 

prática do cinema de animação junto de vários profissionais ligados ao ensino e 

não só, mas também a todos aqueles que queiram utilizar esta prática como 

ferramenta pedagógica e artística.   

 A crescente importância de práticas educativas activas no seio escolar, 

tem vindo a valorizar algumas áreas criativas, nomeadamente a do cinema de 
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animação, que se tem tornado para alguns docentes um bom aliado na 

construção do conhecimento. O prazer, a alegria, as imagens em movimento, a 

curiosidade, o saber fazer e o fazer, são ingredientes muito preciosos e que se 

podem associar facilmente ao ensino, caso o professor esteja disponível e 

receptivo a aceitar novas formas e métodos de ensinar. A animação promove uma 

aprendizagem mais facilitada, já que desenvolve os nossos principais sentidos, o 

tacto, a visão e a audição. O cinema de animação como recurso pedagógico, para 

além da motivação, fornece uma vasta gama de estímulos que bem trabalhados, 

promovem no aprendiz múltiplas aprendizagens, para além de ainda: aumentar o 

poder de concentração e atenção, a auto-estima, a valorização e a afirmação 

pessoal, entre muitos outros. A maioria das pessoas que ocupam altos cargos, 

vêem arte nas suas múltiplas facetas, como uma disciplina menor, para estas 

pessoas de visão extremamente reduzida e apagada, a arte não faz parte nem traz 

qualquer tipo de contributo maior aos seus objectivos e actividades. No entanto, a 

arte é aquela que permite o florescimento da criatividade, que tanto se tem 

comentado e procurado actualmente. 

 Neste contexto, ao longo dos anos algumas entidades tentam promover o 

ensino desta área. Na sua maioria oferecem e/ou procuram através de workshops, 

cursos de curta, média e longa duração, ateliers e outros, difundir e ensinar a 

linguagem audiovisual servindo-se do cinema de animação. São estas entidades, 

que em grande parte têm mostrado e criado dinâmicas que contribuem para 

demonstrar que a arte, em particular o cinema de animação, pode contribuir para 

um ensino-aprendizagem mais lúdico, eficaz e eficiente com crianças, jovens e 

adultos.  

 Das várias entidades, destacamos: A Fundação Calouste Gulbenkian, em 

Portugal, através do programa Gulbenkian Educação para a Cultura e Ciência, que 

faz formações regulares há mais de 30 anos destro deste universo; O Núcleo de 

Cinema de Animação de Campinas, no Brasil, que completa 42 anos de 

existência. Em Annecy, em França também existe oficinas de animação infanto-

juvenis com acções regulares há mais de 40 anos; Na Bélgica, o projecto Caméra-

etc, com 35 anos, que promove e desenvolve workshops educativos e de 

socialização para crianças, jovens e adultos, em escolas, organizações de 

assistência social, associações de bairros, entre outros. O Anima Escolas, um 

projecto criado pela equipa do Anima Mundi – Festival Internacional de Animação 

do Brasil, há mais de 20 anos, é um projecto que oferece alguns cursos e oficinas 

a alunos e professores, para que possam produzir em sala de aula os seus 

próprios filmes de animação. Ainda dentro deste âmbito, muito pró-activo tem 

sido também o cineclube de Viseu, em Portugal, que desde 1999, aposta na 

educação para o cinema e audiovisual, com actividades para alunos e professores 



 112 

articulando uma educação formal e não formal. O cine clube de Viseu tem levado 

às escolas de vários concelhos do pais diversos projectos, que vão desde 

sessões de cinema, à realização de curtas de animação.  

 Esta luta pela divulgação e pela introdução do cinema e em particular do 

cinema de animação como instrumento de ensino, onde se propõem experiências 

práticas de iniciação a estas áreas, tem sido um marco importante, no 

reconhecimento das potencialidades que este meio oferece. Através da lúdicidade 

e dos jogos do faz-de-conta que o cinema de animação proporciona, os espaços 

e as pessoas que nele participam são transformados, todos caminham na mesma 

direcção e com o mesmo propósito.  

 No entanto é necessário realçar que todas estas iniciativas são 

programadas e estruturadas para o público em geral, não havendo qualquer tipo 

de menção de atividades especificas que estejam preparadas e adaptadas para 

também poder acolher crianças, jovens e adultos com NEE. Embora existe uma 

ou outra experiência, que mais à frente falaremos, no capitulo V, na subsecção 

5.5.1., na maioria dos casos, o público que apresenta necessidades especiais, 

continua hoje, em pleno século XXI, a não ser contemplado mas sim a ser 

descriminado. Esta descriminação está muito visível, quer a nível de instituições 

que não possuem nem apresentam alternativas, quer a nível dos recursos 

humanos, que também não estão preparados para aceitar, acolher e trabalhar 

com estas crianças, jovens e adultos - contam-se pelos dedos das mãos as 

poucas oportunidades que estas crianças, jovens e adultos têm a experiências 

neste universo.  
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1.4. Cinema de Animação: Portugal 

“A alma da animação portuguesa.  

Primeiro vem o traço.  

Um esboço...  

A forma...  

O transmitir, o falar, a mensagem, “alma nostra”.  

É o sentir português.  

E assim se começa um filme de animação.  

E assim é conhecido no nosso país e além fronteiras o cinema português. Com 

características muito próprias. Digamos que ainda um cinema artesanal. Com 

mensagens peculiares.  

A alma portuguesa.  

E é com este espólio que Portugal tem conquistado os quatro cantos do mundo” 

(CdA 2006, 8-9).  
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1.4.1. Os Primeiros Anos 

 
[Figura.52]: Anúncio do primeiro espectáculo “fitas Faladas”  
no Diário de Noticias :: Fonte: Cambraia (in CNBDI 2003, 4) 

Data de 192346 o registo, da primeira película 

de cinema de animação em Portugal. Num 

país pequeno como Portugal, em plena 

primeira República, marcada por grande 

agitação politica, o jornal Diário de Noticias47, 

publicita a apresentação de um novo quadro 

“Fitas Faladas”, incorporado na feliz revista 

“Tiro ao Alvo” [Figura.52].  

Foi então que, em Lisboa, no Eden Teatro, 

situado na Praça dos Restauradores, foi 

apresentado uma novidade, a de um pequeno 

“film” cómico (Cambraia in CNBDI 2003). O 

pequeno filme cómico apresentado, com 

cerca de dois minutos de desenhos animados 

intitulado: “O Pesadelo de António Maria”, da  

 
[Figura.53]: António Maria da Silva.  
Fonte: (WIKI(h) 2013) 

autoria do caricaturista Joaquim Guerreiro, esta curta-metragem nada 

mais mostrava que, uma caricatura/sátira animada, de uma das 

personagens políticas de maior destaque da altura, o Sr. Presidente 

do ministério, o Engenheiro António Maria da Silva48 [Figura.53] (Gaio 

2001).  

Este filme depois de grande sucesso e êxito, acabaria por se perder e 

cair no esquecimento durante um par de décadas. Até que em 2001, 

é apresentado na cidade de Espinho no Cinanima, Festival de Cinema  

                                                 

46 Embora exista testemunho que o primeiro filme de animação português foi realizado por Luís Nunes em 
1920 com “His Master´s Voice”, não há comprovação de tal facto (Cunha 1989 apud  Gaio 2001, 11).  
47 Diário de Noticias n.º 20:483, de quinta feira, 25 de Janeiro de 1923. 
48 António Maria da Silva: Engenheiro de Minas pela escola do exército, foi um dos membro da “Alta-
Venda” uma organização secreta revolucionária republicana Exilando-se em Espanha, após ter sido 
descoberto. Implementada a República ocupou vários cargos políticos. (WIKI(h) 2013). Foi seis vezes 
chefe do governo, a partir de 1920, mas o desmedido desejo de dominar a politica portuguesa e de ser a 
primeira figura do seu partido levou-o a assumir atitudes que roubaram as simpatias populares (Gaio 
2001, 12). 
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de Animação em Espinho a reconstrução49 deste mesmo filme, feito a partir de 

159 desenhos e 8 legendas manuscritas originais, entretanto recuperados pelo 

coleccionador Ricon Peres, que nos relata a sua aventura: 

(...) numa das minhas deambulações de sábado de manhã, para 

felicidade minha, deparei-me com uma pasta de cartão cinzento (...) 

Dentro da pasta, 159 desenhos, quase todos numerados e com 

indicação sequencial intercalados por 8 legendas manuscritas, em 

papel fino, (...) com as dimensões 330x245 milímetros. Papel 

amarelecido pelo tempo, (...) e os desenhos em muito bom estado” 

(Peres in CNBDI 2003, 6-7).  

 
[Figura.54]: “O Pesadelo de António Maria” de Joaquim Guerreiro (1923) :: Fonte: Cambraia (in CNBDI 2003, 12-15). 

 

 

 

                                                 

49 A reconstituição do filme foi conseguida a partir do envolvimento de alguns profissionais. Recuperação 
dos 159 desenhos e das 8 legendas manuscritas, por Ricon Peres, identificação dos desenhos por 
António Gaio director do Cinanima, reconstituição do filme por Paulo Cambraia, da MegaToon, e banda 
sonora por Fernando Rocha, da AuraStudio, com o acompanhamento ao piano de António Victorino d´ 
Almeida (Cambraia in CNBDI 2003). 
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[Figura.55]: “Uma história de Camelos” ou “Os Camelos”  
de João Rodrigues Alves (1930) :: Fonte: Castro (2004, 141) 

Apesar de existirem poucas 

referências das primeiras 

décadas do cinema de animação 

em Portugal (1910-1930), temos 

para além do filme “O Pesadelo 

da António Maria”, algumas 

outras experiências pioneiras, 

das quais se destacam: “TIP-

TOP” de Fred Netto, 1925; “Uma 

história de Camelos” ou “Os 

Camelos”50 de João Rodrigues 

Alves, 1930 [Figura.55]. 

 

 Ainda em 1930 surge o filme “A Lenda de Miragaia”51 da autoria de Raul 

Faria da Fonseca e António Cunhal, uma produção da ULYSSEA FILME [Figura.56]. 

Esta curta-metragem mostra uma experiência ousada e totalmente inovadora no 

panorama da criação cinematográfica portuguesa, animação de silhuetas, onde se 

procurava organizar uma narrativa visual sequenciada, à base de desenhos que 

eram recortados à tesoura e montados em cartolina, para posterior movimentação 

(Gaio 2001, 16). 

 
[Figura.56]: “A Lenda de Miragaia” de Raul Fonseca e António Cunhal (1930) :: Fonte: Gaio (2001, 16). 

 

 

                                                 

50 A fita, com mais de seis minutos, era acompanhada por “legendas expressamente compostas em 
verso pelo distinto poeta Rui Correia Leite”, além de sonorizada “por excelentes adaptações vitafónicas” 
(Gaio 2001, 15). 
51 Dr. Felix Ribeiro, fundador da Cinemateca Portuguesa, descreve o referido filme como sendo um 
projecto verdadeiramente impressionante e invulgar, inspirado no filme “As Aventuras do Príncipe 
Achmed”, utiliza uma técnica completamente inovadora entre nós, que o tornaria um dos filme de 
silhuetas animadas em toda a história do cinema Português (Gaio 2001, 15). 
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No entanto, em 1933 João Carlos autor do filme “A 

Balada da Fonte” [Figura.57], na revista “Movimento”, 

no seu artigo “Elegia do Cinéfilo Triste”, declara ao 

mesmo tempo que critica os jornalistas e o cinema 

português, ter criado “uma fita de silhuetas animadas, 

a primeira que se fez em Portugal...” (Gaio 2001, 17). 

 

 Em 1934, a revista “Cinéfilo” anuncia no Porto, 

a apresentação do primeiro filme português de 

desenhos animados. Referindo-se ao filme “Semi-

Fusas” de Hernâni Tavares (Seravat), desenhador 

portuense e de Tavares da Fonseca, fotografo. A 

história deste filme mudo, com cerca de 150 metros, 

baseava-se na caricatura de uma das artistas mais 

populares do teatro e do cinema na altura. 

Infelizmente, à semelhança de outros filmes de 

animação portuguesa, hoje, nada mais se sabe de 

concreto acerca da estreia deste filme, nem do seu 

paradeiro (Gaio 2001, 18). 

 

 

[Figura.57]: “A Balada da Fonte”  
de João Carlos (1933) 

Fonte: Cambraia (in CNBDI 2003, 17. 
 

 

 

 

 

1.4.2. Décadas de 40/50 

 Entre 1941 e 1943, destacam-se dois grandes nomes no seio do cinema 

de animação nacional, Sérgio Luíz e Servais Tiago. De Sérgio Luíz, que morre 

muito novo, com apenas 21 anos  de idade, ficou a criação e o desenvolvimento 

da animação “O Boneco Rebelde” (1943), exibido nos cinemas Europa e Jardim 

Cinema em Lisboa. O pequeno filme de animação mostrava um boneco que tirava  
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[Figura.58]: “O Boneco Rebelde” de Sérgio Luíz 
(1943) :: Fonte: Gaio (2001, 20). 

do bolso um balão que ia crescendo até se 

transformar num relógio gigante, anunciando desta 

forma, os dez minutos de duração do intervalo do 

cinema [Figura.58], (Cambraia in CNBDI 2003). Em 

1983, é entregue à Cinemateca Portuguesa, o que 

restava dos rolos dos filmes em nitrato, do pequeno 

filme, com cerca de um minuto, a preto e branco de 

“O Boneco Rebelde”, que após o seu restauro e 

recuperação, é exibido ainda no mesmo ano, no 

Cinanima, em Espinho (Gaio 2001, 18). 

Servais Tiago, ainda muito novo, com apenas 

catorze anos de idade apresenta o seu primeiro 

filme, “Automania”, uma animação com cerca de 

cinco minutos, a preto e branco, com três planos, no 

formato de 9,5 milímetros. A história desta animação, assenta numa corrida de 

automóveis, onde “Pim e o malvado Barnabé disputam uma movimentada corrida 

de automóvel onde se sucedem os incidentes, entre os dois concorrentes” 

(Cambraia in CNBDI 2003, 18). Com este projecto de animação o referido autor 

consegue em 1943 arrecadar inúmeros prémios no concurso da casa Pathé52, e é 

apresentado e exibido em vários festivais e encontros de cineastas amadores 

nacionais e internacionais [Figura.59], (Castro 2004). 

 
[Figura.59: “Automania” de Servais Tiago (1943) :: Fonte: Cambraia (in CNBDI 2003, 20-21). 

 Em 194553, no Porto, pela mão de Francisco Neves, proprietário de uma 

máquina de filmar profissional, e com um longo percurso experimental, surge uma 

nova modalidade de representação cinematográfica – um pequeno filme feito com  

bonecos articulados [Figura.60], Um filme em que o boneco contracena com seres 

humanos, e que segundo o próprio autor, chegou a resultados muito satisfatórios, 

quase perfeitos em relação à técnica do movimento das articulações. Também 

                                                 

52 Casa Pathé – empresa que lançou um aparelho popular para película de 9,5 milímetros. 
53 Em Outubro de 1945 – a revista “Filmagem”, num artigo destinado ao cinema português, notícia “Um 
Filme Português de Bonecos Articulados” (Gaio 2001, 22). 
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aqui, neste filme inovador, onde pela primeira vez, apresentava uma animação de 

bonecos articulados contracenando com personagens de imagem real, no caso 

concreto crianças, paira a dúvida e a incerteza da sua conclusão, já que não se 

conhece o seu paradeiro, nem se sabe mais nada a cerca do mesmo (Gaio 2001). 

 
[Figura.60]: “Um Filme Português de Bonecos Articulados” de Francisco Neves (1945) 

Fonte: Gaio (2001, 23). 

          Em 1946, Servais Tiago, realizou alguns filmes de publicidade, através dos 

estúdios Kapa, dos quais se destaca “Malhas Locitay” e “Perfumes kimono”, 

projectados nos intervalos dos cinemas, em Lisboa (Gaio 2001). A década que se 

seguiu, trouxe consigo uma enorme vaga de desafios e possibilidades, das quais 

apontamos três, que consideramos terem contribuído em muito para o 

desenvolvimento da animação, no nosso país neste período. A entrada em cena 

da televisão, em 1957, a forte aposta na publicidade, e o recurso aos novos 

formatos, como o 8 milímetros e o Super8, que vieram permitir aos autores uma 

produção muito mais barata. A este respeito Cambraia (in CNBDI 2003), refere: 

“A grande explosão publicitária surgiria com o aparecimento da 

televisão” (...) “As transmissões experimentais (...) tornaram-se 

rapidamente emissões regulares (...) o período de emissão foi-se 

alargando, o segundo canal entrou em funcionamento, (...) a 

publicidade teve a sua natural procura, face ao poder do novo meio de 

comunicação.” (...) 

“Outra fonte de cinema, nomeadamente de animação, foram os clubes 

de cinema que recorrem a formatos como o 8 milímetros e o Super8 

para produzirem filmes a custo comportáveis pelas bolsas dos seus 

autores” Cambraia (in CNBDI 2003, 22). 

             No entanto, é necessário referir que Portugal, nesta altura, apresenta um 

contexto social ditatorial, imposto pelo regime do Dr. Salazar, onde não existe 

liberdade de expressão. Uma ditadura opressiva e moribunda, onde paira a 

censura, o medo e as constantes represálias. A arte nas suas múltiplas vertentes é 

crivada e constantemente trespassada, e o artista muitas vezes caminhando sob 

forte pressão é obrigado a trabalhar de forma restrita e controlada, sob pena de 
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ver a sua obra apreendida ou destruída. Correndo o risco ainda de poder ser 

perseguido, torturado e acusado/condenado de agir contra o regime, pela famosa 

PIDE (Polícia Política). Este sentimento, está bem claro quando José Manuel 

Xavier, numa entrevista feita por Ilda Castro, em 2004, fala-nos do seu percurso e 

lembra a sua juventude, onde se pode ler o seguinte: 

Nos anos 60, a liberdade era um conceito perigosíssimo. A minha vida de 

jovem profissional da profissão era um caminho estreito, entalado entre o 

ambiente generalizado de cobardia, submissão, mesquinhez e delação 

(entre outras particularidades reles do regime do Sr. Doutor) e a liberdade, 

quase obscena (perante uma tal situação), de poder animar quotidiana-

mente traços, formas e figuras(...) (Xavier apud Castro 2004, 11) 

             E porque o cinema é uma arma sem munições que denuncia e faz pensar, 

tem força cultural, social, económica e politica (Granja 2001 apud Gaio). Também 

este, não se alienou desta realidade, onde autores e dirigentes de cineclubes de 

todo o país foram perseguidos e presos. No entanto, o mundo da publicidade e 

mais tarde as séries para televisão, parece não ter vivido esta realidade. Os 

diversos filmes de propaganda comercial eram bem recebidos e obtinham 

facilmente luz-verde para serem exibidos, quer em televisão quer no cinema 

(Estrela 2004).  

 Talvez isto justifique, que apesar deste facto, a animação vive um dos 

períodos mais produtivos e férteis em Portugal, entre as décadas de 50, 60 e 70. 

Portanto, falar da história da animação em Portugal é falar de uma mescla entre 

filmes de autor, o meio publicitário e as séries televisivas, que ao longo das 

décadas, mereceram um notável reconhecimento Internacional, de entre muitos 

autores, destacam-se nomes como Mário Neves, Servais Tiago, Artur Correia e 

Ricardo Neto.  

             Na década de cinquenta, digno de menção, é também o surgimento dos 

primeiros filmes publicitários de animação a cores em Portugal, o “Tricocide” 

(1953) e “Grandella” (1954), ambos realizados por Servais Tiago (Gaio 2001).  

 Sendo a animação uma técnica”54 nova, conseguia prender e atrair os 

diversos espectadores, o que a tornava num excelente veículo para se publicitar  

                                                 

54 A animação é vista por muitos animadotres e realizadores como uma técnica e não uma arte. 
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qualquer marca. Assim, os autores vêm na 

animação, um extraordinário meio para 

fazer publicidade, um meio onde se pode 

aplicar qualquer ideia, onde tudo é 

possível. Daí em diante, e com a 

possibilidade de se trabalhar no formato 

de 16 milímetros, para a televisão, 

substancialmente mais barato do que o 

exigido no cinema o 35 mm (milímetros), 

multiplicaram-se os exemplos de 

animações publicitárias e de filmes de 

animação, como “A lenda do Castelo” de 

 
[Figura.61]: “O Fidalgo e o Vagabundo” de Luís Beja (1958) 

Fonte: Gaio (2001, 27). 

Luís Beja e Dário Vidal, em 1957; Em 1958 surgem os filmes, “O Bebé e Eu” de Vasco 

Branco, “O Fidalgo e o Vagabundo” [Figura.61], uma curta-metragem a cores, 

realizada por Luís Beja – considerado filme de autor,  “Gata Borralheira” de Horta 

Costa e a “Guerra das Cores” de Augusto Mota e António Claro da Fonseca 

(Cambraia in CNBDI 2003). 

 Em 1952, Mário Neves, realiza a bordo do navio “Benguela”, onde exercia a 

profissão como enfermeiro, “O Homem do Saco Amarelo”, um filme curto, cujo intuito 

era a publicidade aos “drops e caramelos” para a empresa Heller. Segundo o autor, 

este filme nunca foi exibido publicamente, era só mostrado a amigos e a algumas 

pessoas, acima de tudo, este pequeno projecto pessoal dava para demonstrar que  

em Portugal também se podia fazer 

animação. Mais tarde, o projecto 

serviu de base para uma encomenda 

da Sociedade Nacional de Sabão, 

nascendo assim as “Aventuras de um 

Ursinho Pardo” (1959) [Figura.62], que 

segundo o autor tratava-se de uma 

história muito simples,  

“Era um ursinho pardo que 

vivia no pólo norte, todos os  

 
[Figura.62]: “As Aventuras do Ursinho Pardo”  

de Mário Neves (1959) :: Fonte: Castro (2004, 25). 

outros ursinhos eram brancos, e ele ficava muito triste por ser diferente, 

até que surgiu o Sonasol no qual ele alegremente se lavou e ficou 

limpíssimo, ficou branco. Isto é de uma ingenuidade... Eu era muito novo” 

(Neves apud Castro 2004, 11). 
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[Figura.63]: “Mestre Rato” de Mário Neves (1959) 
Fonte: Castro (2004, 25). 

Ainda em 1959, Mário Neves recebe uma 

encomenda de publicidade, para a Margarina 

Chefe, da qual nasce o filme “Mestre Rato” 

[Figura.63] (Gaio 2001). 

 

 

 

 

 

 

 

1.4.3. Décadas de 60/70 

 
[Figura.64]: “Laranjina C” de Mário Neves (1962) 
Fonte: Castro (2004, 24-25). 

             Em 1960, Mário Neves em parceria com 

Salvador Fernandes, fundam o novo estúdio 

Prisma, que depois da publicidade para a 

“Laranjina C” [Figura.64] e para a “Shell”, nunca 

mais parou de fazer séries e anúncios 

publicitários, conseguindo mesmo, alcançar 

reconhecimento com distinção em vários festivais 

e países. Para se ter uma noção, entre 1960 e 

1964 o autor realizou cerca de 800 filmes 

publicitários de animação para a televisão e 

cinema (Castro 2004). 

Em 1964, destaca-se novamente Servais Tiago, 

com o filme “O bate Latas” [Figura.65]; “Espias” 

[Figura.66],  e “Espiões” [Figura.67],  em 1965.  
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[Figura.65]: “O Bate Latas” de Servais Tiago (1964) :: Fonte: Castro (2004, 41). 

 

 
[Figura.66]: “Espias” de Servais Tiago (1965) :: Fonte: Castro (2004, 40). 
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[Figura.67]: “Espiões” de Servais Tiago (1965) :: Fonte: Castro (2004, 40). 

             Outro autor distinguido, dentro e fora do pais foi, Augusto Mota da Costa 

Pereira, com o “Variações Sobre o Mesmo Traço” (1963), uma obra pintada e 

desenhada directamente sobre a película de 8 milímetros. Tecidos inúmeros 

louvores e criticas55 dais quais se salienta, 

(...) para além da riqueza plástica que se desdobra, exacerbadamente em 

formas múltiplas e cor, o filme traduz em imagens, o ritmo moderno do 

diálogo ou discussão acesa entre guitarra eléctrica e bateria (Gaio 2001, 

34).  

Esta obra obteve ainda diversas distinções, tais como: o primeiro prémio no 

Concurso Internacional de Cinema Amador da Figueira da Foz (1963), na III Bienal 

de Cinema Amador de Rio Maior (1963) e I Festival Nacional de Cinema Amador 

de Guimarães (1966); o terceiro prémio no Concurso Nacional de Cinema de 

Amadores de Lisboa (1964); A medalha de honra no IV Festival Internacional de 

Cine Amateur de Andorra (1966); e em 1965 é seleccionado para a representação 

                                                 

55 Jornal Notícias de Guimarães, de Setembro de 1969, a propósito do I Festival de Cinema de Guimarães 
(cit.in Gaio, 2001, 33). 
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portuguesa no Festival Internacional de Cinema de Amadores (UNICA) de 

Amesterdão.    

Manuel Matos Barbosa, entre 1962 e 1981, criou onze 

filmes de animação, realçando-se “A Prenda” (1968) 

[Figura.68], obra elogiada pela sua originalidade, 

simplicidade e com uma perfeita narrativa visual, que 

alcança o primeiro prémio em 1969, no Festival de 

Cinema Amador da Universidade do Porto. Do mesmo 

Autor, ainda “O Grande Desafio” (1963), que obtém a 

seguinte critica56:  

A singeleza dos elementos coloridos animáveis 

(cartões coloridos) parecia que iria reduzir o filme 

a uma experiência de estreante, mas o ritmo e, 

principalmente a argúcia do cineasta, servindo 

um argumento bem congeminado, ofereceram 

um desenho animado que caustica, com 

desassombro, ironia e inteligência, uma das 

maiores manifestações do nosso tempo: o 

futebol (Gaio 2001, 33).  

E ainda, do mesmo autor o filme “O Pedestal” (1973) 

[Figura.69]. 

 
[Figura.68]: “A Prenda” de  

Manuel Barbosa (1968) :: Fonte: Gaio (2001, 33). 

[Figura.69]: “O Pedestal” de  
Manuel Barbosa (1973) :: Fonte: Gaio (2001,  33). 

             Carregando consigo a sua experiência das histórias 

de banda desenhada, para crianças e jovens, Artur Correia, 

inicia a sua experiência no mundo da animação em 1965, 

aquando o seu ingresso como director de animação na 

agência Telecine-Moro. Realiza “O Melhor da Rua” (1966) 

[Figura.70], uma proposta de publicidade à Scweppes, de 

apenas 30 segundos. Que terá sido recusada, no entanto 

este projecto consegue ganhar em Veneza o primeiro prémio 

na categoria de publicidade. No 7th. Annual Advertising 

International Broadcasting Awards, fica seleccionado como 

um dos 10 melhores filmes do ano pela Hollywood Rádio and  

 
[Figura.70]: “O Melhor da Rua”  

de Artur Correia (1966) 
Fonte: Gaio (2001, 29) 

Television City. Ainda na mesma categoria, vence em França na Annecy, nas VII 

Journées Internationales du Cinema de Animation, trazendodesta forma, para o 

seu autor e para a sua agência, novos créditos e prestígio internacional (Gaio 

2001).  

                                                 

56 Jornal Notícias de Guimarães, de Setembro de 1969, a propósito do I Festival de Cinema de Guimarães 
(cit. in Gaio 2001, 34). 
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 Entre 1967 e 1980, Álvaro Patrício, no estúdio Telecine, realizou e animou 

cerca de setenta filmes de animação (Gaio 2001). Com o aumento dos meios e 

qualidade comprovada, aumenta também entre os nossos profissionais o 

interesse e o entusiasmo pela arte da animação, que vai se expandindo e 

encontrando novas formas de se exprimir. Outro nome, que também merece o 

seu devido respeito na história do cinema de animação em Portugal, é Vasco 

Branco, homem de letras, artista plástico e cineasta, que entre 1958 e 1984 nos 

presenteou com trinta e dois filmes de imagem real e dezassete animações, com 

obtenção de vários prémios nacionais e internacionais (Gaio 2001). Do seu 

espólio, no qual se observa toda a sua capacidade intelectual e politica, 

destacam-se os filmes, “Todos os dias o Crucificamos” (1970) e, “O Menino Rico 

e o Menino Pobre” (1972), um filme que nos mostra as diferenças sociais e a luta 

de classes (Gaio 2001). 

 A merecer ainda destaque, Artur Correia com a obra “Eu Quero a Lua” 

(1970) [Figura.71], o único filme não comercial da Telecine, um bom pressagio para 

um caminho independente do autor. Esta curta-metragem é apresentada em 

1972, no festival de Bilbau onde é premiada com uma medalha de ouro. Em 1973, 

Este autor juntamente com Ricardo Neto e Armando Ferreira formam uma nova 

sociedade, a Topefilme, que se divide entre a publicidade e o desenvolvimento de 

curtas-metragens para o cinema e a televisão. Na concorrência, também em 

1973, Servais Tiago, com alguns dos seus colegas, funda a Movicine, que duraria 

até 1990 (Gaio 2001). 

 
[Figura .71]: “Eu Quero a Lua” de Artur Correia (1970) :: Fonte: Castro (2004, 64-65). 
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 Para melhor se compreender o enorme progresso que se dá nos anos 

seguintes, há que evidenciar, a revolução de 25 de Abril, de 197457, que derruba o 

regime, e que traz consigo, alterações e mudanças muito significativas e 

profundas, a vários níveis, ao nosso país. No universo das artes, nomeadamente 

no cinema e no cinema de animação, estas alterações também se fazem sentir, 

com o inicio de uma nova era para todos os criadores artísticos. Neste contexto, e 

em plena década de setenta, acusamos ainda, mais dois acontecimentos 

particulares, que se sucederam após a queda do regime, e que a nosso ver foram 

cruciais na difusão e massificação do cinema de animação em Portugal. O 

primeiro prende-se com o nascimento do programa televisivo de desenhos 

animados de autor, uma realidade completamente desconhecida pela maioria dos 

portugueses, que apenas conheciam a animação numa vertente mais 

propagandista. Apresentado por Vasco Granja, chegou a ter duas vertentes 

diferentes, uma para os mais novos e outra para o público em geral.   

 Durante dezasseis anos, Vasco Granja nos seus programas, mostrava o 

rico universo do cinema de animação, divulgando a obra de inúmeros autores da 

Europa, com relevo para as produções do Leste e do Canadá. Desta forma, os 

portugueses tiveram acesso a, 

obras de arte da animação que davam prioridade à renovação, à 

poesia, à mensagem, em deferimento da violência gratuita, 

desenfreada, à solta, dos mais espertos e dos fortes, amesquinhando 

os fracos e indefesos. Fazer rir, distrair, era a meta, sem fazer pensar, 

sem apelar ao bom senso, e à responsabilidade de cada um, na 

urgência de melhorar uma sociedade egoísta e cruel e de defender a 

natureza, dos maus tratos e abusos da ganância (Granja apud Gaio 

2001, 87).   

 O segundo acontecimento surge com o aparecimento em 1977 do 

Cinanima – Festival Internacional de Cinema de Animação, em Espinho, 

organizado pelo Cine-Clube da Cooperativa de Acção Cultural – Nascente. 

Propondo-se mostrar filmes de animação de autor e ao mesmo tempo, através da 

realização de vários ateliers,  despertar e formar diferentes públicos, sobretudo 

jovens. Desde então, o cinanima, tem contribuiu em muito para a divulgação, 

desenvolvimento e formação na área do cinema de animação em Portugal. Gaio 

(2001, 49), refere mesmo que,  

                                                 

57 Revolução de 25 de Abril, de 1974 –também conhecida como a Revolução dos Cravos, refere-se ao 
movimento social, levado a cabo pelo Movimento das Forças Armadas (MFA), que depôs o regime 
ditatorial do Estado Novo, vigente desde 1933, iniciando um processo que culminaria com a 
implementação de um regime democrático e com a entrada em vigor de uma Nova Constituição (25 de 
Abril de 1976) (WIKI(ak) 2013).  
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sem a visibilidade que o festival deu ao cinema de animação de autor, 

dificilmente haveria público que legitimasse a implantação de uma industria 

de animação, para lá da requerida pelas encomendas publicitárias (...)  

 Em reflexão, talvez a junção de estes três factores, o derrube do regime, o 

surgimento do programa televisivo dedicado à animação de autor e o nascimento 

do Cinanima em Espinho, justifique por um lado, o contributo para que o cinema 

de animação em Portugal, se tornasse numa forma de expressão artística da 

narrativa e da ficção, e por outro lado, o aparecimento de um grande número de 

autores e obras artísticas.  

“A Lenda do Mar Tenebroso” (1975) [Figura.72],  pós 25 de Abril, filme realizado por 

Ricardo Neto com a ajuda de Artur Correia. Este é o primeiro filme Português a ter 

presença, a nível Europeu, num conjunto de pequenos filmes oriundos de 

diferentes estúdios da Europa (Neto apud Castro 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Figura.72]: “A Lenda do Mar Tenebroso” de 
Ricardo Neto (1975) . 
Fonte: Castro (2004, 80-81). 
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             Ainda no mesmo ano, em 1975, a Topefilme58, propõem à Rádio Televisão 

Portuguesa (RTP), um projecto para realizar uma série de treze episódios, de 

contos tradicionais portugueses, onde se pretendia abordar os usos e costumes 

das províncias portuguesas mais as Ilhas dos Açores e da Madeira, servindo-se 

do falar e da música típica de cada região. “Caldo de Pedra” (1975), do Ribatejo; 

“As duas Comadres” (1976) [Figura.73], do Minho; os “Dez Anõezinhos da Tia 

Verde Água” (1976), do Alentejo e “O Grão de Milho” (1977) [Figura.74], da Beira 

Baixa. Os autores da série conseguiram o financiamento para apenas quatro, 

obrigando-os a desistir do projecto em 1977. No entanto, o trabalho para a RTP 

mantém-se na produção de programas infantis e juvenis, com as histórias do 

pequeno Ouriço-Cacheiro e os seus amigos. Nos anos oitenta, o estúdio entra em 

crise, sendo  “O Romance da Raposa” (1987/88) [Figura.75], uma série de treze 

episódios de treze minutos cada, o último trabalho realizado para a RTP (Gaio 

2001). 

 
[Figura.73]: “As Duas Comadres” de Ricardo Neto e Artur Correia (1976) :: Fonte: Castro (2004, 82-83). 

                                                 

58 Topefilme - mais de vinte anos de actividade, fecha portas em 1994. Com mais de 600 filmes  
publicitários e numerosas curtas-metragens educativas e culturais (Gaio 2001). 



 130 

 
[Figura.74]: “O Grão de Milho” de Ricardo Neto (1977) :: Fonte: Castro (2004, 84-85). 

 

[Figura.75]: “O Romance da Raposa” de Ricardo Neto e Artur Correia (1987/88) :: Fonte: Castro (2004, 84-85). 

             Um autor, cuja a sua experiência no campo do cinema de animação se 

inicia aos trinta e cinco anos é João Cipriano de Jesus, com o pseudónimo Jana, 

apresenta-nos algumas animações misteriosas, carregadas de simbolismo e de 

inúmeras interpretações. As obras, “Um cavalo de Pau” (1973), “Ponto de 
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Interrogação” e “A Semente não Morre” de 1975 [Figura.76], “Fim de Semana”, e 

“Os Lírios”, de 1980, são de extrema criatividade e riqueza. A respeito da obra 

deste autor, Gaio (2001, 35), refere “Os seus filmes são sempre motivo de grande 

reflexão e discussão. O simbolismo e processos gráficos que empresta aos seus 

filmes proporciona sempre uma leitura aliciante e polémica, ocasionando 

normalmente grandes debates”.  

 
[Figura.76]: “A Semente não Morre” de João Jesus (Jana) (1975) :: Fonte: Gaio (2001, 35). 

Com o apoio financeiro do Instituto Português 

de Cinema (IPC), Mário Neves, publicitário 

desde os anos sessenta, assumindo uma 

nova vertente, apresenta-nos  “Beth” (1978) 

[Figura.77], um filme de autor, com cerca de 

cinco minutos, cujo grafismo representa uma 

peça sinfónica do compositor Bach (Castro 

2004). Outro entusiasta do cinema de 

animação, que contribuiu em muito para a 

sua divulgação e produção, foi Mário 

Carvalho Baptista, que merece o nosso 

especial interesse por ter sido um dos 

primeiros dinamizadores e monitor dos 

cursos de iniciação ao cinema de animação 

que o Clube Micro-Cine realizou, entre 1976 e 

1986, em Lisboa. O mesmo está ligado à 

comissão organizadora do Cinanima, e aos 

seus ciclos de formação.  Deste autor 

podemos ver as obras “A Banda do Maestro 

Pinguim”, “Os Números” e “Fuga”, realizados 

entre 1977 e 1978, e ainda, “Nuremberg” 

(1984) e “Alegro” (1985). 

 

 
[Figura.77]: “Beth” de Mário Neves (1978) 

Fonte: Castro (2004, 35). 
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1.4.4. Décadas de 80/90 

 
[Figura.78]: “Oh que Calma” de Abi Feijó (1985) 
Fonte: Gaio (2001, 50). 

 
[Figura.79]: “Evasão-Invasão” de Fernando 
Galrito (1986) :: Fonte: Gaio (2001, 51). 

             Dos já conhecidos, Artur Correia e Ricardo Neto, 

“A minha querida Casa!” (1983) e “A Alegria Inventada”, 

em 1984.  Em 1986, apresentam “Um Piquenique”, em 

1988 “Um Presente” e em 1989 “É Natal! É Natal!. Ainda 

na década de oitenta, emerge um vasto e diversificado 

grupo de animadores, que segundo Cambraia (in CNBDI 

2003), são uma autentica lufada de ar fresco, numa área 

que ganhava cada vez mais respeito e notoriedade no 

nosso país. E com eles, uma nova fase para a história da 

animação nacional. É a partir de 1985, que surgem os 

primeiros filmes de autor, apresentados por jovens que 

obtiveram a sua primeira experiência no vasto campo da 

animação no Cinanima. Falamos de “Oh que Calma59” 

(1985) [Figura.78], de Abi Feijó e de “Evasão – Invasão60” 

(1986) [Figura.79], de Fernando Galrito. A propósito, a 

importância deste festival está bem patente para ambos 

aos autores  que declaram o seguinte: 
 “(...) Para quem a animação era Disney e pouco mais foi um “Choque” 

descobrir que a animação não era apenas para criancinhas, que era 

poesia, que havia apostas estéticas muito interessantes de todos os 

pontos de vista, que não se limitava ao desenho e que tudo era no fundo 

possível. Em suma, que a animação tinha atingido a sua maturidade e era 

Arte de pleno direito” (Feijó apud Gaio 2001, 50). “(...) o Cinanima, 

representou a possibilidade de aprender, de contactar, de discutir e de 

ver filmes e técnicas que nos empurraram, entre um e outro festival, para 

                                                 

59 “Oh que Calma” - um filme realizado num estágio em Montreal, que faz uma abordagem à cultura 
portuguesa. Na sua realização foram usadas diversas técnicas, com uma estética bem diferente do que 
se consumia até então. O autor nesta obra anuncia já a suas preocupações pelos temas, argumento e 
história, que irá marcar e distinguir a sua obra futura (Gaio 2001, 50). 
60 “Evasão – Invasão – um filme premiado no Cinanima na categoria de Primeiro Filme. Uma obra de 
Galrito com a colaboração de Joana Rebelo e Paulo Simões. Um filme a preto e branco, com desenho 
simples e depurado, mas de conteúdo complexo. Segundo o autor o filme aborda “uma série de questões 
acerca de noção de liberdade, ao mesmo tempo que o mundo exterior se intromete na cela, num duelo 
entre interior e exterior, passado e presente, calma e agitação” (Galrito apud Gaio 2001, 51). 
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uma cada vez maior ligação ao mundo, fabuloso, do cinema de animação 

(Galrito apud Gaio 2001, 51)”. 

 Vários outros autores como Francisco Lança, que se desdobrava entre as 

artes gráficas, a publicidade e a animação, apresenta no Cinanima em 1987, três 

filmes de animação, “Impressões”, “Memórias” e “Tempo de Guerra” e no ano 

seguinte apresenta “O último Corte”, “Mar Português” e “História de um Reino 

Pintalgado” (Gaio 2001). Novamente, em 1987, Abi Feijó, apresenta-nos uma obra 

colectiva, “A Noite Saiu à Rua” [Figura.80], que obtém  no Cinanima uma menção 

honrosa. Isabel Aboim, co-realizadora com Inês Marques, apresenta-nos em 1988 

duas obras, “O Armário” e “Existo!”.  

 
[Figura.80]: “A Noite Saiu à Rua” de Abi Feijó (1987) :: Fonte: Filme disponivel em: 

https://www.youtube.com/watch?v=JWeXgG9_0yo 

 A década de noventa, à qual Cambraia (in CNBDI 2003), apelida de era de 

ouro da animação em Portugal, é marcada pela abundância e riqueza de filmes de 

animação de autor. É um período onde o cinema de animação, conseguiu 
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finalmente, alcançar um estatuto de maturidade no nosso país, conseguindo 

solidificar o reconhecimento internacional, da qualidade e criatividade das nossas 

obras cinematográficas. Salientamos aqui, mais um factor que consideramos ter 

impulsionado e contribuído para o crescimento do cinema de animação, que foi, a 

adesão de Portugal à Comunidade Económica Europeia61 (CEE), em Janeiro de 

1986. Com esta adesão, Portugal beneficia de um conjunto de medidas e ajudas 

económicas, muito favoráveis ao desenvolvimento dos diversos sectores, 

inclusive o do cinema de animação (Infopédia 2013). 

 

                                                 

61 Na altura, o desenvolvimento de Portugal é muito inferior ao dos países membros da CEE, fazendo com 
que Portugal após a sua adesão (1986-1991), usufruísse de um período transitório, onde recebe diversos 
fundos económicos por forma a conseguir acompanhar os restantes países da Comunidade. Em 
consequência, nesta época e épocas seguintes dá-se um desenvolvimento económico  muito significativo 
nos diversos sectores (Infopédia 2003).  
62 Salteadores - uma curta-metragem, baseada num dos contos de Jorge de Sena e adaptado por Sérgio 
Correia de Andrade, reunidos em “Os Grão-Capitães”. Para se compreender o contexto do nome e do 
próprio filme é preciso compreender: Em Espanha a guerra civil, com o avanço e posterior vitória de 
Caudilho, muitos republicanos, sobretudo galegos, procuraram refugio em Portugal, iam sobrevivendo 
penosamente na clandestinidade, com o apoio dos opositores, nas montanhas do nordeste. A policia de 
Salazar apelidava-os de “Salteadores”, lançavam rumores, por forma a produzir um efeito nefasto, 
reforçando os preconceitos, e o medo no seio do povo português... Com este filme, o autor, Abi Feijó, 
consegue uma projecção nacional e internacional surpreendente, sendo reconhecido e distinguido em 
festivais em todo o mundo. Recebendo catorze prémios dos quais o Prémio Especial do Jurí no Cartoon 
D´Or 2004 (Gaio 2001).  

 
[Figura.81]: “Os Salteadores” de Abi Feijó (1993) 
Fonte: Gaio (2001, p.51). 

             Nesta época, presenciamos ao surgimento de 

novos nomes na praça, novos ateliers e estúdios 

dedicados ao cinema de animação, e também, à 

premiação das nossas obras a nível nacional e 

internacional. De entre muitos outros, os autores que 

mais se destacam neste período são: Abi Feijó, André 

Marques, Carlos Cruz, Clídio Nóbio, Cristina Teixeira, 

Francisco Lança, Fernando Galrito, Graça Gomes, 

Humberto Santana, Isabel Aboim, José Miguel Ribeiro, 

José Pedro Cavalheiro (Zepe), Luís da Matta Almeida, 

Manuela Bacelar, Mário Jorge Neves (filho de Mário 

Neves), Nuno Amorim, Paulina Vieira, Paulo Cambraia, 

Pedro Serrazina, Regina Pessoa e Rui Cardoso.   

Em 1993, são apresentados alguns filmes de animação 

portugueses, do quais se destaca os “Salteadores”62 

(1993) [Figura.81], de Abi Feijó, um dos raros filmes 

políticos de animação, executado em grafite sobre papel. 
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[Figura.84]: “Cof-cof” de Zepe (1998) :: Fonte: Castro (2004, 183). 

 A década de noventa não podia terminar melhor, com a apresentação em 

1999, do filme “A Noite” [Figura.85], de Regina Pessoa, uma animação de gravura 

Ainda no mesmo ano, é apresentado 

os filmes “Elmer” de Zepe; “Jane 

Pimenta- Uma Aventura na Selva” de 

Nuno Fragata; “Óscar e Toni 

Casquinha” de Humberto Santana e 

“Santa Maria” de Nuno Leonel. Ainda 

em 1993, Carlos Cruz apresenta 

“Smiles”. 

No ano de 1994,  Mário Vasques das 

Neves  surge com “Desinquietações I”, 

em 1995, somos presenteados com 

“Estória do Gato e da Lua” [Figura.82] 

de  Pedro Serrazina, e, “A Religiosa” 

[Figura.83] de Clídio Nóbio, e no ano 

seguinte (1996), Zepe apresenta-nos 

“Diva”. Em 1997, surge uma série de 

animação  de 13 episódios de 13 

minutos cada, “A Demanda do R” de 

Humberto Santana e Rui Cardoso, são 

exibidos os filmes “A Família Barata” 

de Humberto Santana, “O Massacre 

dos Inocentes” de Vítor Lopes, e  

“África”, “Raízes” e “Woods” todos de 

Francisco Lança. No ano seguinte 

(1998), Isabel Aboim dava-nos “A 

Noite Cheirava Mal” e o Zepe “Cof-

Cof” [Figura.84]. 

 
[Figura.82]: “Estória do Gato e da Lua” de Pedro Serrazina (1995) 

Fonte: C&A(a) 

 
[Figura.83]: “A Religiosa” de Clidio Nóbio (1995) 

Fonte: DVD (2003) 
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em placas de gesso, de 6 minutos e 30 segundos, cuja história íntima, retrata os 

medos e as vivências de infância da autora, “(...) duas vidas solitárias que não 

comunicam entre si. Essa Solidão por vezes atinge a dimensão da noite. Escura é 

a Noite. Escura é a mãe (...)”. (Pessoa apud Gaio 2001, 207). Esta curta-metragem 

obteve um reconhecimento além fronteiras, onde arrecadou inúmeros prémios e 

distinções. 

 
[Figura.85]: “A Noite” de Regina Pessoa (1999) :: Fonte: Filmógrafo (1999). 

 Ainda no mesmo ano, Mário Jorge apresenta “SHSHSA – Sintonia 

Incompleta” [Figura.86], uma animação cheia de humor, onde um pequeno televisor 

tenta fazer de tudo para se sintonizar mas sem sucesso. Esta curta-metragem 

combina as técnicas de animação de volumes, desenho e animação 2D por 

computador. Animação que também mereceu o reconhecimento em festivais 

nacionais e internacionais (Cambraia in CNBDI 2003). 

 
[Figura.86]: “SHSHSA – Sintonia Incompleta” de Mário Jorge (1999) :: Fonte: Castro (2004, 161). 
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Culminando o ano de 1999 com chave de ouro, com o lançamento do filme “A 

Suspeita” (1999) [Figura.87], de José Miguel Ribeiro. Uma animação de volumes, 

que não deixou ninguém indiferente. Um filme que se desenrola num 

compartimento de um comboio, com quatro personagens, um revisor, um 

canivete suíço e um assassino à solta. A qualidade da animação que junta a 

caracterização dos personagens e a estrutura narrativa faz deste filme nacional o 

mais premiado de sempre (Cambraia in CNBDI 2003). 

 
[Figura.87]: “A Suspeita” (1999) de José Miguel Ribeiro :: Fonte: Castro (2004, 220-221) 
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1.4.5. Década de 2000 até ao Presente 

 Antes de se pode falar de cinema de animação na última década em 

Portugal, convém perceber a realidade e as condicionantes em que nos 

movemos. Assim, actualmente a braços com uma crise profunda no país, com 

politicas asfixiantes com cortes na cultura, na ordem dos 75% entre 2002 e 2012, 

assistimos hoje, o sector das artes e da cultura em profundo esforço de 

sobrevivência. Catarina Martins, actual deputada do Bloco de Esquerda, numa 

entrevista ao Jornal o Público63, refere que a cultura em Portugal hoje, representa 

0,1% do Produto Interno Bruto (PIB), longe dos 1% que são considerados 

internacionalmente como o patamar de investimento mínimo na cultura. A mesma 

lamenta mais, porque considera que, a cultura é um bom veículo para o 

desenvolvimento económico. Justificando: “Há estudos que referem que, na altura 

em que Portugal investia 0,4% do orçamento na cultura, a cultura dava como 

retorno 2,8% do PIB”. 

 Ao longo dos anos tem-se verificado uma falta de estratégia politica que 

compreenda a necessidade e a vitalidade de se promover uma gestão global mais 

eficaz no campo das diferentes artes e da cultura. Já Tarnaud e Fournié (1973, 

187), referiam no seu tempo que a “animação em Portugal não existia, excepto 

uma ou outra produção sem significado global, por estar desinserida duma 

politica cultural especifica”. 

 Segundo Ribas (2010), não existe forma de se poder falar da última década 

de cinema, sem falar da década que a antecede, uma época pujante para uma 

arte e para um formato (curta-metragem) mais ou menos obscuro e pouco 

expressivo até então. Segundo o mesmo, a década de 2000 no campo da 

animação é marcada por uma constante renovação de valores, sobretudo, graças 

ao aumento das ofertas formativas e à consolidação empresarial64 nesta área.  

 Também na opinião de Feijó (2014, anexo N, ponto 1.1.), para se poder 

falar e compreender a última década do cinema de animação em Portugal, tem 

                                                 

63 Jornal Público. 2013. online: <http://p3.publico.pt/actualidade/politica/2964/catarina-martins-governo-
desinvestiu-na-cultura-e-esta-contente-por-isso> 
64 O tecido empresarial consolidou-se, com a criação de estúdios e produtoras de animação como: 
Animanostra, a Zeppelin Filmes, a Ciclope Filmes, o Cineclube de Avanca ou a Animais (Ribas 2010). 
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que se recuar um pouco mais, até à década de noventa. Segundo o autor, no 

início dos anos noventa começaram a haver apoios financeiros para a animação, e 

durante os anos que se seguiram houve um apoio crescente ao cinema de 

animação, como consequência no final dos anos noventa são apresentadas várias 

obras marcantes, como: “A Noite” de Regina Pessoa, “A Suspeita” de José Miguel 

Ribeiro, o “ShShSh – Sintonia-Incompleta” de Mário Jorge, entre outros. Para 

Feijó, estes filmes vieram culminar uma década de desenvolvimento e afirmação 

de uma nova animação portuguesa65. Na opinião do autor, só a partir dos anos 

noventa e destes apoios é que se começou a ter um filme de autor com 

expressividade própria. No seguimento, é a partir do ano 2000 que se dá a 

estabilização e a afirmação da animação portuguesa a nível internacional. 

 Para Ribeiro (2014, anexo N, ponto 1.4.) o ano de 2000 foi um ano muito 

forte, porque foi um ano em que se começaram a ver os resultados de um 

trabalho levado a cabo por vários autores e produtores, dos quais destaca Feijó, 

Galrito, Cavalheiro, entre outros, na luta para que o cinema de animação pudesse 

existir em Portugal. Segundo o autor, esta luta foi muito complicada, numa altura 

em que a animação era vista como uma coisas para crianças, ou uma coisa 

poética, era tudo menos cinema. Foi esta geração inicial que lutou por obter 

condições e apoios semelhantes aos do cinema de imagem Real. Depois, quando 

esta geração e a seguinte conseguiram transformar os apoios em prémios obtidos 

em Festivais Internacionais de Cinema de Animação, a animação passou 

definitivamente a existir, a ter uma cara, a ter exemplos de sucesso concretos. 

Portanto, na opinião do autor, o ano de 2000 é um ano muito importante, porque é 

onde se dão grandes conquistas, a “Suspeita” ganha o Cartoon D´or, “A noite” 

(1999) ganha vários prémios, o “Shshsh-Sintonia Incompleta” do Mário Neves 

também conquista uma data de prémio. De acordo com Ribeiro (2014, anexo N, 

ponto 1.4.), foi graças a tudo isto, que o cinema de animação português alcançou 

uma visibilidade à escala mundial e passou a ser visto com outros olhos e 

convidado para retrospectivas. De 2000 para cá, o autor apresenta-nos um 

panorama muito pouco favorável, com os cortes nos apoios e com a crise 

financeira que entretanto se instalou no país, o cinema de animação esteve à beira 

do colapso, chegando mesmo ao ano de 2012 onde não houve nenhum tipo de 

apoio. Portanto, segundo Ribeiro (2014, anexo N, ponto 1.4.), foi sempre, sempre 

a descer e só foi possível sobreviver, porque alguns autores como a Regina e Eu, 

beneficiamos de apoios suplementares fora do país (França, Bélgica ...), foi esta 

realidade que permitiu que o cinema de animação português, pelo menos aquele 

que tem mais dimensão se mantivesse, não tivesse desaparecido.  

                                                 

65 Uma nova animação portuguesa, no sentido em que para o autor antes dos apoios do ICA, o que 
existia era uma animação sem grande expressão, muito ligada ao comercial, à publicidade e aos filmes 
infantis, sem grande carácter próprio e estético (Feijó, 2014, anexo N, ponto 1.1.). 
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 Apesar disso, nem tudo tem sido mau, Ribeiro (2014, anexo N, ponto 1.4.), 

acrescenta que também aconteceram coisas positivas, uma delas foi 

precisamente, a abertura de vários cursos de ensino66 de animação, os quais hoje 

nos apresentam resultados, com uma geração de pessoas recém formadas que 

têm um peso potencial de serem os próximos autores. No seguimento, Feijó 

completa que em Portugal na última década iniciou-se um processo de formação 

em três níveis, ao nível do ensino profissional, ao nível do primeiro ciclo 

(licenciaturas) e do segundo e terceiro ciclo (mestrados e doutoramentos) do 

ensino superior politécnico e universitário. 

 Cambraia (2014, anexo N, ponto 1.6.) descreve a última década como 

sendo uma tentativa de sobrevivência de alguma coisa que já foi interessante na 

década de noventa, e que depois caiu, porque os principais agentes67 

desapareceram deixando os produtores, os pequenos produtores e os 

realizadores um pouco abandonados a si próprios. Segundo o mesmo, a falta de 

apoios e as dificuldades que existem no financiamento faz com que tenha havido 

um decréscimo quer ao nível da quantidade quer ao nível da qualidade de filmes, 

embora ainda surjam algumas excepções, como por exemplo o trabalho que é 

apresentado pela Regina e pelo Feijó, e mais alguns... na realidade não tem 

aparecido assim tanta gente nova que se destaque. Aparecem trabalhos, alguns 

deles bem interessantes, no entanto, não é em quantidade suficiente para se dizer 

que existe cinema de animação em Portugal. Quanto à qualidade, o autor, refere 

que na generalidade a média é inferior ao que foi na década de noventa, embora 

salvaguarde algumas excepções. É convicção do autor que as dificuldades 

financeiras, neste universo, vão continuar a existir, caso não retorne a actividade 

da publicidade e o cinema de animação poder-se expandir a partir daí como já o 

fez no passado. Segundo o Cambraia (2014), basta alguns realizadores e algumas 

das entidades que ainda sustentam esta área artística, como é o caso do 

Cinanima e da Monstra começarem a fraquejar que o cinema de animação fica 

mesmo como estava nos anos setenta, quase ausente.  

             Neste contexto, de desinvestimento e aparente indiferença, actualmente o 

sector cinematográfico português, compreendendo o cinema de animação, vive 

momentos dúbios, à espera de uma nova Lei e com a saída dos responsáveis do 

Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA) e da Cinemateca, juntamente com a 

                                                 

66 Vários cursos de ensino, o autor afirma que segundo as últimas contas da Casa da Animação, existem 
doze licenciaturas, que de alguma forma se relacionam com a animação, que de alguma forma têm a ver 
com a imagem animada. O que, para um pais pequeno como o nosso, é um número bem significativo 
(Ribeiro 2014, anexo N, ponto 1.4.). 
67 Os principais Agentes – o autor defende que sem publicidade não há animação. Portanto, os principais 
agentes são aqueles que estão ligados à animação comercial/publicitária. Com o desaparecimento dos 
principais produtores do filme publicitário, cá em Portugal, que serviam de sopa genética para formar os 
animadores, que só assim tinham acesso aos materiais e equipamentos, e com o desaparecimento da 
publicidade, a animação, na perspectiva de Cambraia (2014, anexo N, ponto 1.6.) tem vindo a sobreviver 
mas não a viver. 
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indeterminação quanto ao futuro da Rádio Televisão Portuguesa. O cinema e o 

cinema de animação vive hoje, momentos de ânsia e incerteza.  

 Em profundo descontentamento com o rumo que tem levado e com a falta 

de respeito perante o cinema de animação em Portugal, Cunha (in Castro 2004) 

manifesta-se indignado, concluindo mesmo que nada ou muito pouco tem sido 

feito, no sentido de incentivar e dignificar esta área, o mesmo refere, 

Se medirmos o que foi feito neste pais, entre o “O Pesadelo da António 

Maria”e o ano de 2004, no sentido de estimular e dignificar o cinema da 

animação, temos que chegar à conclusão que o pesadelo não só de 

António Maria, mas sim de Portugal inteiro, porque o resultado dessa 

medição fica muito próximo do zero! (Cunha apud Castro 2004, 9) 

 No entanto, nesta última década também assistimos ao nascimento de 

correntes, que trouxeram outro animo ao sector da animação, como o movimento 

criado pelos caminhos da animação portuguesa, um movimento que surgiu de 

forma espontânea entre José Miguel Ribeiro, Vanessa Ventura e David, ao qual se 

foram associando outras pessoas, que trabalharam afincadamente, durante dois 

anos, fazendo um levantamento sobre o passado, discutindo e perspectivando o 

futuro, destes confrontos nasceu um documento onde se estabelece um conjunto 

de objectivos e metas concretas a atingir para a animação portuguesa. Segundo 

Ribeiro (2014, anexo N, ponto 1.4.), este documento curiosamente está na base 

da nova lei do cinema e vai ser integrado nos novos regulamentos que irão sair 

nos próximos meses. Segundo o mesmo autor, é graças a este documento, 

elaborado e executado por mérito e por vários profissionais que o cinema de 

animação beneficiará, nas próximas décadas, de condições como nunca teve até 

hoje.  

 Apesar do panorama actual não ser animador uma coisa é certa, para a 

história do cinema de animação português, ainda pouco explorada, fica a marca 

da originalidade, qualidade, prestígio e bom humor dos diversos criadores, 

autores/realizadores, que sempre nos premiaram e foram premiados, com tão 

esplendorosas obras, que conseguiram e ainda nos conseguem surpreender. 

 São inúmeras as obras de animação que marcaram a última década. 

Obras que se distinguem pela sua originalidade plástica, estética e narrativa, 

maioritariamente de natureza artesanal (animação tradicional). Desenho a 

desenho, fracção de movimento a fracção de movimento, se vai construindo uma 

das artes mais belas que existe em Portugal - a animação.  

De entre muitos dos acontecimentos que marcaram a animação em Portugal na 

última década, destacam-se: em 2000 a “Suspeita” que ganha o Cartoon D´or, 
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para além de vários outros prémios, Abi Feijó apresenta a obra “Clandestino”; em 

2003 “As Máquinas de Maria” de Marta Madureira; em 2004 “Abraço do Vento” de  

 

 
[Figura.89]: “Stuart” (2006) Storyboard de Zepe :: Fonte: Castro (2004, 234). 

 

 

 
[Figura.90]: “Os Olhos do Farol” (2010) de Pedro Serrazina :: Fonte: Sardinha em Lata (2010). 

 
[Figura.88]: “História Trágica com Final Feliz” (2005)  
de Regina Pessoa :: Fonte: Feijó (2007) 

José Miguel Ribeiro e “Os Poderes do Sr. 

Presidente” de Abi Feijó; em 2005 é-nos 

apresentado “Uma História Trágica com 

Final Feliz” [Figura.88] de Regina Pessoa, 

uma obra muito interessante, quer a nível 

estético quer a nível narrativo, com 

resultados fulminantes no universo da 

animação portuguesa, ganhando vários 

prémios a nível nacional e internacional; 

em 2006 Zepe apresenta “Stuart” 

[Figura.89]; em 2009 “Mi Vida em Tus 

Manos” de Nuno Beato; “Passeio ao 

Domingo” de José Miguel Ribeiro; em 

2010 José Miguel Ribeiro apresenta-nos 

“DoDu – O rapaz de cartão” e “ Viagem a 

Cabo Verde”, “Desassossego” de 

Lorenzo Dégli´ innocenti, “Os Olhos do 

Farol” [Figura.90] de Pedro Serrazina, entre 

muitas outras obras. 
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1.5. Resumo e Reflexão do Capítulo  

 Apresentamos nesta secção o resumo e algumas reflexões respeitantes ao 

presente capitulo. Compreender a essência e a génese da temática base deste 

projecto de investigação foi crucial, na medida em que nos serviu de 

esclarecimento e orientação perante este vasto universo que é o mundo do 

cinema de animação. Assim iniciamos o capítulo procurando e explorando a 

essência do cinema de animação: uma arte capaz de dar vida, capaz de tornar 

possível o impossível, capaz de criar ilusão e magia, capaz de transformar, capaz 

de dotar os objectos de vida, emoção e expressão... 

Uma arte que difere das outras por conseguir incorporar a componente do 

movimento, criado e executado quadro a quadro. No entanto, esta arte não se 

pode resumir apenas aos movimentos desenhados, são vários os autores: Pilling 

(1997), Tomasovic (2004), Denis (2010), que referem que a definição de animação 

é muito difícil pelo seu carácter de mídia abrangente, pela abundância de técnicas 

e materiais que podem ser utilizados na realização de um projecto, como tão bem 

defende e explica Tomasovic: “A animação está em crise de identidade. Desde 

sempre, e provavelmente para sempre; nisso reside mesmo um dos seus traços 

identitários” (Tomasovic  2004, 121 apud Denis 2010)”.  

 Perante a análise é notório a discrepância no entendimento entre 

profissionais quanto à definição de animação, se para uns a animação é vista 

como uma técnica68 (ou melhor um conjunto de técnicas) para outros ela é apenas 

mais um género69 cinematográfico. Nós alinhamos a nossa perspectiva com todos 

aqueles70 que consideram que a animação é muito mais do que isso - a animação 

é uma arte, uma arte onde se concebe uma obra. Consideramos que a animação 

é uma arte híbrida71 que se serve de várias técnicas e processos para conceber 

histórias/narrativas/filmes de vários géneros cinematográficos ou melhor ainda 

                                                 

68 Enciclopédia de cinema, Denis (2010), Cambraia (2014).  
69 Vallet (1963); Rabaça & Barbosa (1997), Nogueira (2010). 
70 Abi Feijó (2014), Fernando Galrito (2014), José Miguel Ribeiro (2014), Tânia Duarte e Icaro Pintor (2014) 
71 Arte Híbrida porque faz a síntese perfeita das artes plásticas (desenho, pintura, escultura, etc.), da 
Musica (ritmo, tempo, sons, etc.), da Dança (movimento), do Teatro (representação, dramatização) e da 
Literatura (conteúdo do filme, narrativa). 
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animatográficos. Neste contexto, a animação é aqui defendida como uma arte e 

não como uma técnica, género ou simplesmente um processo. 

 Estado já conscientes da essência base do cinema de animação, 

prosseguimos a investigação fazendo um levantamento geral do que esteve na 

génese do seu aparecimento. Aqui, é evidente que a fonte do seu surgimento é a 

própria existência humana, que sempre tentou a longo de milhares de anos 

representar e reproduzir aquilo que conseguia ver, nomeadamente o movimento 

das coisas. O  primeiro processo para se criar a ilusão do movimento, parece ter 

sido a simples sobreposição de imagens, ou partes da imagem, como nos 

atestam os vários exemplo encontrados em cavernas. No seguimento, existem 

vários registos que nos demonstram, as diversas tentativas de representação e 

reprodução do movimento feitas pelo homem desde a pré-história até ao século 

XIX, século este, onde se conseguiu em definitivo alcançar as condições e os 

conhecimentos necessários à reprodução dos movimentos.  

 Neste contexto, e atendendo ao basto e complexo universo em que se 

move o cinema de animação, fomos analisando e seleccionando apenas as 

etapas e os acontecimentos que foram mais marcantes e que consideramos 

serem relevantes para o desenvolvimento posterior deste projecto. Desta forma, 

mereceu destaque, aquilo que se considera ter sido a forma mais simples de se 

contar histórias com imagens em movimento – As sombras chinesas. No 

seguimento e na sequência da Câmara Obscura, onde se conseguia obter uma 

projecção eficaz de imagens reais, surgiu a Lanterna Mágica, “um caixa munida 

de uma fonte de luz artificial, um espelho concavo posterior e um sistema de 

Lentes, que permitia projectar sobre uma superfície branca as imagens ampliadas 

de vidros pintados com cores transparentes” (Campagnoni in Bertetto e 

Campagnoni et al. 1996, 62). Invenção que alcança um grande êxito como 

mecanismo de divertimento, espectáculo e não só. Desde as primeiras projecções 

da lanterna mágica que se procuravam formas de animar as pequenas imagens 

estáticas, no entanto e apesar de todos os mecanismos e truques inventados para 

fazer com que as imagens ganhassem vida, a verdade é que não havia 

movimento, quanto muito existia uma sugestão de transformação ou mudança de 

posição (Costa, 1986).  

 A insistência de compreender e reproduzir o movimento, por parte de 

vários estudiosos, dá frutos no inicio do século XIX, quando surge a explicação do 

processo que nos permite obter a ilusão do movimento: A persistência retiniana 

ou a persistência da visão - que nos diz que, o olho humano consegue reter uma 

imagem durante uma fracção de segundo, mesmo que esta seja retirada ou 

eliminada. É graças a esta revelação que se consegue descobrir novas formas de 

enganar o cérebro humano, ou seja, todo o movimento que seja superior a essa 
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fracção de segundo, torna-se imperceptível ao olho humano. É assim que após 

estas descobertas se sucedem várias experiências que culminam com o 

aparecimento de mecanismos que provocam a ilusão de óptica e nos mostram o 

movimento aparente, como: O Taumatrópio (1825) - um pequeno disco em cartão 

contendo em cada face desenhos complementares e fixo nas extremidades com 

corda, por forma a permitir que o disco gire. Ao girar rapidamente obtemos o 

efeito da persistência retiniana, ou seja, o olho humano deixa de ver as imagens 

isoladamente para as ver fundidas uma com a outra. Alguns anos mais tarde 

surge o Fenacistiscópio (1832) – um disco giratório com imagens e pequenos 

orifícios por onde se espreita e se pode ver projectado num espelho colocado à 

frente. Caso as figuras sejam desenhadas em sequência e com ligeiras diferenças 

entre elas; e se, se imprimir a velocidade suficiente, consegue-se ver as figuras 

alterarem o seu estado gradualmente. No seguimento, e pouco depois surge o 

Zootrópio – um cilindro giratório assente numa base firme e com várias ranhuras 

espaçadas de forma regular na parte superior. As imagens em sequência agora 

desenhadas em tiras de papel, passam a ser colocadas no interior do cilindro que 

gira sobre um eixo central. Quando accionado, o Zootrópio faz-nos ter o mesmo 

efeito ilusório que o anterior aparelho (fenacistiscópio). Anos mais tarde surgem 

outros mecanismos que viriam a moldar uma nova forma de recriar o movimento, 

nomeadamente o Praxinoscópio e mais tarde o Teatro-óptico. Através do 

Praxinoscópio estava encontrada a solução de compensação óptica que resolvia 

eficazmente a visualização das imagens em sequência. Este aparelho substituiu 

as ranhuras do Zootrópio por um polígono regular de espelhos no centro do 

cilindro, e as imagens eram agora pintadas numa faia preta e colocadas no interior 

do engenho. Ao accionar o aparelho as imagens passam agora a ser reflectidas 

nos espelhos, que por sua vez projectam à vista cada imagem. Passado dois 

anos, surge o Praxinoscópio- Teatro, ou seja um Praxinoscópio embutido numa 

caixa de madeira que servia de moldura/cenário às figuras animadas. Apesar da 

euforia e do sucesso, continua a persistir o maior dos problemas, que apesar de 

minimizado com a possibilidade de substituição de faixas animadas e de 

diferentes cenários, já mais seria resolvido com aparelhos limitados à sequência 

de uma só acção. Neste contexto surge o Teatro-Óptico, uma espécie de 

Praxinoscópio gigante, com duas bobines dispostas na horizontal, que eram 

movidas manualmente por manivelas e por onde passava uma banda flexível e de 

tamanho ilimitado com imagens. Este aparelho permitiu através de um jogo de 

espelhos e da lanterna mágica fazer as primeiras projecções de desenhos 

animados.  

 Em paralelo correm várias outras experiências nomeadamente no campo 

da fotografia que anos mais tarde e em conjunto com as invenções já descritas, e 
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muitas outras que se lhes seguiram, viriam a solidificar um sonho já antigo - a 

representação fiel do movimento, tal qual o vemos. Estava a nascer o cinema.  

 Ainda na secção 1.3.6. consideramos interessante revelar a importância 

que algumas das instituições representam na preservação e divulgação da história 

do cinema e do cinema de animação em concreto. Das quais se destacam: A 

Cinemateca Júnior que pertence à Cinemateca Portuguesa (Museu do Cinema) 

em Lisboa, e; O MIMO - Museu da Imagem em Movimento em Leiria. 

 No seguimento, e, uma vez que estamos a trabalhar em Portugal, tornou-

se vital compreender a realidade e o percurso histórico do cinema de animação no 

nosso país. Desta forma, fez-se um levantamento global que apresentamos 

dividido por décadas. Antes de avançarmos, gostaríamos de deixar frisado que 

este trabalho não foi fácil nem linear, uma vez que são muito poucas as 

referências existentes em relação à história da animação em Portugal. Assim 

sendo, data de 1923, a primeira animação oficial portuguesa com “O pesadelo de 

António Maria” do caricaturista Joaquim Guerreiro. Seguindo-se mais algumas 

experiências pioneiras com filmes que exploram novas técnicas como silhuetas e 

bonecos animados. Do levantamento e análise verificamos que em Portugal o 

cinema de animação até aos anos sessenta não tem grande expressão, embora 

apareçam algumas obras interessantes e com relativo mérito, no geral é muito 

pouco expressivo.   

 A animação em Portugal entra numa nova vaga de desafios e 

possibilidades a partir de 1957 com o aparecimento da televisão e a forte aposta 

na publicidade e, com o aparecimento de novos formatos (o 8 milímetros e o 

Super8), que permitam produções muito mais baratas. No entanto, Portugal vive 

num regime ditatorial imposto pelo regime do Dr. Salazar, onde não existe 

liberdade de expressão. Uma ditadura opressiva e moribunda, onde paira a 

censura, o medo e as constantes represálias. A arte nas suas múltiplas vertentes é 

crivada e constantemente trespassada, e o artista muitas vezes caminhando sob 

forte pressão é obrigado a trabalhar de forma restrita e controlada, sob pena de 

ver a sua obra apreendida ou destruída. Correndo o risco ainda de poder ser 

perseguido, torturado e acusado/condenado de agir contra o regime, pela famosa 

PIDE (Polícia Política). A única coisa que não parece te sido censurada, foi 

precisamente a publicidade. Neste contexto falar da história da animação em 

Portugal é falar de uma mescla entre filmes de autor, o meio publicitário e as 

séries televisivas.  

 É sobretudo na década de setenta após a revolução de 25 de Abril de 

1974, em que o regime é derrubado, que se começam a sentir mudanças muito 

significativas na cultura e nas artes em Portugal. Neste contexto, e em plena 

década de setenta, acusamos ainda, mais dois acontecimentos particulares, que 
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se sucederam após a queda do regime, e que a nosso ver foram cruciais na 

difusão e massificação do cinema de animação em Portugal. Que foram, o 

nascimento do programa televisivo de desenhos animados de autor, uma 

realidade completamente desconhecida pela maioria dos portugueses. 

Apresentado por Vasco Granja, chegou a ter duas vertentes diferentes, uma para 

os mais novos e outra para o público em geral. E, em 1977, o nascimento do 

Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação, em Espinho, 

organizado pelo Cine-Clube da Cooperativa de Acção Cultural – Nascente. Que 

propunha a mostra e a divulgação de vários filmes de autor e a realização de 

ateliers e formações na área do cinema de animação. A mistura destes três 

factores: O derrube o regime, o surgimento do programa televisivo dedicado à 

animação de autor e o nascimento do Cinanima, talvez tenham sido os motores 

que contribuíram para tornar a animação numa forma de expressão artística e 

para o surgimento de novos autores e obras artísticas.  

 Emergem nos anos oitenta um vasto e diversificado grupo de animadores, 

e com eles uma nova fase para a animação. Surgem nomes como Abi Feijó, 

Fernando Galrito, Isabel Aboim, entre outros. Uma autentica revitalização numa 

área que ia conquistando cada vez mais respeito e adeptos. Outro factor 

impulsionador, foi a adesão do pais à CEE, em 1986, trazendo para Portugal um 

conjunto de medidas e ajudas económicas que favoreceram o desenvolvimento 

do cinema de animação. No seguimento, na década de noventa a animação 

conseguiu conquistar o seu estatuto e alcançar a maturidade, tornando-se cada 

vez mais conhecida e apreciada a nível nacional e internacional. É uma época de 

glória para Portugal, com novos autores72 na praça com obras73 de reconhecido 

mérito e prémios atrás de prémios.  

No seguimento, os primeiros anos da última década foram marcados pela 

estabilização e pela afirmação da animação portuguesa. Se em 1999 “A Noite” de 

Regina Pessoa, ganha vários prémios dentro e fora do país, em 2000, “A 

Suspeita” de José Miguel Ribeiro atinge o pico, ganhando, para além de vários 

outros prémios, o Cartoon D´or. Ainda no mesmo ano Abi Feijó apresenta o filme 

“Clandestino” alcançando bastante êxito e, Fernando Galrito avança com a 

                                                 

72 Clídio Nóbio, Francisco Lança, Humberto Santana, José Miguel Ribeiro, José Pedro Cavalheiro (Zepe), 
Manuela Bacelar, Mário Jorge Neves (filho de Mário Neves), Nuno Amorim, Paulo Cambraia, Pedro 
Serrazina, Regina Pessoa, entre muitos outros. 
73 Obras: Em 1993: “Os Salteadores” de Abi Feijó, “Elmer” e “Ginjas” de Zepe, etc.; Em 1994: “Ovo” de 
José Miguel Ribeiro, “Desinquietações I” de Mário Neves, etc.;  Em 1995: “Fado Lusitano de Abi Feijó, 
“História do Gato e da Lua” de Pedro Serrazina, “A Religiosa” de Clídio Nóbio, etc.; Em 1996: 
“Diva” Zepe “Ciclo Vicioso” co-produção Abi Feijó, Pedro Serrazina e Regina Pessoa, etc.; Em 1997: “A 
família Barata” de Humberto Santana, “O Massacre dos Inocentes” de Vítor Lopes, “África” de Francisco 
Lança, etc.; Em 1998: “A Noite Cheirava Mal” de Paulo D´Alva, “Cof-Cof” de Zepe, etc.; Em 1999: “A 
Noite” de Regina Pessoa, “De Cabeça Perdida” de Isabel Aboim, “Shshsh – Sintonia Incompleta” de 
Mário Jorge, “A Suspeita” de José Miguel Ribeiro, etc. ...  
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abertura de um novo festival de cinema de animação - a Monstra - o cinema de 

animação português ganhava assim uma visibilidade à escala mundial.  

A partir daí, o panorama não tem sido nada favorável, com os sucessivos cortes 

nos apoios e com a crise que entretanto se instalou no pais, a animação esteve 

abeira do colapso, os animadores vão conseguindo sobreviver graças aos apoios 

suplementares que conseguem fora do país.  

 Perante todas as contradições, assistimos na última década a coisas muito 

positivas: a serem implementados em várias escolas cursos na área da animação, 

ao nascimento de alguns movimentos, nomadamente os caminhos da animação 

portuguesa, no qual trabalharam vários profissionais desenvolvendo um 

documento onde se estabelece um conjunto de objectivos e metas concretas a 

atingir para a animação portuguesa, e que segundo Ribeiro (2014, anexo N, ponto 

1.4.) será graças a este documento, elaborado e executado por mérito e por 

vários profissionais que o cinema de animação beneficiará, nas próximas 

décadas, de condições como nunca teve até hoje.  

 No seguimento e apesar das incertezas, podemos constatar que são vários 

os autores que não se deixam intimidar pela falta de condições e desprezo a que 

o sector foi deixado, exibindo a cada ano que passa obras que falam por si, e que 

não deixam ninguém indiferente.  
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2. 
Imagem a Imagem: Compor e 
Decompor  

Passo a Passo, Imagem a Imagem, Fotografia a Fotografia 

 assim se consegue Criar:  

A ilusão do movimento; A nossa história; 

A nossa experiência... (Autora) 

 

 

 

 

2.1. Introdução 

 Como foi exposto no capitulo anterior, de imagem a imagem se pode 

compor ou decompor os movimentos. E este movimento, só é possível graças à 

nossa capacidade fisiológica de reter imagens momentaneamente até estas 

serem substituídas por outras imagens. Seguindo este raciocínio, quando 

possuímos uma sequência de imagens com ligeiras diferenças entre si, e as 

fazemos passar a uma determinada velocidade, as imagens fundem-se umas às 

outras, criando a ilusão de movimento. No entanto Figueiredo (2008), alerta para o 

facto de que este fenómeno, apenas é aplicável aos mecanismos de ilusão de 

óptica, que apenas fundem as imagens, como o Taumatrópio. Ainda, o mesmo 
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autor refere que, para se conseguir ter a percepção do encadeamento das 

imagens num filme, é necessário a existência de um intervalo preto entre as 

mesmas, e ao qual Faraday denominou de efeito estroboscópico. Este efeito, 

exibe “as imagens separadamente, à vez e sucessivamente, sendo o cérebro e 

não a vista a fazer a ligação entre as imagens: não mistura mas percebe-as 

separadamente, unindo-as numa extrapolação do movimento de uma até à outra, 

sucessivamente” (Figueiredo 2008, 14).  

 Com este pressuposto, e considerando o cinema de animação como uma 

criação cinematográfica realizada imagem por imagem, pode-se antever que, os 

processos criativos e as possibilidade que o cinema de animação oferecem aos 

seus autores são infinitos, permitindo múltiplas possibilidades de expressão e 

comunicação. Aqui, neste vasto mundo de composição, o autor pode percorrer 

com toda a liberdade e sem limites um vasto e rico mundo imaginário. No 

seguimento, Pedersen e Villekold (2005) afirmam que, a animação é uma forma 

visual e artística de expressão sem limites, onde tudo pode acontecer. Segundo 

os mesmos, uma vez que é o autor a desenvolver e/ou a supervisionar todo o 

processo, é muito fácil e possível incutir uma marca pessoal num filme de 

animação. E ainda, quanto às técnicas, essas, só vão depender das escolhas do 

autor do projecto. 

 O cinema de animação tem um grande potencial económico, social e 

educacional, afirma Tocantins (in Moreno 1978). De acordo se mostra também 

Stock (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996, p.20) ao referir: 

“como meio audiovisual por excelência, o cinema percorreu aquelas 

etapas com incidência directas nas distintas formações sociais(...). Na 

sua génese e desenvolvimento assumiu-se como uma forma de 

comunicação extremamente dinâmica, que para além das vertentes 

técnica e artística, se expressaria de forma relevante nas esferas 

económica, política e social”. 

 Segundo Tarnaud e Fournié (1973), a imagem assume hoje um papel 

preponderante e decisiva na pedagogia e na comunicação. Segundo os mesmos, 

o cinema da animação é facilmente entendível porque vivemos e nascemos 

rodeados de imagens em movimento. Para Stephen Bosustow (apud Moreno 

1978), não há duvida que o cinema de animação, referindo-se especificamente ao 

desenho animado, está em fase de expansão, com novos estúdios de animação a 

surgirem nas principais cidades do mundo, e com as universidades a ficarem mais 

despertas e a apostarem mais nesta área. De acordo com Francisco Lança (apud 

Gaio 2001), a revolução tecnológica presente nos anos noventa, mais 

concretamente, a popularização dos meios digitais no campo da animação, a 
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televisão e a internet, conjuntamente com uma maior flexibilidade e aposta nas 

áreas criativa e inovadoras, têm contribuindo em grande parte para esta 

expansão. 

 O cinema de animação, joga no campo artístico, poético, ilustrativo, 

gráfico, instrutivo e comercial, é um meio de comunicação altamente atractivo, em 

que os ingredientes são a imaginação, a curiosidade, a criatividade a 

expressividade e a vontade de fazer. Segundo Tocantins (apud Moreno 1978), 

existe neste meio,  

todo um clima para exaltar a imagem nos maravilhosos possíveis e 

impossíveis. Todas as coisas verosímeis, todos os absurdos nos são 

oferecidos gratuitamente. E nós os acolhemos, sonho e realidade se 

confundem, respondendo com os corações gratos à fantasia.  

 Wright (2005), reforça esta ideia defendendo que, na animação pode-se 

reestruturar a realidade, ou seja, pegar na fantasia, nos sonhos e nos mundos 

mais estranhos e dar-lhes espaço e vida. Segundo a mesma, os animadores 

podem pegar em desenhos, plasticina, ou outros materiais e fazê-los parecer tão 

reais, que parecem estar vivos. Quando vemos uma animação, ela parece pura 

fantasia, no entanto, para ela funcionar, esse mundo de fantasia criado precisa de 

ser tão verdadeiro e genuíno para ele próprio, com as suas próprias regras, que 

nós somos levados a acreditar nele. 

 Talvez seja por tudo isto, que o cinema de animação consegue despertar 

em crianças, jovens e adultos um enorme interesse e deslumbramento. Segundo 

Tarnaud e Fournié (1973), a imagem assume hoje um papel preponderante e 

decisivo na pedagogia e na comunicação. Segundo os mesmos, o cinema da 

animação é facilmente entendível porque vivemos e nascemos rodeados de 

imagens em movimento. 

 Dentro deste contexto e com intuito de melhor compreender o mundo do 

cinema de animação o presente capitulo, será inteiramente dedicado à exploração 

de conteúdos essenciais ao desenvolvimento de projectos de animação.  

 Assim, pareceu-nos pertinente perceber a visão que apresentam alguns 

autores quanto ao filme animado, explorando os conceitos até atingirmos a 

essência máxima da reprodução e criação de novos mundos imagem a imagem. 

Depois de compreendermos como nasceram, qual a sua base de reprodutividade 

e mecanismos utilizados, não podíamos deixar de referir e analisar dois dos 

pioneiros do mundo do cinema de animação: Cohl e McCay, os quais 

influenciaram muitas gerações e profissionais. No seguimento, mencionamos aqui 

também algumas das heranças mais importantes que herdamos de técnicas, 

truques e mecanismos para a execução de animações.  
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Aceitando que uma determinada acção que se anime, tem sempre lugar num 

determinado espaço/distância e num determinado tempo/velocidade, e que as 

figuras estão condicionadas a actuarem consoante a sua caracterização e à 

semelhança da nossa natureza, então era preciso analisar também, quais os 

fundamentos, princípios e leis que regem todo este mundo fantástico que é o 

cinema de animação.  

 No seguimento, pareceu-nos necessário perceber junto de alguns 

profissionais, quais são as etapas básicas para a realização de um projecto de 

cinema de animação e, só depois então, perceber quais as técnicas de animação 

que existem. Atendendo ao âmbito do nosso trabalho decidimos explorar apenas 

as técnicas de animação tradicionais (animação bidimensional e tridimensional). 

Sendo que, a animação tradicional é aqui assumida tendo por base a definição 

dada por Valente (2001, 7) como sendo “todas as técnicas baseadas na 

captação/criação imagem-a-imagem tendo por base a componente 

imprescindível de construção de imagens autónomas bidimensionais e/ou 

tridimensionais que em animação ganham complementaridade e por isso 

movimento”. Ou seja, todas aquelas que implicam o desenvolvimento de todo o 

processo de forma manual/artesanal (desde a ideia até à construção de 

personagens, cenários, etc.). O tradicional é aqui visto como oposição ao digital. 

Na procura de várias soluções para a resolução do nosso problema, decidimos 

também considerar a animação experimental. Para terminar, fazemos um breve 

resumo e algumas reflexões do que foi abordado.  

 

 

 

 

2.2. Filme de animação  

“Fazer um filme é como ter uma gravidez histérica” 

Richard Lester (apud Marner 2010) 

 Segundo Vasco Granja (apud Gaio 2001, 90), “A essência do filme animado 

reside num sistema de registo de imagens com sequência de movimentos, sendo 

cada um deles tratado de forma autónoma” (…) “O filme animado cria movimentos 

que não existem na realidade do mundo em que vivemos. Os animadores não 

utilizam movimento natural que a câmara cinematográfica regista à cadência de 

vinte e quatro imagens por segundo. Pelo contrário, eles tratam cada imagem 
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isoladamente, decompondo-a, permitindo a perfeita ligação com a anterior e com 

aquela que se segue, modificando ligeiramente cada uma delas de maneira a que 

os intervalos, escapando à percepção do olho, permitam reconstruir movimentos 

que se realizam pela primeira vez na tela, pois nunca tiveram existência anterior, 

tendo sido totalmente criados a partir da imobilidade” (Granja apud Gaio 2001, 

90). 

 Independentemente da idade, normalmente um filme de animação provoca 

um grande fascínio, quer pela sua técnica de expressão visual e/ou audiovisual 

quer pela sua narrativa. No seguimento, Tarnaud e Fournié (1973) acrescentam, 

um filme de animação vive essencialmente do movimento e da acção, além do 

clima dramático que pode expressar. Para Rabaça & Barbosa (1987, 39), “num 

filme de animação, a realidade tem a sua primeira ocorrência na tela, durante a 

projecção. Este género pode ser produzido por diversos meios de expressão”.  

 Barbosa Júnior (2002), refere-se ao filme de animação como sendo um 

veículo que seduz o espectador por diversos motivos: pelo enredo, pelas cores, 

pela iluminação, pelos personagens e, evidentemente, pelos movimentos 

concebidos. Para Lança (apud Gaio 2001, 52), continua a ser uma incógnita a 

capacidade que os filmes de animação possuem em atingir emocionalmente os 

diferentes públicos, referindo que para ele é um “completo mistério, algo 

inatingível, essa capacidade de um desenho, ou antes uma enorme série deles, 

fazer rir e principalmente chorar”. Na sequência Rosa (2000) reforça esta ideia, 

assumindo que um filme joga com os campos emocionais. Segundo a mesma, 

talvez seja por essa razão, que o filme consiga motivar a aprendizagem dos 

conteúdos exibidos. Por tanto, o individuo absorve os conteúdos por meio de 

diferentes estímulos e não apenas, diante das argumentações da razão. Aqui, a 

aquisição do conhecimento faz-se através da vivência e da experiência.  

 Dentro deste contexto, é unânime, que todas, ou quase todas as crianças 

e jovens estão familiarizados com esta temática, o que nos permite, trabalhar e 

explorar de forma mais intensa esta arte, que pode ir desde a visualização e 

análise até à criação e produção de filmes de animação.  

 Segundo Mateus (2003), num filme de animação o artista tem que criar 

tudo a partir das suas ideias, que começam a ganhar forma nos esboços feitos 

em papel. Desde a realização do Storyboard ao produto final, são precisas muitas 

horas e muito trabalho. Mas segundo o mesmo autor, a alma de uma animação é 

visível logo no esboço que sai da mão de um animador, a mão que desenha, 

recorta, molda ou tecla no computador. Dá-se então, o milagre fascinante de 

figuras que se movem, fazendo as delicias de espectadores de todas as idades. 

No seguimento, Xavier (in Castro 2004, 9) expõe “Ninguém nasce para fazer filmes 
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de animação. No entanto compreendo que, uma vez o hábito adquirido, isso 

possa dar a certas pessoas um prazer exclusivo”. 

 

 

 

 

2.2.1. Imagem a Imagem... 

A técnica Imagem a Imagem possibilita “engendrar” formas a pouco e 

pouco, não na magia do momento ou do gesto criador súbito, mas no 

tempo necessariamente demorado de quem esculpe a matéria. 

(Denis 2010, 33) 

 Price (apud Moins 2001) quando se refere ao cinema, refere-se a uma arte 

de ilusão, quando particulariza ao cinema de animação, diz ser o campo do qual 

todos esperam o auge da ilusão, de onde do nada pode nascer tudo. Segundo o 

mesmo, logo depois de se desligar a câmara o que nos resta é apenas um monte 

de plasticina. E como nos explica Bendazzi (1991), a animação, indepen-

dentemente da sua técnica ou estética, tem por base o método de reprodução, 

manipulação e arranjo do movimento, imagem por imagem. 

 Trabalhar imagem a imagem, permite ao autor-criador fazer, por cada 

projecto, nascer um mundo novo, um mundo vivo se assim for o seu desejo. 

Byrne (1999), ainda refere que para além da criação, a animação seja em curtas 

ou longas-metragens, consegue ainda transportar os espectadores para um 

mundo de faz de conta como nenhum filme de imagem real pode. No seguimento, 

todas as técnicas de animação permitem esse nascimento visual. No entanto e 

como explica McCay (apud Solomon 1996), este mundo só será vivo e as imagens 

realmente animadas, se conseguirmos sentir vibrar todas as personagens que 

devem estar vivas.  

 Para Pinna(a) (2009), quer o cinema tradicional74, quer o cinema de 

animação desenvolvem-se segundo o mesmo procedimento técnico: transformar 

uma sequência de imagens estáticas em movimento. E é neste contexto, que 

Denis (2010) refere, qualquer animação independentemente da técnica ou género, 

tem como base o movimento de imagens estáticas. Ou seja, no cinema de 

animação, cada imagem, seja composta por desenhos ou registos fotográficos 

                                                 

74 O autor refere-se aqui ao cinema tradicional, como sendo o cinema de acção ao vivo, com actores e 
ambientes reais.  
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captados de forma artesanal, estão sempre limitados à obra desenvolvida quadro 

a quadro, imagem a imagem.  

 As primeiras projecções feitas pelos irmão Lumière, no Grand Café em 

Paris, de pequenos filmes que projectavam a realidade75, provocaram de imediato 

um grande espanto e admiração no publico. Em 1985 o cinema, ainda sem 

qualquer tipo de aspiração artística, já fazia um grande sucesso na Europa e nos 

Estados Unidos.  

O primeiro cinema, embora não tenha sido encarado como forma de arte, abria no 

entanto, a possibilidade a novas formas de expressão visual. Neste contexto, 

rapidamente alguns artistas oriundos do mundo das artes e do espectáculo, viram 

no cinema uma nova forma de desenvolverem o seu trabalho e criar ilusões 

mágicas, cujo segredo se centrava na manipulação do tempo. Um dos primeiros 

truques a ser utilizado foi o Stop Action (paragem de acção). Com este truque o 

artista/realizador conseguia fazer mover as coisas sozinhas, aparecer e 

desaparecer objectos, etc. a técnica era fácil, bastava interromper a captação de 

imagem e, sem modificar o enquadramento ou o posicionamento da câmara, 

alterava a ordem de forma lógica, daquilo que queria, um traço, um objecto, etc., 

voltando de seguida a iniciar a captação. Este processo de para, modifica e 

arranca, era executado quantas vezes fossem necessárias, até se atingir o efeito 

desejado. O trabalho era posteriormente apresentado de forma continuamente 

sem interrupções, pelo que apresentava um novo mundo de fantasia e magia. 

 O grande precursor deste truque foi o artista francês Méliès, que após ter 

assistido à primeira projecção dos irmãos Lumière, em 1895, decide produzir os 

seus próprios registos cinematográficos, e é precisamente, num desses registos 

que, quando por acidente, a sua câmara pára de filmar por uns segundos, o 

realizador descobre o truque de paragem de acção. Dentro deste contexto, Méliès 

logo se apercebeu da potencialidade que este pequeno acidente lhe 

proporcionaria na expansão dos seus espectáculos de ilusionismo e lightning 

sketches. A técnica de paragem de acção permitia a este artista e ilusionista, criar 

ilusões fora de série com objectos inertes a ganharem vida, a modificarem-se, a 

aparecerem e a desaparecerem, entre muitas outras coisas.   

 Segundo Denis (2010), o procedimento imagem a imagem permite a 

criação de movimento permitindo animar personagens e objectos inanimados em 

2D e em 3D (no espaço real ou virtual). Segundo o mesmo, a fluidez totalmente 

natural dos movimentos só pode ser alcançada na animação, a partir da 

realização de 24 fases de deslocação por segundo, o que torna todo o processo 

                                                 

75 Filmes que projectavam a realidade – Os irmão Lumière, realizavam pequenos filmes, onde captavam 
essencialmente as acções do quotidiano. Dos primeiros filmes exibidos destacam-se: “L´arrivée dún train 
à la Ciotat”; “La sortie des usines Lumière” entre muitos outros. 
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altamente moroso e árduo. Para Perisic (1985, 8), a necessidade de se desenhar 

cada imagem é um verdadeiro sofisma, para o mesmo, nem nas animações mais 

subtis e sofisticadas esta condicionante pode ser considerada verdadeira. Aquilo 

que é verdade, “é que cada imagem é fotografada separadamente, 

individualmente, como uma série de imagens paradas que se encontram num 

registo perfeito entre si de tal modo que quando passam por um projector a uma 

velocidade contínua a ilusão do movimento torna-se aparente”.  Desta forma, em 

animação tradicional/analógica filma-se entre 12 a 14 e às vezes menos, 

desenhos ou fases por segundo, embora os movimentos sejam muito diferente 

dos da filmagem real, são no entanto muito satisfatório. É segundo este principio, 

que Denis (2010) menciona, a animação trata de criar os movimentos e não de os 

captar da realidade. 

 No seguimento, a filmagem imagem a imagem ou quadro a quadro, cada 

fotograma (quadro ou frame), é captado separadamente, de maneira sequencial. 

Este processo permite, às imagens quando projectadas a uma determinada 

velocidade e caso contenham pequenas modificações nos desenhos ou objectos 

em cena, criar a ilusão do movimento (Pinna 2009). 

 

 

 

 

2.2.2. E assim nasceram elas, bem 
animadas... 

 É a partir da curiosidade e persistência de Émile Reynaud, que surgem as 

primeiras projecções do desenho animado. Após a criação e a comercialização do 

seu praxinoscópio (1877), cujo funcionamento tem por base não a persistência 

retiniana mas a fusão de duas imagens por espelhos, Reynaud surge com uma 

nova invenção, à qual chamou Teatro óptico (1887). Segundo Disney (1954), esta 

sua nova invenção permitiu ao autor, ultrapassar um dos maiores obstáculos 

presente em todos os brinquedos ópticos – a limitação do movimento a apenas 

um ciclo de acção, que correspondia normalmente a doze (12) desenhos. 

Segundo Briselance e Morin (2010), após quinze anos de pesquisas Reynaud, 

conseguiu finalmente substituir o suporte circular do praxinoscópio por um 

suporte linear, uma longa fita de celulóide, que permitia conter centenas de 

desenhos coloridos ao invés dos originais doze (12). Assim, Reynaud conseguia 

finalmente fixar os seus desenhos numa banda transparente e flexível, 
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devidamente perfurada, que ao mesmo tempo era enrolada e desenrolada por 

bobines, movida pelo próprio. O comprimento da banda, estaria  

duraram até 1900, com mais alguns filmes e foram vistas por mais de quinhentas 

mil (500.000) pessoas. 

 Para Briselance e Morin (2010), as Pantominas Luminosas de Reynaud, 

são os primeiros filmes a cores a serem projectados numa sala escura para uma 

grande plateia e as primeiras ficções em imagem animada pelo processo 

designado de Imagem por Imagem. Como nos comprova um dos filmes do autor, 

Autour D´une Cabine França (1894) [Figura.92]. Estes espectáculos visuais eram 

ainda acompanhados por um pianista que tocava piano ao mesmo tempo que as 

imagens iam correndo no ecrã. Segundo os mesmos, é  por tudo isto que se pode 

afirmar que “Émile Reynaud realizou os primeiros filmes de desenhos animados da 

história do cinema, ainda que o suporte em nada se assemelhe à película de 

Edison (...). Do mesmo modo que o Teatro Ótico também não se assemelha ao 

processo de projecção que, mais tarde, será utilizado pelos irmãos Lumière” 

(Briselance e Morin 2010, 19). 

sempre de acordo com a necessidade do número de 

desenhos empregues no filme. A todo este mecanismo, 

Reynaud ainda adiciona mais a projecção de luz, 

utilizando a lanterna mágica e um jogo de vários espelhos 

que reflectem a imagem e a projectam numa superfície. 

No seguimento, o mesmo, ainda aplica uma segunda 

lanterna mágica, que lhe permite projectar a imagem do 

cenário separadamente das figuras animadas.  

             No entanto e segundo Valente (2001), é só em 

1892, que Reynaud inicia a exploração comercial do seu 

novo engenho, projectando as famosas pantominas 

luminosas, numa sessão de cinema de animação com três 

pequenos filmes: “Un Bon Bock”, “Clown et ses Chiens” e 

“Pauvre Pierrot”, no Museu Grévin de Paris  [Figura.91]. 

Segundo o mesmo autor, as projecções do teatro óptico,  

 
[Figura.91]: Cartaz Pantominas Luminosas de 

Reynaud :: Fonte: Museu Cinema Girona (2013). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

[Figura.92]: “Autour D´une Cabine”  
de Reynaud França (1894)  

Filme disponível em: 
https://archive.org/details/REYNAUD  
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 Após o sucesso, surgem dois irremediáveis problemas, o funcionamento 

da máquina, que era muito complexo e a não reprodutividade das fitas, que eram 

desenhadas e coloridas à mão. Como nos expõem Briselance e Morin (2010), 

Reynaud era um artista e não um industrial do espectáculo, sem respostas 

eficazes, as suas exibições ficaram restringidas ao Museu Grévin.  

 Apesar do sucesso, mas sem solução industrial possível, como refere 

Moreno (1978), o Teatro Óptico desapareceria a partir de 1900 varrido por novas 

invenções e mecanismos de registo mecânico. Reforçando esta ideia Urrero 

(1995) relata, a necessidade e o tempo despendido para desenhar imagem a 

imagem, para se obter um pequeno filme, obrigou os autores/realizadores a 

procurarem alternativas, empurrando-os para a integração da fotografia nas suas 

experiências. 

 O registo do movimento de imagens reais dava os seus primeiros passos 

com experiências como as de Marey e Muybridge, que desenvolveram 

dispositivos que lhes permitiam registar a locomoção de animais e humanos, 

através do processo gráfico e fotográfico. Dentro deste contexto e conforme 

destaca Amar (2001), quem mais se distinguiu neste campo foi Eadweard 

Muybridge, que conseguiu a partir da fotografia provar os resultados enunciados 

por Marey76, demonstrando fotograficamente77 o galope de um cavalo. Ao se falar 

do trabalho executado por Muybridge Denis (2010, 43) menciona, todos ou quase 

todos os animadores “compreenderão facilmente a sua vocação ao ver não os 

movimentos recriados, mas ao contrário fixos pela cronofotografia e 

“reanimados”.  

 

 

                                                 

76 Resultados enunciados por Jules Marey - Este professor de fisiologia no colégio de França, regista com 
um sistema pneumático o tempo de apoio dos cascos do cavalo, em função dos seus diferentes passos. 
(Amar 2001). 
77 A partir das cronofotografias (ver capitulo I, secção 1.3.5. Movimento Continuo). 

 
[Figura.93]: Uma das Obras de Muybridge: The Human and Animal 
Locomotion Photographie 

Segundo Valente (2001), ainda hoje 

Muybridge é referência obrigatória 

para quem trabalha em animação. 

Segundo o mesmo, é muito fácil 

encontrar em ateliers e estúdios de 

animação os livros ou cópias da 

obra de Muybridge que servem de 

base à analise de movimentos para 

a construção de animações. 
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 Já o desenho animado, embora de forma restrita, era sucesso de 

bilheteira, quando em 1895, surge um aparelho, apresentado pelos irmãos 

Lumière, que viria a facilitar e a expandir o desenvolvimento do cinema e do 

cinema de animação: o cinematógrafo. Um novo mecanismo, que para além de 

projectar a realidade, conseguia que as fotografias animadas adquirissem vida, 

em oposição às imagens exibidas nos anteriores aparelhos. A este respeito 

Moreno (1978, 49), reflecte,  

Os filmes dos Lumière retratavam a realidade, a verdade. Já os de 

Reynaud e Edison tendiam para o artístico, sendo que o primeiro 

intensificou o seu trabalho e fez, assim, o desenho animado nascer 

antes do cinema, enquanto que Edison, filmando em estúdio, tinha um 

aparato especial para a representação que ocorria em suas fitas. 

 Segundo Disney (195478), este novo meio, abria as portas a novas 

experiências no campo do desenho animado. Para Moreno (1978), o 

cinematógrafo trouxe ao cinema de animação um meio verdadeiramente prático 

para mover os desenhos. De facto, este novo mecanismo vinha dar novas 

                                                 

78 Documentário: Disneyland - The Story of the Animated Drawing. 

As possibilidades no mundo da imagem animada, 

aumentavam à medida que se inventavam mecanismos de 

registo mecânico cada vez mais rápidos e suportes de 

imagem mais sofisticados, como é o caso da película/filme 

perfurado e do engenho Kinetoscópio de Thomas Edison. 

Segundo Moreno (1978, 47), Edison já realizava “desde 1890, 

uma produção industrial de pequenos espectáculos filmados 

[Figura.94], para o seu aparelho Kinetoscópio, no primeiro 

estúdio do mundo o “Black Marie” [Figura.95]. 

 

 
[Figura.94]: Película | Serpentine Dances | 

Thomas Edison :: Fonte : (WIKI(i) 2013) 
 
 
 
 
 

[Figura.95]: Estúdio de filmagem Black Marie 
Fonte: Chronicle of the Cinema (1995, 15) 
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possibilidades e facilitar os processos artísticos, como bem aproveitou o Inglês 

Stuart Blackton79, que viu na animação uma forma de automatizar o processo de 

caricatura dos seus “lightning sketches” ou desenhos-relâmpago, realizados em 

tempo real perante o público (e que já Méliès praticava no cinema com o truque 

de paragem de acção). Apresentando em 1900 “The Enchanted Drawing80” 

[Figura.96], uma sequência de desenhos que pareciam interagir com o autor. 

Como nos relata Barbosa Júnior (2002, 42), 

(...) vemos desenhar suas figuras na prancheta fixada no cavalete. De 

repente, um objecto que estava desenhado aparece fisicamente em sua 

mão – enquanto a expressão do personagem desenhado muda para 

uma cara de espanto, também fazendo uso do mesmo processo de 

animação. 

 
[Figura.96]: “The Enchanted Drawing” (1900) – Thomas Edison Inc. Producer Stuart Blacton  
Filme disponível em:: <https://archive.org/details/TheEnchantedDrawing1900ThomasAEdiso 
nIncProducerJStuart Blackton> 

 
 
 
 
 

                                                 

79 James Stuart Blackton [1875 – 1941]: Inglês imigrado nos EUA, trabalhou como repórter e caricaturista 
para o jornal New York Evening World. Online (WIKI(j) 2014). 
Blackton é desafiado por Edison em 1896 para realizar uma série de filmes de acção ao vivo com base 
nas suas performances de lightning sketches ou desenhos-relâmpago. nascendo assim o filme com mais 
sucesso desta série “The Enchanted Drawing” (Pinna, 2009).  
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 Segundo Denis (2010), esta mesma técnica aperfeiçoada permitiu a 

Blackton em 1906, apresentar uma curta metragem, de três minutos, de desenho 

animado ao qual denominou “Humorous Phases of Funny Faces82” [Figura.98]. 

Uma obra realizada com desenhos feitos a giz num quadro negro, onde o autor 

ao mesmo tempo que ia desenhando ia registando passo a passo toda a sua 

criação. Ou seja, o artista à medida que ia desenhando ia fotografando quadro a 

quadro, obtendo como resultado, a ideia de que o próprio desenho se vai 

criando autonomamente. 

 
[Figura.98]: “Humorous Phases of Funny Faces” | Blackton (1906) 

Filme Disponivel em: https://archive.org/details/HumorousPhasesOfFunnyFaces 

                                                 

81 O Filme encontra-se disponível em: <https://archive.org/details/The_Untamable_Whiskers>  
82 O Filme encontra-se disponível em: <http://www.Americaslibrary.gov/cgi-bin/page.cgi/sh/animation/- 
blcktn_3.> 

Na Europa, mais concretamente em França, 

também Georges Méliès explora o seu passado 

como lightning sketcher, realizando em 1904 o 

filme Le Roi du Maquillage81 [Figura.97]. Uma 

curta-metragem, com dois minutos e quarenta 

segundos, onde podemos ver o próprio Méliès, 

primeiro a desenhar caricaturas com giz branco 

num quadro negro, depois de desenhar ele afasta 

o quadro e coloca-se à frente de um cenário 

perante a câmara que, através da técnica de 

múltipla exposição, o artista transformar-se na 

personagem que desenhara antes, neste processo 

o próprio acrescenta ainda uma série de adereços 

como, chapéus perucas, bigodes, barbas, etc. 

(Pinna 2009). 
[Figura.97]: “Le Roi du Maquillage” | Georges Méliès (1904) 

Filme disponivel em: https://archive.org/details/The_ 
Untamable_ Whiskers 
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[Figura.99]: “The Haunted Hotel”| Blackton (1907).  
Filme disponivel em: http://www.youtube.com/watch? 
v=aTE8gXCb_og 

 

Um ano depois de “Humorous Phases of Funny 

Faces”, Blackton apresenta mais um hilariante filme, 

“The Haunted Hotel83” (1907) [Figura.99], onde segundo 

Denis (2010), o autor mistura habilmente imagens reais 

e animação com o objectivo de tornar credível os 

milagres visuais desse hotel assombrado.  

Após o exposto, e concordando com Pinna (2009), a 

técnica de substituição desenvolvida por Méliès, e 

utilizada por Blackton no seu primeiro filme, The 

Enchanted Drawing em 1900, deu início a uma nova 

técnica de filmagem efectuada quadro a quadro, 

fotografia a fotografia muito conhecida actualmente 

como stop motion, na qual se baseiam todas as 

produções de filmes de animação até hoje.  

São vários os artistas plásticos, gráficos e das artes do 

espectáculo que estabelecem pontes ente os seus 

conhecimentos, percursos de vida e o cinema, muitos 

deles viram neste novo meio, uma forma de poder 

aceder a uma nova dimensão, ou seja, através do 

cinema e do cinema de animação eles poderiam dar 

vida às suas próprias expressões artísticas, tornar 

dinâmico aquilo que concebiam e que era naturalmente 

estático. Sendo por tanto natural, a fusão entre artes 

plásticas, gráficas e do espectáculo, bem como, a 

incorporação de novos conhecimentos técnicos e 

estéticos no cinema.  

Antes do aparecimento e do sucesso do cinematógrafo 

dos Lumière, já a arte sequencial gráfica, possuía 

esquemas e uma linguagem própria consistente e muito 

desenvolvida (Solomon 1996). De onde, os cineastas 

retiravam frequentemente as histórias, os temas e as 

gags (piadas rápidas), para realizar os seus pequenos 

filmes. 

                                                 

83 O Filme encontra-se disponível em: <http://www.-youtube.com/watch?v=aTE8gXCb_og> 
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Esta realidade está bem presente, como nos demonstra 

Crafton (1993), na curta-metragem dos irmãos Lumière 

“L´arroseur arrosé” de 1985 [Figura.100], uma adaptação da 

narrativa gráfica “Um arroseur public” do cartoonista 

francês Christophe, publicada em 1889 [Figura.101]. 

 
[Figura.101]: Christophe. Histoire sans paroles: “Um arroseur public.”. In Le 
petit français illustré (3. Ago.1889),  França :: Fonte (Crafton 1993, 37) 

 
[Figura.100]: “L´arroseur arrosé” (1895), 

Produzido por Louis Lumière, França. 
Fonte: (Crafton 1993, 37) 

 De entre muitos profissionais que abraçaram este novo mundo, Barbosa 

Júnior (2002) destaca aqueles que considera serem os mais importantes da 

história do cinema de animação, que são: Émile Courtet, mais conhecido como 

Émile Cohl e Winsor McCay. Da mesma opinião se mostra Bendazzi (1991 apaud 

Denis 2010), ao referir que o pai do cinema de animação é Émile Cohl a partir do 

momento em que apresenta o seu filme “Fantasmagories” em 1908. Para o autor, 

o que existia antes era sobretudo truques84 que utilizavam a sucessão de imagem 

a imagem para conseguir reproduzir no ecrã os truques de magia e obter efeitos 

mágicos.  

 Segundo Denis (2010, 45), “para muitos historiadores do cinema, o que 

importa não é portanto a descoberta da técnica, mas a primeira utilização racional 

dessa técnica para criar uma obra coerente”. Sendo portanto dentro deste 

contexto, que se destacam os animadores Émile Cohl e Winsor McCay, a partir 

dos quais o cinema de animação passa a ser uma verdadeira arte e não uma 

curiosidade técnica ou estética. Para estes animadores, a animação era vista 

como uma forma de arte com um grande potencial expressivo, foram eles os 

responsáveis pela mudança nas produções de animação realizadas após 1908 

(Pinna(a), 2009).  

                                                 

84 Truques: como a paragem da câmara, a modificação da imagem e da aceleração da câmara. 
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 No entanto e apesar desta realidade, Briselance e Morin (2010), relembram 

que Cohl, conseguiu chegar até aos seus feitos tendo por base as descobertas 

feitas por Reynaud, adaptando-as, utilizando um filme de 35 mm fotossensível e 

uma câmara capaz de captar imagens, como uma máquina fotográfica (através de 

uma volta de manivela). Ou seja, este mecanismo permitia a captação de imagens 

isoladamente, fotograma a fotograma, consoante a vontade do operador. Desta 

forma o operador podia filmar os seus desenhos um por um sucessivamente, 

usando tinta-da-china sobre papel branco, para haver uma integração perfeita à 

película a preto e branco. “Émile Cohl será reconhecido pelas histórias do cinema 

como o inventor dos desenhos animados, mas é justo evocar aquilo que o cinema 

de animação deve a Émile Reynaud” (Briselance e Morin 2010, 20). 

 

 

 

2.2.2.1. Os Pioneiros: Cohl e McCay 

 Émile Cohl, um artista plástico, ilustrador e fotografo de considerável 

reputação, dedicou-se no inicio o século XX, à ilustração de narrativas gráficas e 

ao cinema. Segundo Denis (2010), este artista realizou vários filmes artísticos, 

científicos, pedagógicos e de propaganda. O mesmo, ainda refere que Cohl (em 

França) e McCay (EUA), nos seus primeiros anos enquanto cineastas, dirigiram a 

animação para o imaginário livre e surreal. 

 Winsor McCay, caricaturista de imprensa, artista americano com um poder 

imaginativo e inventivo fabuloso e, uma extraordinária capacidade para o 

desenho. Tal como Cohl, também McCay era reconhecido e apreciado pelas suas 

narrativas gráficas, quando iniciou o seu percurso no cinema de animação.    

 Cohl entra no mundo do cinema, quando se apercebe que estavam a 

desenvolver filmes de acção ao vivo com base nas suas narrativas gráficas. 

Quando decide exigir os seus direitos de autor, é surpreendido com uma proposta 

de trabalho, onde o desafiam a passar para cinema as suas narrativas visuais. De 

acordo com Denis (2010), este desafio e ideia de colocar os desenhos e os 

objectos em movimento era para Cohl um processo completamente natural, uma 

vez que este vinha propondo a criação de algumas narrativas gráficas, compostas 

por sequências de desenhos, a fim de apresentar algumas histórias ou 

metamorfoses surreais e estranhas. Cohl, mostrava-se um artista vanguardista,  
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 No seguimento Pascal Vimenet (2004 apud Denis 2010) ainda refere, Cohl 

difere de Blackton, o seu principal antecessor, porque vai direito ao assunto, não 

encena. O desenho animado é o objecto principal e nada mais. Este pressuposto 

é importante, na medida em que os elementos gráficos e todo o universo criado 

vale por si mesmo, aqui já não existe o paralelismo entre o real e o não real, como 

nos truques de magia. O Filme Fantasmagorie foi inteiramente realizado pelo autor 

que ilustrou e registou quadro a quadro, utilizando desenhos simples e 

esquemáticos, para agilizar o processo de trabalho, mas sem nunca no entanto, 

perder a expressividade do seu traço. A fluidez do movimento e os erros de 

registo são evitados com o uso de uma mesa de luz, inventada pelo próprio cohl, 

onde coloca folha a folha, desenho a desenho todos sobrepostos uns aos outros. 

A preservação das linhas brancas num fundo negro (herança dos filmes realizados 

a giz e um quadro negro), o autor, inventa a impressão do filme em laboratório, 

designando esta técnica de “quadro-negro vivo” (Beck 2004, 23). 

 Segundo Barbosa Júnior (2002), Cohl, na sua obra não se preocupava em 

apresentar histórias com esquemas narrativos lineares, mas antes pelo contrário, 

ele admitia o uso de várias imagens aparentemente aleatórias, cada uma com a 

sua própria dinâmica e transformação imprevisível, exercendo uma enorme 

atracão da percepção. Da mesma opinião se mostra Denis (2010) ao referir, que a 

obra de Cohl não era tão virada para o espectáculo público como a obra de 

outros autores, nomeadamente a de McCay, mas sim para a apreciação 

intelectual e poética. Segundo o mesmo os filmes de Cohl,  

muito próximo do espírito 

surrealista. Assim, segundo Denis 

(2010), Cohl começa a trabalhar 

para os Estúdios Gaumont em 

1908, e ainda no mesmo ano o 

autor realiza “Fantasmagorie” 

[Figura.102], que obtém de 

imediato um enorme sucesso na 

Europa e nos EUA. Segundo o 

mesmo autor, este filme é 

considerado o primeiro filme 

francês de animação e o primeiro 

desenho animado no sentido 

próprio. 

[Figura.102]: “Fantasmagories” | Émile Cohl 1908 :: Filme disponivel em: http:// 
www.open culture.com/2010/12/fantasmagorie_the_first_animated_film.html 



 168 

proporcionavam uma dimensão fortemente mental, psicológica, que 

equivalia a um mergulho directo no cérebro do realizador. O traço branco 

em fundo negro de Fantasmagories é bem uma aplicação das teorias sobre 

o sonho e os poderes infinitos do imaginário (Denis 2010, 47). 

 Na perspectiva de Barbosa Júnior (2002), Colh explora todas as 

possibilidades expressivas e plásticas que a imagem animada lhe pode oferecer, 

trabalha a perspectiva e a profundidade de campo, abusa das metamorfoses e 

joga com o efeito de Zoom, ainda muito antes da existência deste como recurso 

técnico da câmara. A cinematografia de Cohl não ambicionava apenas o 

entretenimento, a sua obra carrega uma identidade própria, uma visão autoral 

sobre o mundo e sobre a sua arte.   

visuais existentes. A análise e exploração de novas abordagens para os elementos 

gráficos, como: o exagero das expressões, a deformação das proporções, a 

compressão e a expansão, a elasticidade das formas, a aceleração e a 

desaceleração, a temporização e o ritmo, entre outras, permitem a McCay 

desenvolver um conjunto de conceitos fundamentais para a técnica do desenho 

de animação. Tudo isto faz com que este artista consiga criar narrativas mais ricas 

e interessantes. A sua perspicácia e audácia contribuiu para que houvesse uma 

 
[Figura.103]: História de Little Nemo in Slumberland, McCay 
1905 para o New York Herald :: Fonte: http://pt.wikipedia.org-
/wiki/Little_Nemo 

De espírito fértil, criativo e inovador e com 

uma capacidade e concepção fantasiosa fora 

do comum, McCay segundo Barbosa Júnior 

(2002), desenvolve as suas histórias de forma 

original, com uma configuração rica e 

surpreendente, de uma qualidade de registo 

incomparável. Ainda hoje, as narrativas 

gráficas deste autor, são marcos de 

referência para quem estuda e trabalha no 

campo das artes e da criatividade, como nos 

refere (Solomon 1994), a sua série “Little 

Nemo in Slumberland” (1905) [Figura.103], no 

New York Herald, é considerada uma 

verdadeira obra-prima, uma narrativa 

ilustrada única, apresentando uma 

imaginação e uma fantasia delirante e uma 

qualidade de traço inigualável. 

O seu dom e experiência na utilização e 

manipulação dos elementos visuais, aliados 

à sua capacidade altamente criativa, levaram 

McCay a ultrapassar todas as convenções  
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mudança estética nos filmes de animação, McCay consegue transferir para os 

seus personagens e cenários o seu próprio estilo gráfico.   

 

 Segundo Williams (2009), em 1914 McCay, apresenta “Gertie the 

Dinosaur85” [Figura.105], desenvolvido numa perspectiva mais teatral. A animação 

foi criada e desenvolvida a pensar no espectáculo, ou seja, na interacção entre o 

próprio autor e a exibição do filme. McCay inicia a peça apresentando a Gertie, 

uma dinossaura, expressando que ela fará tudo o que ele pedir. Depois, o 

espectáculo desenrola-se sob as ordens de McCay, que vai solicitando um 

conjunto de acções e o animal pré-histórico vai executando, tudo isto de forma 

                                                 

85 O Filme “Gertie the Dinosaur” encontra-se disponível em: <https://archive.org/details/Gertie> 

Embora McCay não possuísse a formação artística de 

Cohl, ele compreendia muito bem as oportunidades e 

o potencial expressivo e artístico do cinema de 

animação. Em 1911, McCay lança o filme “Little 

Nemo” [Figura.104], com base na sua própria narrativa 

ilustrada, para este filme, o autor realiza segundo 

Denis (2010), quatro mil desenhos (4000). Os filmes de 

McCay apresentam a magia que todos os animadores 

pretendem alcançar, que é precisamente a magia de 

dar vida aos desenhos, e que de acordo com Crafton 

(1993) pareciam ter peso, volume e agir de maneira 

natural. 

 

 
[Figura.104]: “Little Nemo”. Dirigido e Produzido por McCay 1911 :: Fonte: The Movies Begin: Volume 5 
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sincronizada. O próprio McCay passa a ser parte integrante da animação, ou seja 

uma personagem da narrativa (uma inspiração ou influência dos espectáculos 

Lightning sketches). O mais interessante é que o autor conseguiu com este filme 

incutir no animal uma alma própria, a dinossaura age como um animal normal, faz 

perrice, só obedece à segunda ou terceira ordem, fica triste, chora, acena com a 

cabeça sim ou não, entre muitas outras coisas. Um filme e um espectáculo como 

nunca antes se tinha visto, o personagem finalmente era dotado de vida e 

sentimentos. No seguimento, ainda Williams (2009) refere, a animação era tão real 

e natural que a audiência podia facilmente se identificar com a Gertie (a 

dinossaura). Foi sensacional! 

Segundo Denis (2010), para Gertie the Dinosaur uma curta de animação de doze 

minutos, foram necessários dez mil desenhos (10.000). 

 

 Segundo Denis (2010), nas mãos de McCay a animação é o resultado do 

desafio transformado em ferramenta de espectáculo. Toda a obra de McCay, 

evidência e reivindica um novo estatuto e posição para o cinema de animação 

enquanto arte autónoma. Cohl e McCay iniciaram um processo de criação de 

uma linguagem própria para os filmes de animação, que se foi consolidando à 

medida que outros artistas foram introduzindo novos métodos e técnicas. Como 

resultado alcançou-se a industrialização da animação.  

A este respeito McCay ao ser homenageado por jovens animadores, manifesta-

se extremamente magoado, dizendo: Eu, desenvolvi e dei-vos uma excelente 

nova forma de arte e vocês banalizaram-na, transformaram-na num bruto 

negócio. Esta abordagem mostra bem o desconforto da relação entre os 

pioneiros da animação (verdadeiros artistas e idealistas) e a industria da 

animação (in Williams 2009, 17). 

 
[Figura.105]: “Gertie the Dinosaur” | McCay 1914  :: Filme disponível em: https://archive.org/details/Gertie 
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2.2.2.2. As Heranças 

 Nos primeiros tempos as máquinas, movidas manualmente através de uma 

manivela, projectavam os filmes a uma velocidade aproximada de dezasseis (16) 

quadros por segundo. Este facto, num raciocínio lógico, ditaria a necessidade de 

se realizar dezasseis (16) desenhos por cada segundo de filme. No entanto, e 

após vários estudos e experiências Cohl, percebeu que não era necessário 

realizar 1 desenho por cada fotograma “by one”, mas que cada desenho poderia 

servir de base a dois fotogramas “by two”, ou seja, Cohl passava a fotografar 

duas vezes o mesmo desenho ao mesmo tempo que aumentava a distância dos 

espaços entre os desenhos. Este processo, para além de tornar o método mais 

rápido dava a animação de cohl um movimento mais suave e interessante. Esta 

forma de animar “by two”, ainda hoje é utilizada por vários animadores.  

 A evolução tecnológica traz o som e com ele uma projecção estável de 

vinte e quatro (24) imagens por segundo. Segundo Denis (2010), de um ponto de 

vista técnico, se recorrêssemos ao “By one” para reconstituir um movimento 

totalmente natural, captado do real, obrigaria o animador a um esforço de 

realização de 24 desenhos por segundo. Portanto em contraste a esta realidade, 

na animação tradicional, normalmente filmam-se 12 a 14  desenhos por segundo, 

dando um resultado muito diferente, mas bastante aceitável.   

 É ainda Cohl que está na origem daquilo a que hoje chamamos de mesa 

de luz. De acordo com Lucena Júnior (2002, 51), para a realização do seu filme de 

desenho animado “Fantasmagorie” (1908), Cohl utilizou uma caixa de luz, onde 

dispunha folha a folha, com o intuito de conseguir desenhar as imagens em 

sequência, desta forma conseguia criar uma boa relação entre os desenhos 

desenvolvendo movimentos mais fluidos e precisos.  

 Preocupados com a necessidade de sistematização e rapidez no processo 

de animação os animadores começam a pensar e testar novas formas de 

trabalho. Neste contexto, um dos nomes que se destaca é John Bray86, que 

                                                 

86 John Randolph Bray [1879-1978] – Animador norte-americano, que produziu mais de 500 filme de 
animação e documentários  entre 1913 e1937 (WIKI(k) 2013). 
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segundo Lucena Júnior (2002), tinha uma visão profundamente virada para a 

industrialização das séries de animação, na ótica de Bray a animação devia:  

[...] primeiro, descartar ou modificar a maneira então vigente de produzir 

com esforços em detalhes proibitivos; segundo, abandonar a produção 

individual e partir para a divisão de trabalho; terceiro, proteger os 

processos por meio de patentes; quarto, aperfeiçoar a distribuição e o 

marketing dos filmes (Lucena Júnior 2002, 63-64). 

 Defendendo a sua perspectiva Bray inventa muitos dos processos e 

técnicas que facilitam e agilizam o trabalho de um animador, nomeadamente, o 

processo de impressão de cópias dos cenários, numa gráfica, onde depois eram 

desenhados os personagens por cima e preenchidos a tinta branca para esconder 

os traços dos cenários, este simples facto de não se ter que desenhar vezes sem 

fim o cenário, reduz drasticamente o tempo de produção de um filme de 

animação.  

 Na sequência é patenteado em 1914, pelo norte-americano Earl Hurd87 

aquilo que viria a revolucionar o modo e o processo de trabalho na produção dos 

desenhos animados, que foi precisamente, as folhas de celulóide transparentes, 

aquilo a que chamamos hoje, acetatos. O acetato obteve um enorme sucesso, 

uma vez que este meio, possibilitava a separação dos personagens do cenário. A 

utilização destas folhas transparentes permitiam melhorar em muito a qualidade 

de acabamento e a riqueza nos detalhes do cenário, que agora era um elemento 

fixo e isolado. Trabalhado e acabado o cenário, os personagens eram 

sobrepostos e posteriormente fotografados. Este método permitiu e ainda permite 

a utilização de várias camadas sobrepostas, sendo que cada camada pode conter 

um objecto/personagem diferente. Segundo Denis (2010), esta inovação foi um 

dos elementos fundamentais, assim como uma outra muito simples, os pinos de 

Raoul Barré88 foram cruciais para o desenvolvimento e rentabilidade do desenho 

animado. Os pinos, “esses pequenos apoios de ferro fixados sobre uma régua 

serviam, e ainda servem, para posicionar de maneira sempre idêntica os desenhos 

sucessivos, uns em relação aos outros, de modo a obter uma animação de 

qualidade. Até então não se podia sobrepor os desenhos perfeitamente, o que 

resultava numa ligeira instabilidade do filme” (Denis 2010, 18).Estes pinos de ferro 

                                                 

87 Earl Hurd [1880 – 1940] – Norte-americano, ilustrador, animador e director de animação(WIKI(l), 2013). 
88 Raoul Barré [1874-1932] – Artista, cartoonista e animador canadiano, estudou e viveu em França 
durante vários anos trabalhando com cartoonista politico. Regressa ao canada em 1898 onde desenvolve 
tiras ilustradas. Em 1903 muda-se para New York, EUA. Em 1912 decide explorar a animação, 
escolhendo os estúdios Edison para produzir os seus cartoons. Enquanto visita o estúdio conhece Bill 
Nolan (um produtor de curtas-metragens em acção-real) que viria a ser mais tarde o seu sócio. Os dois 
desenvolveram vários anúncios comerciais (sendo possível que tenham sido os primeiros a utilizar a 
animação em publicidade).  (WIKI(m) 2013). 
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fixos numa régua é aquilo a que vulgarmente chamamos hoje as “PegBars” 

[Figura.106]. 

 
[Figura.106]: Exemplo de PegBars :: Fonte: Williams (2009, 83). 

 

 
 Outro invento e técnica apresentada que se mostrou como referência no 

mundo da animação e que revolucionou e impulsionou as grandes produções, foi 

o processo de rotoscopia, de Max Fleischer89. Este processo tinha por base a 

cópia do movimento real, ou seja, o movimento era primeiro captado, depois era 

                                                 

89 Max (Maximilian) Fleischer [1883 – 1972] – Foi um dos pioneiros no desenvolvimento de desenhos 
animados. Juntamente com seus irmãos  (Dave e Joe Fleischer) desenvolveu um mecanismo, em 1914, 
para copiar e animar os movimentos captados de acções ao vivo, patenteando o sistema em 1915. 
(WIKI(o) 2013). 

Um dos aparelhos mais importantes no mundo da animação é 

talvez a “truca”, que segundo Denis (2010), parece ter sido criado 

em 1906 por Chomón e utilizado mais tarde por Cohl onde aplica 

uma iluminação lateral para melhorar a qualidade da imagem. Na 

década de trinta (1936), surge a câmara de multiplanos, hoje 

conhecida por “truca multiplano” [Figura.107] uma espécie de mesa 

com a possibilidade de ter várias camadas separadas por 

diferentes espaços, com uma torre que sobe e desce, onde se 

encontra suspensa a câmara de filmar e que permite capar 

imagens quadro a quadro ou fotograma a fotograma. Este 

mecanismo permitiu simular de forma perfeita o espaço real. As 

“trucas” hoje em dia são muito sofisticadas, com manivelas, que 

fazem deslocar os cenários, com sistema de focagem automático, 

com apoios para os suportes de luz, etc. (Càmara 2005). 

 

[Figura.107]: A multiplane camera built 

by an animation hobbyist in 1972  
Fonte:(WIKI(n) 2013) http://en. 

wikipedia.org/wiki/Multiplane_camera 

[Figura.108]: Truca Multiplano: Projecto “Sinna Mann - Angry Man” de Anita Killi (Trollfilm, 2009). 
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projectado directamente por um mecanismo próprio, onde se procedia à copia 

dos movimentos reais (Càmara 2005).  

 Inventam-se e exploram-se também formas de criar efeitos, que criam e 

simulam a profundidade da campo, os esbatidos ópticos e os efeitos 

atmosféricos, com técnicas de sobreposição de planos/camadas, com diferentes 

distâncias entre eles. Estas técnicas, são conhecidas como técnicas de 

multiplano. A criatividade levou muitos animadores a explorarem muitas outras 

vertentes expressivas e artísticas para além do desenhos animados, surgindo 

assim inúmeras técnicas de animação tradicionais (bidimensionais e 

tridimensionais), com câmara e sem câmara, que beneficiaram e ainda beneficiam 

das heranças deixadas pelos pioneiros do mundo da animação. 

 

 

 

 

2.3. Fundamentos base da 
Animação  
 Para Galrito (2014, anxo N, ponto 1.3.), as histórias que se contam, apesar 

de toda a gente perceber que fazem parte do imaginário, têm que ter também um 

lado e uma carga de veracidade. E é neste jogo entre o real e o imaginário, em 

que nos revemos muitas vezes nos personagens, nos seus movimentos, que nos 

fazem rir, chorar, ter medo, etc. Segundo o realizador, desde crianças que todo 

nós recorremos à nossa imaginação para brincarmos ou para transformarmos os 

objectos, por exemplo, pegamos num pau e dizemos que é uma pistola, pegamos 

em pedras e ervas e dizemos que é uma refeição, entre muitos outros exemplos. E 

o cinema de animação também tem essa capacidade, por um lado de transformar 

a realidade e aquilo que nos rodeia e, por outro de nos transportar para o mundo 

da fantasia, que é ao mesmo tempo mundo real, aquilo que são os nossos faz de 

conta.  

 Segundo DeBlois (apud Byrne 1999), o desenho é um veiculo para a 

criatividade, no entanto, o mesmo desenho nunca pode substituir a criatividade 

nem o contrário. Segundo o mesmo, ambos devem co-existir de forma equilibrada 

para se conseguir atingir de forma satisfatória a obra artística desejada. DeBlois 

ainda se refere às técnicas utilizadas em qualquer forma de arte, como sendo, a 

linguagem com que cada uma dessa forma de arte se expressa. Embora o talento 
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seja um pré-requisito, o nível de proficiência de cada artista, parece estar 

directamente relacionado com o conhecimento do meio com que ele comunica, e 

não há melhor exemplo desta relação entre desenho e criatividade do que no 

cinema de animação. Ainda neste contexto Disney (apud Thomas and Johnston 

1995), menciona que só a animação pode explicar o que a mente humana 

concebe. 

 

 

 

 

2.3.1. O tempo/espaço 

 
Grim Natwick

90 (in Williams 2009, 35) 

 Para Eisner (1989), o sucesso de uma narrativa visual, está intimamente 

ligada à habilidade do autor em expressar o tempo. É Essa dimensão temporal, 

através da arte do narrador gráfico, que nos torna capazes de reconhecer e 

compartilhar as experiências e emoções (humor, terror, surpresa, etc.). No 

entanto, para se expressar esse tempo, com vista à obtenção de mensagens ou 

emoções especificas, a imagem torna-se num elemento fundamental. Segundo 

Càmara (2005), quando falamos de tempo em animação, referimo-nos à 

distribuição do tempo entre os desenhos-chave, às mudanças de ritmo, às 

pausas, às paragens, etc. Segundo o mesmo, quando se planifica o tempo numa 

animação, deve-se ter sempre em consideração vários factores, como põe 

exemplo: o peso dos personagens, o seu estado de espírito, a personalidade e o 

                                                 

90 Grim Natwick [1890-1990] – Artista, animador e director norte-americano. Trabalhou para os estúdios 
Fleischer onde desenvolveu a personagem Betty Boop (WIKI(p) 2013). 
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temperamento do personagem. Ou seja, uma personagem muito gorda, mas com 

muita energia e alegria, pode perfeitamente, mexer-se mais rápido que uma 

personagem magra que esteja deprimida. Na perspectiva de Càmara (2005), é 

através do tempo correcto das acções que se consegue mostrar o temperamento 

(mais extrovertido, introvertido, alegre, triste, hiperactivo, etc.) de um 

personagens. É o tempo que lhes dará vida e credibilidade.  

 Valente (2001, 19-20), acrescenta que o espaço ocupado e percorrido 

assim como o tempo disponível ou o tempo de deslocamento, são os grades 

motores que conjuntamente com a noção de distância e velocidade, comandam 

grande parte do trabalho do animador. O mesmo refere ainda que, apesar da 

invisibilidade, o tempo e o espaço que surge entre as imagens, são os elementos 

que modelam a fluidez e a eficácia dos movimentos. Da mesma opinião se mostra 

Feijó (2006), quando defende, qualquer que seja a acção que se anime, 

independentemente da técnica, esta acção tem sempre lugar num dado espaço e 

num determinado tempo, ora vejamos: 

 

 [Esquema.05]: Espaço e Tempo :: Fonte: A própria com base em Feijó (2006) 

O [Esquema.05], mostra-nos de forma resumida a relação espaço/tempo, onde 

podemos ver: um objecto qualquer desloca-se do ponto A para o ponto B 

(espaço), a uma determinada velocidade (tempo). A maneira como os objectos se 

movem e a velocidade com que se deslocam vai depender da intenção do 

animador, assim, segundo Feijó (2006), diferentes acções também correspondem 

a diferentes velocidades, dando o seguinte exemplo: uma tartaruga na praia a 

correr para a água, anda mais depressa que um carro no meio de um 

engarrafamento em hora de ponta. Imaginemos que a distância de A a B é de 160 

mm e o tempo de 4 segundos, sabendo estas informações, o próximo passo, 

segundo Feijó (2006), é saber qual o número de desenhos ou posições 

necessárias para se conseguir percorrer esta distância. Segundo o mesmo este 

cálculo pode ser feito recorrendo-se à seguinte formula: 
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[Esquema.06]: Formula de cálculo do número de desenhos necessários ao exemplo descrito 

Fonte: A própria com base em Feijó (2006). 

Nesta fase, é após sabendo o número de desenhos ou posições necessários, para 

que o objecto chegue à sua meta (ponto B), cabe ao animador esboçar as fases 

necessárias numa linha guia, sobre a qual se irá mover o objecto. Todos sabemos 

no entanto, que o movimento e a velocidade não são todos constantes, portanto o 

jogo entre tempo e espaço torna-se crucial para se obter a velocidade dos 

movimentos necessários à acção.  

 No seguimento Williams (2009), para demonstrar a relação tempo/espaço 

dá-nos o exemplo da “Bouncing-Ball” (Bola a saltar), segundo este, quando 

atiramos uma bola, ela bate no chão e salta várias vezes até ficar imóvel como se 

pode ver na [Esquema.07]. E onde ela bate – os “boinks”, como refere, são os 

tempos. Ou seja, no preciso momento em que se dá o impacto da bola a bater no 

chão, é o tempo da acção, o ritmo onde as coisas acontecem. Quanto ao espaço 

Williams (2009) diz-nos que, a bola sobrepõem-se à ela própria na parte mais 

lenta do seu arco, mas se quer um movimento mais rápido, por exemplo no 

momento da queda, a bola é colocada mais espaçadamente. como se pode ver 

no [Esquema.07]. Segundo o mesmo autor, o espaço é um truque simples mas 

muito importante e eficaz para quem anima. 

 
[Esquema.07]: Timing and Spacing (Tempo/Espaço) :: Fonte: Williams (2009, 37) 
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 Um outro exemplo dado por Williams (2009), ajuda-nos a compreender 

melhor esta ideia de tempo e espaço. O tempo: vejamos uma moeda que se 

desloca ao longo de uma página (ecrã) num segundo (24 frames/desenhos/ 

posições) [Esquema.08]. 

 
[Esquema.08]: Tempo e Espaço iguais :: Fonte: Williams (2009, 38) 

O espaço: vejamos a mesma moeda a fazer exactamente a mesma trajectória no 

mesmo tempo (1segundo), só que agora alterando o espaço. Com a alteração do 

espaço a moeda passa a ter um comportamento e uma acção muito diferente. O 

que era um movimento constante, passou a ser um movimento que oscila entre 

movimentos mais lentos e mais rápidos. A [Esquema.09], mostra-nos precisamente 

o resultado da alteração do espaço, onde no inicio a moeda anda mais 

lentamente, depois passa a andar mais rápido e terminando andando mais 

lentamente outra vez. 

 
[Esquema.09]: Tempo com diferentes espaços :: Fonte: Williams (2009, 38) 

Como se pode observar com o mesmo tempo e trajectória, pode-se criar 

diferentes tipos de movimentos e acções mexendo apenas no espaço. No 

seguimento, parece-nos pertinente falar dos diferentes tipos de movimentos 

utilizados em animação, os quais se conseguem a partir do jogo entre a relação 

do tempo ou velocidade pretendida e o tipo de espaço percorrido numa 

determinada trajectória. Assim teremos segundo Càmara (2005) e Feijó (2006) o: 

1 – Movimento uniforme ou constante [Esquema.10] – é um movimento em 

que o intervalo entre as posições dos diferentes desenhos é regular como 

se pode ver no exemplo da [Figura.109]. 
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MOVIMENTO UNIFORME 

 

[Esquema.10]: Movimento Regular/Constante :: Fonte: A própria com base em Feijó (2006). 

 
[Figgura.109]: Movimento Regular/Constante :: Fonte: Càmara (2005, 147). 

 

2 - Movimento Acelerado | Slow-out (aceleração) [Esquema.11] – é um 

movimento em que os intervalos entre os desenhos vai variando numa 

proporção constante e ascendente como se pode ver no exemplo da 

[Figura.110]. 

MOVIMENTO DE ACELERAÇÃO 

 

[Esquema.11]: Movimento Acelerado :: Fonte: A própria com base em Feijó (2006). 

 

[Figura.110]: Movimento Aceleração :: Fonte: Càmara (2005, 147). 

3 - Movimento Retardado | Slow-in (desaceleração) [Esquema.12] – é um 

movimento em que os intervalos entre os desenhos vão variando numa 

proporção constante e descendente como se pode ver no exemplo da 

[Figura.111]. 

MOVIMENTO DE DESACELERAÇÃO 

 

[Esquema.12]: Movimento Retardado :: Fonte: A própria com base em Feijó (2006). 
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[Figura.111]: Movimento Desaceleração :: Fonte: Càmara (2005, 147). 

4- Movimento Acelerado e Retardado | Slow-out/Slow-in (Aceleração e 

desaceleração) [Esquema.13] - Este tipo de movimento é a conjugação entre 

o movimento 2 e o movimento 3. É um movimento em que os intervalos 

entre os desenhos vão variando numa proporção constante, primeiramente 

de forma ascendente e posteriormente de forma  descendente, como se 

pode no exemplo da [Figura.112]. 

MOVIMENTO DE ACELERAÇÃO e DESACELERAÇÃO 

 

[Esquema.13]: Movimento Acelerado/Retardado 
Fonte: A própria com base em Feijó (2006). 

 
 
 

 
[Figura.112]: Movimento de Aceleração/Desaceleração :: Fonte: Càmara (2005, 147). 

5 - Movimento de Pausa (Fixo) – este tipo de movimento é conseguido 

através da impressão/captação da mesma imagem em vários fotogramas 

seguidos. 
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6 - Movimento Irregular [Esquema.14] – é um movimento que resulta da 

conjugação de todos ou parte de alguns dos tipos de movimentos 

anteriormente referidos. 

MOVIMENTO IRREGULAR 

 

[Esquema.14]: Movimento Irregular :: Fonte: A própria com base em Feijó (2006). 

 Podemos aqui aferir que o tempo e o espaço, apesar de invisíveis são 

elementos fundamentais no trabalho de um animador. Estes movimentos, 

regulares ou irregulares, lentos ou rápidos conferem à acção um ritmo presente e 

vivo. E como refere Valente (2001, 20), cada objecto ou personagem contem em si 

um ritmo próprio, o qual, o animador deve ser capaz de dominar e reproduzir. 

Portanto, será legitimo dizer que o tempo e o espaço são a parte da animação, 

juntamente com outros princípios, nomeadamente, as leis físicas elementares e a 

leis do movimento de Newton, que dão consistência ao movimento e à própria 

animação. 

 

 

 

 

2.3.2. As leis da Física e do Movimento 

 Segundo Valente (2001, 20), todo o trabalho de animação confronta-se 

com a necessidade de ter presente as leis físicas elementares e as leis do 

movimento segundo Newton. Também Càmara (2005), defende que todos os 

corpos estão submetidos a estas leis e que, portanto, podem alterar 

consideravelmente a sua forma de actuar. Nomeadamente, “a composição de um 

corpo afectará directamente a animação que realizarmos com ele” [Figura.113]; “Ao 

entrar em contacto com alguma superfície, a reacção dos objectos vai variar 

consoante a sua matéria e peso” [Figura.114]; “As forças que actuam do exterior 

afectam também e de um modo muito diferente os vários objectos” [Figura.115] 

(Càmara 2005, 122-123).  
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[Figura.113]: “a composição de um corpo afectará 
directamente a animação que realizarmos com ele”  
Fonte: Càmara (2005, 122). 

 

 

[Figura.114]: “Ao entrar em contacto com alguma 
superfície, a reacção dos objectos vai variar 

consoante a sua matéria e peso”. 
Fonte: Càmara (2005, 122). 

 

 
[Figura.115]: “As forças que actuam do exterior afectam também e de um modo muito diferente os vários objectos”  
Fonte: Càmara (2005, 123). 

Dentro deste contexto Càmara (2005, 122), aconselha os animadores a terem em 

consideração estas leis no desenvolvimento das suas animações: 

a) As leis da física: gravidade, atrito, inércia, resistência ao ar, ao calor e ao 

frio, etc. 

b) As leis conforme a natureza do corpo: material de que é feito, peso, 

fenómenos externos que podem actuar sobre ele, etc. No seguimento, o 

autor adverte para a necessidade de se realizarem estudos e observações 

previas dos seguintes aspectos: 
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1. Qual a matéria de que é feito o objecto/figura que se vai animar, e 

como pode reagir ao movimento de um modo determinado. 

2. O peso da figura e como será afectado pela gravidade, pelo 

atrito, etc. 

3. Se o movimento a efectuar é voluntário ou consequência de uma 

força ou de um fenómeno exterior. 

 Como já referimos, todos os objectos na natureza têm o seu próprio peso, 

estrutura e grau de flexibilidade, consequentemente, isto leva a que cada um, 

também tenha um tipo de comportamento, ou seja, cada objecto irá responder de 

maneira diferente às acções exercidas e às forças externas que agirão sobre ele. 

Neste sentido também as leis do movimento de Newton são fundamentais para 

dar mais significado aos diferentes movimentos e a toda a animação. Assim: 

1. Primeiro - Todo e qualquer corpo em repouso (inércia) tende ao estado 

de repouso (Càmara 2005, 123). Segundo Valente (2001, 20-21), isto quer 

dizer que um objecto parado colocado em movimento há-de voltar à sua 

posição inicial mal termine a força que o colocou em movimento. Neste 

sentido, e segundo o mesmo autor, esta lei é caracterizada entre outras, 

pela deformação que provoca no objecto, sensação de violência e 

impacto ao choque, perca e recuperação da gravidade. Destacam-se 

aqui, algumas princípios da animação, como a caricatura e o exagero. 

Feijó (2006), acrescenta ainda que a inércia não é só um estado físico, 

também pode ser perfeitamente, um estado psicológico. 

Segundo - Todo e qualquer corpo em estado de movimento tende ao 

movimento (Càmara 2005, 123). Segundo Valente (2001, 21), quando um 

corpo em movimento pára por causa de uma força externa, voltará ao 

movimento assim que esta força desapareça. Segundo o mesmo, 

algumas das características desta lei são: a elasticidade, a distorção, a 

perca e a recuperação do equilíbrio e o efeito do impacto ao choque. 

2. Qualquer acção provoca uma reacção igual e em sentido contrário 

(Càmara 2005, 123). Segundo Valente (2001, 20), é possível reforçar uma 

acção, dramatizando a sua reacção. 

3. O repouso e o movimento de um corpo de um corpo só se altera por 

acção de uma força exterior ou por outras forças que o façam actuar em 

direcções diferentes (Càmara 2005, 123). Segundo Valente (2001, 21), 

esta lei é uma ampliação das anteriores, dando-nos a noção da linha de 

acção inerente a um choque de forças aplicado numa linha direccional. 

Segundo o mesmo, para um animador é esta linha de acção o eixo 

principal da marcação do movimento.  
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 Embora estejamos conscientes de que a animação se baseia nas leis da 

natureza, não queremos com isto dizer que sejamos obrigados a aplicá-las. Nunca 

nos  podemos esquecer que em animação tudo é possível até mesmo o 

improvável. É normal em animação um carro ou um elefante voarem, a animação 

é um mundo completamente novo todo ele cheio de fantasia e onde tudo é 

permissível. E como refere Càmara (2005), a animação é uma arte criativa e a 

possibilidade de quebrar ou de contrariar todas as leis da natureza pode ser 

interessante e até mesmo constituir o estilo e a conduta da própria animação. 

 

 

 

 

2.3.3. Princípios básicos da Animação  

 Como já vimos anteriormente, o movimento é o elemento base do cinema 

de animação, e a representação desse mesmo movimento, tem que ser pensada e 

executada através da transformação parcial dos objectos quadro a quadro. Assim, 

o animador pode optar por reproduzir movimentos que correspondam à realidade 

ou optar por criar movimentos mais exagerados, focando e enaltecendo outros 

aspectos da narrativa (uma piada, um conceito, um som, etc.). Perante esta 

evidência Wright (2005), é da opinião que a animação deve ser visual e que 

portanto, o animador deve saber trabalhar com aquilo que considera ser 

fundamental, que é precisamente, o tempo/espaço e as leis da física. Para a 

mesma, a animação vive de extremos - tudo é exagerado, um personagem pode-

se esticar/encolher, transformar em outra coisa qualquer... Na senda desta opinião 

Valente (2001) acrescenta, no universo do cinema de animação é importante ter 

presente um conjunto de princípios básicos que se devem considerar e aplicar na 

execução de um filme de animação, caso contrário, corre-se o risco de perder 

toda a beleza e o impacto dramático. Assumindo esta ideia, sentimo-nos na 

obrigação, de mencionar o estúdio de Walt Disney, que foi sem dúvida um dos 

pioneiros e o mais importante na pesquisa e desenvolvimento de princípios e 

métodos de trabalho nesta área. Sendo que a conquista, do tal movimento 

orgânico, só se fez graças à dedicação de vários animadores que trabalhavam 

para Walt Disney, e que se disponibilizaram para pesquisar e analisar a anatomia e 

o comportamento dos seres vivos e a s leis da física que comandam os 

movimentos, como nos relata Thomas e Johnston (1981, 47), 
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Os animadores continuavam à procura por novos métodos de 

relacionar os desenhos uns com os outros e descobriram algumas 

formas que pareciam produzir um resultado previsível. Eles não 

esperavam que obtivesse sempre sucesso, mas estas técnicas 

especiais de desenhar um personagem em movimento oferecia mais 

segurança. À medida que cada um destes processos adquiria um 

nome, era analisado, aperfeiçoado e discutido, e quando novos artistas 

se juntavam à equipa era-lhes ensinado estas práticas como se fossem 

as regras de trabalho. Para a surpresa de todos. Elas tornaram-se os 

princípios fundamentais da animação.  

 No seguimento Thomas e Johnston (1981) apresentam, o resultado deste 

vasto e intenso estudo, numa compilação de doze (12) princípios, que segundo os 

mesmos, são fundamentais para o desenvolvimento de animações figurativas, são 

eles: 

1- Comprimir e Esticar (Squash and Stretch) [Figura.116] – Até ao 

momento esta é a descoberta mais importante. A base deste princípio 

relaciona-se com o facto de que, quando tentamos reproduzir o 

movimento de um desenho para o outro, temos que ter em consideração 

o tipo de forma com que estamos a trabalhar, ou seja, se é uma forma 

rígida ou se é uma forma flexível. Qualquer coisa composta pela essência 

da vida, independentemente da sua estrutura interna, mostrará 

movimentos consideráveis dentro da forma através de uma acção. Um 

bom exemplo é a movimentação de um ser vivo onde toda a massa 

corporal sofre alguma deformação.  

Um corpo flexível, pode ser comprimido ou 

esticado, de acordo com a expressão/acção da 

personagem. O movimento de um desenho 

para o outro, torna-se a essência da animação 

– um sorriso deixa de ser uma simples linha no 

rosto, e passar a exigir a definição dos lábios e 

a sua relação com o queixo, as bochecha e 

todas as partes constituintes do rosto. Thomas 

e Johnston (1981, 47-51). Numa animação mais 

realista, o limite da deformação tem que ser 

controlado, de maneira a que a animação 

pareça o mais real possível; já em outras 

animações, o exagero no uso deste principio 

pode ser sempre uma opção. 

[Figura.116]: Exemplo balão com liquido 
Fonte: Càmara (2005, 125). 
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[Figura.117]: Exemplo de Comprimir/Esticar (Squash and Stretch) :: Fonte: Càmara (2005, 124). 

2- Antecipação (Anticipation) [Figura.118] – Este princípio tem por base a 

ideia de que “o público que vê a animação não será capaz de 

compreender o evento no ecrã a menos que haja um sequência de 

acções que os conduza de forma clara de uma actividade para outra”. O 

público vai ficando preparado à medida que se antecedem as condições 

para as acções, com movimentos que antecipam aquilo que vai 

acontecer. Ou seja, este princípio consiste em antecipar uma 

determinada acção que o personagem/objecto “está prestes a executar 

 

 

 
[Figura.119]: Antecipação, acção e reacção :: Fonte: Càmara (2005, 128). 

 

 
[Figura.118]: Antecipação 
 Fonte: Thomas e Johnston (1981, 52). 

e que podem ir desde simples alterações de expressão até 

às mais complexas modificações de acções físicas” 

[Figura.119]. A preparação do publico para aquilo que vai ver 

é muito importante para que este não perca o sentido da 

animação, tornando-se portanto evidente que, um animador 

tem que valorizar todos os movimentos que antecipam as 

acções, por forma a mostrar quais as intenções do seu 

personagem, libertando o publico para apreciar as situações. 

Este princípio, ainda pode também, intensificar algumas das 

características da personalidade de um personagem Thomas 

e Johnston (1981, 51-53). 
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3- Encenação (Staging) – É o principio mais amplo, porque cobre uma 

data de áreas. É toda uma forma de comunicação ente os personagens, 

o seu ambiente e a audiência, “é a apresentação de qualquer ideia de 

maneira completamente e inequivocamente clara. Uma acção no palco 

de forma a que seja compreendida, uma personalidade que seja 

reconhecível, uma expressão de forma a ser vista, um sentimento que 

afecte a audiência” Thomas e Johnston (1981, 53). Aqui o mais 

importante é considerar qual o intuito da história, depois considerar quais 

os enquadramentos, os planos, os ângulos, os movimentos de câmara e 

o posicionamento dos elementos necessários à composição da cena. 

Segundo Thomas e Johnston (1981), deve-se apenas mostrar uma acção 

de cada vez, e portanto, esta deve ser o mais simples e forte possível. 

4- Animação Seguida e Pose a Pose (Straight Ahead Action and Pose to 

Pose) – São as duas formas principais de abordagem na animação. Na 

animação seguida [Figura.120], o animador trabalha seguido, desenho 

após desenho, desde o primeiro até ao último da cena, à medida que o 

trabalho avança este pode ir incorporando novas ideias. Na animação 

pose a pose [Figura.121], o animador planeia as suas acções, desenhando 

as poses-chave (key poses) necessárias dos personagens em cada uma 

das acções, em seguida passa o trabalho a um assistente que fará os 

desenhos necessários intermédios (Inbetweens), por forma a tornar os 

movimentos mais fluidos. 

 
[Figura.120]: Animação com o método Seguido ou Continuo :: Fonte: Càmara (2005, 118). 

 Enquanto que na animação seguida existe mais espontaneidade, 

na animação pose a pose existe mais objectividade e consistência. Estes 

dois métodos ainda se usam, cada um deles com as suas vantagens e 

desvantagens. A escolha por um destes métodos, ou pela utilização de 

ambos, depende sempre dos objectivos, dos resultados a alcançar, do 



 188 

tipo de acção e do tempo disponível, para a realização do projecto 

Thomas e Johnston (1981, 56-58). Daqui se conclui que no primeiro 

método (animação seguida), cabe ao animador fazer todo o trabalho, é 

um processo mais livre onde o artista se pode deixar levar pela sua 

criatividade. No segundo método (pose a pose), a produção é planeada 

ao pormenor pelo animador que conta com os seus assistentes para 

darem continuidade ao seu trabalho. 

 

[Figura.121]: Animação com o método Pose a Pose :: Fonte: Càmara (2005, 119). 

5- Continuidade e Sobreposição de Acção (Follow Through and 

Overlapping Action) – Uma das falhas comuns na animação, quando se 

pretende parar os personagens ou os objectos, é estes ficarem imóveis 

derrepente. Como refere Disney (in Thomas e Johnston (1981, 59) “as 

coisas não param todas ao mesmo tempo...; primeiro para uma parte e 

só depois a outra”. Como forma de se corrigir esta condição, surgiu 

aquilo a que se denominou de Continuidade e Sobreposição de Acção. 

Existindo aqui, cinco principais categorias, que devem ser consideradas: 

Continuidade (ponto 1, 2 e 3) e Sobreposição de Acção (ponto 4 e 5): 

1- Se o personagem tiver acessórios do tipo: orelhas grandes, ou uma 

cauda, ou um casaco grande, estas partes continuam a mover-se 

mesmo depois do resto da figura parar. 

2- O próprio corpo não se move todo de uma só vez, em vez disso ele 

estica-se, encolhe-se, torce-se, vira-se e contrai-se consoante as 
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formas vão trabalhando umas contra as outras. Ou seja, umas partes 

do corpo podem continuar em acção mesmo que outras parem, 

como no caso de um braço que pode continuar em acção mesmo 

depois do corpo ter parado. 

3- As partes moles do corpo, movem-se de forma mais lenta que as 

partes duras (esqueleto, ossos), este pressuposto dá-nos uma 

sensação de arrasto, que dá ao mesmo tempo uma ideia de 

relaxamento e firmeza à figura. Este tipo de principio é muito 

utilizado em várias cenas principalmente as cómicas, do género: um 

personagem gordo está a correr e que para, a carne avança para 

depois recuar novamente.  

4- A forma como uma acção é completada diz-nos mais acerca da 

personagem do que o desenho do movimento em si. Como nos 

explica Thomas e Johnston (1981, 61) “Um jogador de golfe apanha 

um forte balanço, isto faz-se em poucas frames, mas o que acontece 

ao jogador depois, pode facilmente levar cinco partes do filme e é 

muito mais revelador...” 

5- Por fim existe o movimento contido, que emprega partes de todos os 

outros elementos de sobreposição de acção e continuidade, para 

alcançar uma nova sensação de vida. Quando um desenho de uma 

pose é feito, fica estático durante algumas frames (no mínimo oito ou 

talvez dezasseis). Isto permite ao espectador apreciar a atitude e os 

movimentos dos personagens. No entanto tem que se encontrar os 

momentos certos e o equilíbrio entre o parar e o andar, para que as 

acções e a ilusão do movimento continuo não se perca. A solução foi 

criar-se dois desenhos, um mais exagerado do que outro Thomas e 

Johnston (1981, 59-62).  

6 – Aceleração e Desaceleração (Slow In and Slow Out) – Este princípio 

consiste na velocidade imprimida em cada movimento. Consoante a 

velocidade que se pretende, o animador terá que fazer mais ou menos 

desenhos intermédios mais próximos ou afastados dos extremos (pose-

chave), como já foi referido na subsecção 2.3.1 – O tempo e o espaço. 

Se considerarmos que todas as acções decorrem em tempos e em 

ritmos diferentes, este principio torna-se importante e até fundamental 

para que a animação se torne credível Thomas e Johnston (1981, 62).  

7- Arcos (Arcs) – A maior parte dos seres vivos movem-se de forma livre, 

descontraída e orgânica, numa espécie de trajectória suavizada por uma 

linha imaginária em forma de arco. A descoberta deste princípio veio 

quebrar com a rigidez e com a dureza dos movimentos dos personagens 
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de animação. Ao desenhar as formas sob a orientação de linhas em arco, 

os movimentos ficam mais naturais [Figura.122]. No entanto, também se 

sabe que existem seres e objectos que se movem de forma mais 

mecânica e precisa Thomas e Johnston (1981, 62-63). 

 
[Figura.122]: Movimento em arco :: Fonte: Williams (2009, 91). 

8- Acção secundária (Secondary Action) – Uma ideia colocada no ecrã 

pode ficar mais forte com outras acções relacionadas e que fortaleçam a 

narrativa, como por exemplo pequenos atributos ou detalhes que nos 

dão informação sobre a personalidade de um personagem. As acções 

secundárias, são acções que se anexam à acção principal e que 

conduzem e reforçam uma narrativa, como por exemplo, o caso de um 

personagem que perante determinadas situações apresenta um tique, 

etc. [Figura.123]. “As acções secundárias adicionam mais riqueza à cena, 

tornam a acção mais natural e acrescentam uma nova dimensão à 

personalidade do personagem” Thomas e Johnston (1981, 63-64). 

 
[Figura.123]: Acções secundárias – complementos que são arrastados pela acção principal: Cauda, orelhas, cabelos, roupa, etc. 
Fonte: Càmara (2005, 139). 

 

9- Tempo (Timing) – O número de desenhos utilizados para apresentar 

um determinado movimento, vai determinar o tempo que a acção vai 
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estar patente no ecrã. O tempo é um dos aspectos mais importantes de 

um filme, porque é a partir deste que se determina a duração das acções, 

das sequências, qual o ritmo que se pretende. O tempo mostra-nos o 

temperamento e o estado emocional dos personagens: lento, calmo, 

descontraído, rápido, agitado, agressivo... Como já foi referido no 

movimento contido (Sobreposição da Acção: ponto 5), consoante a 

velocidade que se pretende, o animador terá que fazer mais ou menos 

desenhos intermédios mais próximos ou afastados dos extremos (pose-

chave). E, cada desenho executado e acrescentado entre as pose-chave 

extremas dá um novo sentido à acção (ver subsecção 2.3.1). Já vimos 

que Cohl nas suas investigações percebeu que cada desenho podia ser 

fotografado uma ou duas vezes, e que o resultado seria na mesma fluido. 

Esta descoberta, e que ainda hoje é utilizada, veio poupar imenso 

trabalho aos animadores e trazer novas dinâmicas às acções Thomas e 

Johnston (1981, 64-65). 

10- Exagero (Exaggeration) – Segundo Thomas e Johnston (1981), Walt 

Disney acreditava que através da procura da mais profunda das 

profundas essências de qualquer coisa, conseguia-se transmitir de forma 

clara e sem dúvidas, o que fosse. Ele procurava uma caricatura da 

realidade [Figura.124]. Este princípio pode manifestar-se em várias 

situações numa animação, pode ser aplicado nos movimentos, nas 

acções, na personalidade ou na aparência dos personagens, etc. O 

exagero permitia de forma rápida apresentar o tipo de personagem, a sua 

personalidade, os seus sentimentos e intenções Thomas e Johnston 

(1981, 65-66). 

 
[Figura.124]: Exemplo de uma expressão de Exagero :: Fonte: Càmara (2005, 132). 

11- Desenho sólido (Solid Drawing) – Este principio diz respeito, à área de 

trabalho mais desenvolvido pelo estúdio Disney, que foi precisamente o 
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desenho animado. Logo, neste tipo de animação o desenho é um 

elemento vital, portanto, quanto melhor se souber desenhar e dominar o 

traço mais fácil será todo o processo. Esta técnica de animação prevê o 

desenho dos cenários e o das personagens e acessórios em acção, 

neste sentido, é muito importante que o animador consiga desenhar o 

personagens de todos os ângulos e posições possíveis, sem perder o 

peso, o equilíbrio e a profundidade. Muitos artistas recorrem aos 

ensinamentos renascentistas para desenvolverem figuras tridimensionais 

com uma aparência sólida, com peso e equilíbrio Thomas e Johnston 

(1981, 66-68). A simplificação da forma, ajuda em muitos dos casos a 

perceber a estrutura dos objectos/personagens, neste sentido é 

recorrente a utilização das formas geométricas como base de trabalho. 

12- Apelo (Appeal) – Embora subjectiva, o apelo é uma característica 

importante, e de acordo com a equipa de Disney, “significa qualquer 

coisa que uma pessoa gosta de ver, uma qualidade de charme, design 

agradável, simplicidade, comunicação e magnistismo” (Thomas e 

Johnston 1981, 68). É importante que os cenários, os personagens e 

acessórios sejam interessantes e apelativos para os espectadores. O 

apelo é trabalhado de várias formas, sendo a mais evidente a 

caracterização do personagem (fisionomia e personalidade), que passa a 

ganhar uma espécie de identidade e carisma próprios, com capacidade 

para chamar a atenção e atrair o espectador para a narrativa. 

 Os doze princípios sistematizados na década de trinta (1930) pelo grupo 

de Walt Disney e que ainda hoje perduram, podendo ser aplicados e utilizados em 

várias técnicas de animação, são recursos básicos para quem entra neste mundo. 

Com efeito, actualmente são inúmeros os animadores que recorrem aos princípios 

enunciados por Disney, para desenvolverem as suas animações.  
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2.4. Projecto de Animação: Etapas 
básicas. 

o cinema da animação “oferece ao artista uma solução de continuidade 

quase directa entre a ideia e a sua realização (...) mentalmente ele 

visualiza a tela e o que nela irá representar”  

(Miranda apud Rabaça & Barbosa 1987, 39). 

 Segundo Almeida (1982), quando se faz um filme deve-se partir de um 

texto simples, claro e objectivo. Cabendo depois à equipa procurar as imagens 

que podem ilustrar o texto. Sendo que rapidamente se vai perceber que parte do 

texto pode ser suprimido graças à imagem. Trabalhar em animação inclui a 

possibilidade de se poder trabalhar em diferentes tipos de processos e técnicas. 

Para Pedersen e Villekold (2005), ensinar com animação, inclui: trabalhar todo o 

processo por detrás da animação: ideia/ história, sinopse, storyboard, cenários, 

personagens, animação e som. E também abordar questões mais técnicas, como 

a dramaturgia, a composição visual, a linguagem audiovisual, as diferentes 

técnicas de animação, etc. Para Valente (2014, anexo N, ponto 1.2.), a ideia e o 

design (criação de um espaço gráfico) estão sempre na base da construção de 

toda uma narrativa, tudo nasce a partir de uma ideia, e as ideias, podem surgir de 

várias formas, até mesmo de um simples desenho. É neste sentido que o autor 

defende que, as ideias e o design/criação artística são a base de todo o processo 

de uma animação. No seguimento, também Feijó (2014, anexo N, ponto 1.1.), 

defende que a primeira etapa deve sempre partir de uma ideia ou tema e quanto 

melhor os indivíduos estiverem preparados sobre esse mesmo tema melhor serão 

os resultados. Portanto, na opinião do autor a preparação, estudo e pesquisa 

acerca do tema é uma etapa que não se pode negligenciar na realização de um 

projecto de animação. Sendo que, quanto mais for desenvolvido esse tema (com 

visitas guiadas, idas aos locais, analise de imagens relacionadas com o tema, 

etc.), melhores resultados se alcançaram. Após esta etapa, tem que se organizar 

as ideias por forma a construir-se uma pequena narrativa, seguindo-se a 

organização do trabalho, que vai depender da técnica (desenho, recortes, 

marionetas, etc.) que se vai querer utilizar. Segundo Feijó (2014, anexo N, ponto 
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1.1.), em termos práticos, deve-se decidir com antecedência como se vão fazer as 

coisas e definir logo quais as técnicas a abordar, isto para que, quem vai 

desenvolver o projecto tenha todos os elementos (equipamentos e materiais) 

necessários para poder trabalhar. Aqui, um dos aspectos interessantes realçados 

pelo autor, é a possibilidade de se poder coordenar as actividades com valências 

locais, numa espécie de desafio pessoal às tradições e costumes da região, 

dando os seguintes exemplos: “se eu fosse fazer um workshop a Barcelos, 

seguramente ia tentar fazer com barro (...) se fosse a Portalegre se calhar ia fazer 

com cortiça (Feijó, 2014, anexo N, ponto 1.1.). Depois é dar inicio ao processo de 

animação. 

 Na opinião de Ribeiro (2014, anexo N, ponto 1.4.), um projecto de 

animação só tem razão de ser, se existir uma razão forte para o fazer, e essa 

razão pode estar numa história que se leu, que se ouviu, numa experiência que se 

viveu, mas seguramente, tem que estar sempre em alguma coisa que nos tocou 

ou toca profundamente. Este pressuposto é fundamental para conseguirmos 

aguentar a grande maratona que é desenvolver um projecto desta natureza, 

segundo o realizador, não podemos correr o risco de chegar a meio da maratona 

e começar a desacreditar, a sentir que já não é aquilo que queremos, que já não 

tem interesse nenhum – é o pior que nos pode acontecer num projecto, isto sim, é 

muito pior que não termos dinheiro para o terminar. Nas palavras de Ribeiro 

(2014, anexo N, ponto 1.4.), é peremptório que um projecto de animação nos 

toque profundamente, tem que haver uma razão forte para estarmos ali, fazermos 

aquilo todos os dias. Ultrapassadas as vontades, temos que perceber e encontrar 

o conceito - o coração da história, ou seja, há que saber seleccionar aquilo que é 

essencial na história. Tendo tudo isto reunido, o resto depois é ter método. Em 

animação é muito importante o método para não nos perdermos, a não ser que 

estejamos a fazer um trabalho completamente experimental, em que o próprio 

processo também é experimental e aí pode ser interessante colocar o próprio 

método em causa. Mas, se temos pouca experiência no campo da animação e 

queremos chegar ao fim, temos obrigatoriamente que estipular etapas/fases de 

trabalho. Portanto, o autor refere que uma das etapas/fases mais importantes é a 

do storyboard, que servirá de mapa para não nos perdermos, depois temos que 

seleccionar a técnica que queremos trabalhar: tradicional (2D ou 3D) ou digital (2D 

ou 3D). Porque dependendo da técnica que se escolha, alteram-se os processos 

de trabalho.  

 Na perspectiva de Madureira (2014, anexo N, ponto 1.5.), depois de se ter 

uma boa ideia, existem dois elementos fundamentais na construção de uma 
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animação, ter um bom argumento e uma boa estética91. Muitas das vezes as 

animações falham, ou de um lado ou do outro, vemos filmes com um excelente 

argumento e que depois se perdem na estética e vice-versa, na opinião da 

realizadora, a balança deve estar equilibrada 50/50. Outro elemento também 

importante é o som/musica que acompanha toda a animação. Enquanto 

processo, a animadora e realizadora, defende que se deve começar por uma boa 

ideia que se transforma em argumento. Depois do argumento, devem-se fazer 

todas as experiências técnicas e gráficas até se encontrar o ambiente e a 

linguagem certa para a história, em seguida fazer um storyboard para nos guiar. A 

fase seguinte, é o da produção propriamente dita, onde se começa a animar.  

 A criação de um filme de animação, normalmente passa por três etapas: 

pré-produção, produção e a pós-produção. Cada uma destas etapas pressupõe a 

realização de diferentes processos numa linha sequencial, ou seja, só depois de 

estar tudo realizado e aprovado na pré-produção é que se avança para a 

produção e por aí fora. No entanto, com isto não queremos dizer que às vezes 

não sejam necessários fazer pequenos reajustes, subentendendo-se que a pré-

produção está em constante relação com a produção. O mesmo não acontece 

com a pós-produção onde se prevê que tudo esteja realizado para se avançar 

para a edição ou seja montagem e finalização do filme de animação. 

Assim entende-se por pré-produção - todo o processo de organização e 

planeamento administrativo/logístico, bem como a estruturação e definição 

conceptual e estética do filme. Esta etapa envolve tarefas não visuais (argumento, 

guião, previsão de custos, prazos de realização, gravação de diálogos, etc.); e 

visuais (storyboard, estudo e apresentação de cenários, personagens e 

acessórios, ambiente gráfico, etc). Por produção - todo o processo de criação dos 

movimentos da animação. Aqui, dá-se início à etapa de execução da animação 

propriamente dito, onde o animador é responsável por aquilo que se vai ver no 

ecrã final. Ou seja, cabe ao animador dominar as técnicas, os princípios da 

animação e da história para que consiga através de um processo de captação 

quadro a quadro (frame a frame) construir o movimento desejado, sem perder a 

expressividade e a tensão dramática da narrativa. Por pós-produção – todo o 

processo de montagem, edição de som  e finalização/exportação no formato 

adequado do filme de animação, incluindo aqui também a promoção/divulgação 

do filme/projecto. 

 

 

                                                 

91 Sendo que a estética está normalmente relacionada com a técnica que se adopta, e que segundo a 
autora, tem que estar em consonância com o argumento (Madureira 2014, anexo N, ponto 1.5.). 
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2.5. Técnicas de Animação 

Que se desenganem aqueles que pensam que o cinema de 

animação é só para crianças, temos actualmente, inúmeros 

exemplos de animações que há muito ultrapassaram  

esta restrita fronteira... (Autora) 

 Segundo Denis (2010, 32), “todas as técnicas (inclusive a pixilação) 

remodelam profundamente o real. Consegue-se perfeitamente representar de 

maneira realista  acontecimentos que não o são e vice-versa, como se vê em 

muito cinema de filmagem real” (...) “ o facto de tratar-se de uma 

sobrerrepresentação por vezes exagerada (em especial no desenho animado) em 

nada modifica a representação mimética”. (...) “Portanto, a animação não se usa 

necessariamente para “rejeitar” o real; ela é uma forma de expressão que permite 

mostrá-lo, da mesma maneira que outras vias simbólicas igualmente originais”.  

 Ao recorrermos ao nosso poder de imaginação e criatividade, e com a 

ajuda da várias técnicas e materiais, podemos através do cinema de animação, 

criar novos mundos, mundos estes muito próprios. Esta arte, aproveitando-se de 

toda a panóplia de materiais, técnicas e gramática audiovisual, alcança um 

sentido único na sua relação espaço/tempo. Como nos mostra Valente (2001, 19),  

construtora de um mundo próprio, a animação socorre-se de uma e outra 

arte, mergulha nas tecnologias artísticas e percorre o espaço do 

audiovisual de um modo relacionável mas único. Constantemente entre a 

acção e a transformação, o uso da gramática da linguagem audiovisual é 

constantemente subvertida e ultrapassada em soluções próprias e por 

vezes ácidas, oníricas, burlescas, etc.   

 Podemos ver assim, que todos os elementos de uma animação permitem 

a criação de uma realidade única e própria, ou seja, tudo o que envolve a 

animação desde os cenários aos acessórios é, pensado e trabalhado 

graficamente e materialmente para se ajustar ao seu mundo e à sua realidade.  

 Para muitos, quando se fala em de animação, é falar de desenhos 

animados, no entanto não é bem assim, como nos demonstra Perisic (1985, 7) “o 
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filme de desenho animado é apenas um aspecto da animação em geral, se bem 

que seja provavelmente o tipo mais conhecido e certamente o mais fácil de 

reconhecer”. Segundo Valente (2001, 22), a animação “há muito que galgou o 

espaço dos desenhos animados e tem ocupado um amplo leque de grafismos, 

materiais e tecnologias, sempre na produção de sequências animadas pelo 

processo imagem-a-imagem”. Também Hébert (2006 apud Denis 2010), refere 

que a técnica suprema da animação, o desenho animado (em acetato), deu lugar 

desde os anos cinquenta (1950), a muitos outros meios de expressão. Segundo o 

mesmo, a invenção de novas técnicas, contribuiu por um lado, para o surgimento 

de novas obras, por outro, serviu de mote inspirador para as novas gerações de 

animadores. 

 Na maioria das vezes os animadores escolhem as técnica de animação 

com que mais se identificam técnica e artisticamente. Segundo Denis (2010, 30), 

o emprego de um técnica relaciona-se em geral num cineasta com as 

suas próprias qualidades artísticas. Se souber desenhar ou caricaturar, o 

uso de um simples traço a lápis ser-lhe-á fácil; se for mais escultor, 

poderá voltar-se para as técnicas de stop motion; e se tiver atracção pela 

informática ou pelo aspecto virtual da animação, irá recorrer à animação 

por computador.  

 Hoje em dia é muito importante ter-se a capacidade de compreender que 

as máquinas são só ferramentas de apoio à execução, e não pensar que, por se 

dominar a máquina domina-se tudo o resto. É nesta linha de raciocínio que alguns 

animadores e professores defendem que quando se ensina animação é 

fundamental começar-se por uma formação clássica do cinema, porque só assim, 

é possível ensinar e aprender as bases mais importantes. A este respeito Gilland 

(2005, 48), mostra-se bem critico ao referir,  

Muitas vezes eles (estudantes) esquecem o mundo mágico do 

movimento, do design e da narração, que podiam aprender com uma 

formação clássica de cinema (...). Tantas vezes os estudantes procuram 

respostas nos seus computadores, em vez de procurarem inspiração 

no mundo vivo que os rodeia (Gilland 2005, 48). 

 Para Denis (2010, 30), a “evolução das técnicas de animação levou os 

criadores, talvez mais do que o necessário, a optar por um campo no domínio da 

criação, entre o 2D e o 3D (...), quando é sem dúvida na mistura dos géneros que 

a animação encontra a sua especificidade e o seu interesse”. E como refere Moins 

(2001, 8-9 apud Denis 2010), hoje em dia, todas as técnicas de animação têm 

tendência a misturarem-se, o 2D, o 3D. O tradicional e o digital começam-se a 
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alimentarem uma da outra, as animações são cada vez mais híbridas, actualmente 

é comum ver-se filmes que misturam técnicas tradicionais com técnicas digitais o 

real com o irreal/virtual.  Em virtude das nossas intenções, não vamos abordar as 

técnicas digitais, apenas nos vamos concentrar e focar nas técnicas tradicionais, 

ou seja na animação tradicional. Que segundo Valente (2001, 7), são  

todas as técnicas baseadas na captação/criação imagem-a-imagem 

tendo por base a componente imprescindível de construção de 

imagens autónomas bidimensionais e/ou tridimensionais que em 

animação ganham complementaridade e por isso movimento.  

 No seguimento, a necessidade de conhecer as várias técnicas utilizadas 

na concepção de filmes de animação, torna-se fundamental para quem quer 

desenvolver um projecto desta natureza. Embora conscientes de que, a cada dia 

que passa se torna mais difícil a elaboração de um esquema que contenha todas 

as técnicas de animação existentes, é no entanto importante, ter presente as que 

por várias razões são as consideradas mais fáceis e as que mais se utilizam em 

pequenos projectos. Neste contexto tomamos de empréstimo a tabela sinóptica 

[Esquema.15], realizada por Valente (2001), com base no trabalho de por Robi 

Engler em 1982, para podermos criar a nossa própria tabela de apoio à realização 

deste projecto de investigação [Esquema.16].  

 Ao analisarmos a tabela sinóptica apresentada por Valente (2001), 

podemos verificar que a animação se encontra dividida em: “Animação sem 

suporte info-video-cinematográfico”, “Animação com suporte info-video-

cinematográfico” e “Técnicas e Artes Animadas”. Desta analise sobressaem as 

duas primeiras como referências mais pertinentes para o desenvolvimento deste 

projecto. Assim, na “Animação sem suporte info-video-cinematográfico”, são 

englobados todos os tipos de mecanismos e técnicas que permitem a obtenção 

da ilusão do movimento dos objectos representados, nomeadamente a “Lanterna 

Mágica”, o “flip-book”, e os brinquedos ópticos como: o “Thaumatrope”, o 

“Zootrope”, etc. Na nossa óptica, este grupo é muito necessário para quem quer 

introduzir o cinema de animação em meios com poucos conhecimentos a respeito 

desta arte. 
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 [Esquema.15]: Tabela Sinóptica das Técnicas de Animação de Valente:: Fonte: (Valente 2001, 41) 
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Na “Animação com suporte info-video-cinematográfico”, são-nos apresentados 

três grandes grupos: “A animação sem câmara”, a “Animação manipulação 

Imagem-a-imagem” e a “Animação com câmara manipulação em contínuo”. Após 

verificação e reflexão, o grupo que mais nos interessa, para a realização deste 

estudo é o grupo da “Animação manipulação Imagem-a-imagem”, no qual 

apresenta dois subgrupos que denominaremos de 2D e 3D. Na nossa tabela 

consideramos importante salientar a diferença que existe entre o 2D 

tradicional/analógico, onde se insere o desenho animado e as técnicas 

denominadas planas, e o 2D digital, cujo o computador e os softwares de 

animação 2D estão na base da criação e desenvolvimento das animações. Assim 

como o 3D tradicional/analógico, que recorre a técnicas conhecidas como Stop 

Motion, e o 3D digital/virtual em que a animação é toda ela elaborada e executada 

através de computadores e softwares 3D.  

Dentro da “Animação manipulação Imagem-a-imagem”, e atendendo aos nossos 

objectivos, os subgrupos que nos despertam a atenção são o 2D tradicional/ 

analógico, nomeadamente o da animação plana, onde se apresentam as técnicas: 

Quadro negro ou branco; Animação de recortes; Silhuetas animadas; Pintura 

animada; Pintura sobre vidro; Animação de colagem, fotos, entre outras. E o 

subgrupo, 3D tradicional/analógico, que recorre a técnicas conhecidas como Stop 

Motion, tais como: Objectos animados; Animação de marionetes; Animação de 

paste de modelação; Pixiliação; Filme real imagem-a-imagem, entre outras. 

Apesar de estas técnicas serem tradicionais/analógicas, onde tudo é construído e 

disposto maioritariamente de forma manual, temos que admitir no entanto, que 

actualmente qualquer projecto de animação, independentemente da técnica que 

utilize, normalmente faz uso também das novas tecnologias (máquinas de filmar, 

fotografar, computador, etc.), quer seja no processo de execução, captação ou 

apenas edição (pós-produção). 

 As múltiplas e complexas técnicas empregues no cinema de animação, 

são muito difíceis de contabilizar, portanto estamos cientes que a nossa tabela 

[Esquema.16], está incompleta e em aberto. No entanto, este passo era necessário 

para compreendermos os termos e os enquadramentos possíveis. Dentro desta 

perspectiva, idealizar um projecto que fale ou trabalhe com todas as técnicas é 

também um desejo utópico. No entanto, ao percorrer e examinar a tabela 

sinóptica, foi-nos mais fácil seleccionar as possíveis técnicas a trabalhar no 

âmbito deste projecto. Neste contexto, apresentamos em seguida as técnicas de 

animação que consideramos serem as mais apropriadas à realização deste 

projecto de investigação, atendendo aos nossos objectivos e público-alvo.   
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2.5.1. Animação com Câmara Imagem-
a-Imagem: Animação Plana  

 Segundo Perisic (1985), a animação plana refere-se essencialmente a 

animação de temas em duas dimensões. Neste momento, existem muitos 

animadores que recorrem às técnicas de animação plana para desenvolverem os 

seus projectos de animação. A técnica pioneira deste grupo é sem duvida o 

desenho animado, no entanto, existem muitas outras técnicas que embora 

recorram ao plano bidimensional e aos princípios da animação, são muito 

distintas e diferentes do desenho animado tradicional, nomeadamente nos 

materiais e técnicas expressivas que utilizam. Para este projecto de investigação 

de todas as técnicas referidas anteriormente, as que se consideram mais 

pertinentes são: A) Animação de recortes; B) Animação de silhuetas; C) Pintura 

sobre vidro. 

A. Animação de recortes (Cut out) 

 Para Valente (2001), a animação de recortes é a técnica mais 

utilizada em ateliers e workshops de iniciação à animação. Segundo o 

mesmo, esta é provavelmente a técnica mais simples e que permite obter 

resultados imediatos. Na perspectiva de Perisic (1985), a animação de 

recortes é útil para todos aqueles que não têm grande habilidade para 

desenhar ou pintar. Para este autor, nesta técnica pode-se recorrer à 

 
[Figura.125]: Personagem desmembrado 
Fonte: Taylor (1999, 59). 

fotografia como base de trabalho, vejamos o 

seguinte exemplo, fotografamos uma pessoa, depois 

imprimimos em papel para em seguida recortarmos a 

imagem pelas articulações como a cabeça, o tronco, 

os membros superiores e os inferiores [Figura.125]. 

Embora as figuras possas ser completamente 

desmembrada para dar mais flexibilidade aos 

movimentos, Perisic (1985), aconselha a que se 

façam apenas os cortes necessários, segundo o 

mesmo, às vezes é melhor substituir a peça por outra 
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já em posição que se pretende, do que ter uma com vários cortes e não a 

conseguir controlar. 

 Este tipo de animação vive muitas vezes da substituição de 

peças, como no caso da troca de cabeças quando se pretende que um 

personagem rode da posição frontal para a de perfil. Quando se coloca 

esta situação de rotação de um personagem/objecto, normalmente são 

necessárias várias posições intermédias para reduzir o tempo de rotação 

[Figura.126]. 

 

[Figura.126]: Vários perfis da mesma personagem 
Fonte: Taylor (1999, 61). 

 

 Neste contexto, é muito importante antes de se começar a 

desenvolver o trabalho, pensar e planificar muito bem o que se deseja 

fazer, qual o tipo de movimentos que se pretende que a figura cumpra, 

de forma que todas as partes possam ser preparadas antes de se 

começar a filmar. Uma das vantagens desta técnica é a reutilização dos 

personagens/objectos em diversas situações e sobre diversos fundos 

diferentes, desde que as escalas e as perspectivas estejam ajustadas 

(Perisic 1985).  

 Nesta técnica de animação temos ainda que considerar como 

vamos usar as nossas figuras, segundo Taylor (1999), é possível trabalhar 

com todas as peças em separado, no entanto, numa articulação uma 

peça é mais fácil de manusear estando fixa à outra, do que estando 

separada. Desta forma, quando movemos uma peça não corremos o 

risco que as outras saiam do lugar, assim, mostra-se também 

fundamental compreender como proceder quanto à junção das figuras. 

Presentemente, são várias as hipóteses que temos para unir as partes 

necessárias das figuras, consoante o tamanho e aquilo que se pretende, 

podemos utilizar materiais e técnicas de ligação que podem ficar visíveis 

ou invisíveis.  
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 [Figura.127]: Junção em Corda :: Fonte: Taylor (1999, 60). 

 

 [Figura.129]: Junção em Papel :: Fonte: Taylor (1999, 60). 

 
[Figura.128]: Boneco articulado 

Fonte: Taylor (1999, 60). 

 

             Das técnicas e matérias de 

junção mais simples temos: o fio/corda 

fina, o arame fino, as taxas, etc. 

[Figura.127], estes materiais unem as 

partes no entanto ficam visíveis. Outra 

forma de juntar as peças, um pouco 

mais trabalhosa mas também mais 

interessante e profissional é a utilização 

do próprio papel, ou seja, temos dois 

membros, primeiro retiramos um 

pequeno circulo de um dos membro e 

colámo-lo no membro onde será unido, 

depois juntamos os membros e colamos 

um pedaço de papel por cima, para ficar 

um pouco mais resistente, como se 

pode ver na [Figura.129], com esta 

técnica não se consegue ver o material 

de junção. 

 Uma vez que o papel/cartolina tem tendência para enrugar/ enrolar com 

diferenças de temperatura, Taylor (1999), sugere que se coloque um vidro por 

cima das figuras para evitar este problema, aproveitando assim para evitar um 

outro, as sombras indesejadas, quando uma figura não fica mesmo assente no 

plano. No seguimento, o mesmo vai mais longe aconselhando a colar todas as 

figuras com material que descole facilmente, para que estas não venham 



 207 

agarradas ao vidro sempre que este for levantado para se fazer uma 

movimentação. 

 
[Figura.130]: Filme - “Sinna Mann - Angry Man” de Anita Killi: Técnica cut out. 

Fonte: (Trollfilm, 2009).  

 

 

 

B. Animação de silhuetas 

 Em 1926 é apresentada a primeira longa metragem de animação 

“Die Abenteuer des Prinzen Achmed” (As Aventuras do Príncipe Achmed) 

[Figura.131], do artista alemão Lotte Reiniger. Esta animação utilizou a 

técnica de silhuetas na construção dos personagens. As figuras 

bidimensionais, eram recortadas em cartão preto e dispostas sobre 

vidros transparentes, com uma iluminação por de trás do vidro. As 

figuras eram normalmente articuladas para permitir a sua movimentação. 

Segundo Perisic (1985), esta técnica é muito semelhante à da animação 

de recortes (cut out), com uma excepção, o papel dá lugar à cartolina ou 

ao cartão, material mais resistente e opaco. A construção dos 

personagens são preparados da mesma maneira que a técnica anterior, e 

a animação é sempre realizada sobre uma mesa de luz. À semelhança da 

técnica anterior também aqui, os são criados alguns perfis do 
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personagem, que vão sendo alternados consoante a necessidade da 

acção e do movimento.  

 Com a luz vinda de trás e caso se utilize vários tipos de espessura 

de papel, aquilo que temos neste tipo de animação é uma gradação de 

transparências e um jogo de silhuetas muito interessante.  

 
[Figura.131]: “Die Abenteuer des Prinzen Achmed” da artista alemã Lotte Reiniger :: Fonte: Milestone Film (2001).  

 

 

 

C. Pintura sobre vidro 

 Segundo Valente (2001) este tipo de animação vive e respira das 

amplas aplicações expressivas da pintura e da qualidade da tinta 

utilizada (graus de transparência). Normalmente utiliza-se tinta de óleo 

diluída em óleos próprios para atrasar a sua secagem, o que permite ao 

animador ter tempo para trabalhar as acções e os planos. Para o 

desenvolvimento desta técnica é necessário um vidro, de preferência 

sem brilhos que não reflicta luz, ou então uma mesa de luz, alguns 

candeeiros para criar o ambiente necessário, tintas que não sequem de 

imediato, alguns pincéis, um pano e vontade de trabalhar.  

 Estando definido o que se pretende animar, coloca-se uma 

câmara na vertical sobre o vidro e dá-se inicio ao trabalho. Caso se use 

uma mesa de luz é muito importante que as tintas utilizadas sejam 

translúcidas, e que demorem muito tempo a secar, ou pelo menos o 
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tempo necessário para que o animador possa ir modificando a pintura 

enquanto vai fotografando quadro a quadro, até terminar os movimentos 

desejados. Aqui, os efeitos do movimento são conseguidos através de 

metamorfoses, onde uma acção vai dando lugar a outra acção, até 

completar o plano. Este processo é realizado de forma lenta mas exacto, 

onde o animador nunca se poderá esquecer de registar passo a passo os 

quadros que vão sendo executados. Um erro destes poderá ser fatal, 

uma vez que jamais se conseguirá repetir ou recuperar um quadro 

isoladamente, sem ter que repetir toda a acção.  

 

[Figura.132]: “Mi Vida en Tus Manos” de Nuno Beato :: Fonte: Gageiro (2013). 
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2.5.2. Animação com Câmara Imagem-
a-Imagem: 3D Imagem Real (StopMotion) 

 Novas técnicas de animação foram sendo exploradas, nomeadamente a 

animação tridimensional que se foi desenvolvendo em paralelo à técnica 

bidimensional mais comum (desenho animado), e às quais se denominaram de 

técnicas de stop motion. Segundo Denis (2010), este termo aplica-se a todas as 

animações de volume, como: marionetas, plasticina, etc. Para Lucena (2002), esta 

técnica apesar de trabalhosa permite fazer experiências interessantes, no entanto, 

e por se basear no mundo tridimensional (objectos/personagens/pessoas), esta 

técnica não permite a mesma liberdade plástica e expressiva, como as técnicas 

que utilizam o desenho, pintura e outros materiais plásticos. Segundo Denis (2010, 

34), “a animação de volumes (para a qual é válido o termo 3D) difere da animação 

2D por o animador ter de intervir directamente perante a câmara (enquanto no 2D 

tradicional a fotografia ou a fotogravura dos acetatos ou dos desenhos é apenas 

uma etapa mecânica efectuada por um técnico – se bem que outras técnicas de 

2D possibilitem a animação directa sob a câmara, como os recortes, a areia, etc.” 

 Para Kolk (s/data), a animação em stop motion ajuda a desenvolver as 

habilidades necessárias ao século XXI. O processo de construção, ajuda os 

indivíduos a desenvolverem o raciocínio, a colaboração e a criatividade. Ao se 

desenvolver um projecto, os indivíduos têm que criar uma produção original, 

desenhando ou escrevendo as suas ideias e o que lhes vai na imaginação. No 

processo de construção, é solicitado aos indivíduos que discutam, experimentem 

e resolvam o certo número de desafios. Os indivíduos trabalham de forma 

autónoma, embora acompanhados pelos responsáveis, nos desafios que são 

propostos. Enquanto trabalham de forma colaborativa, em grupos, os indivíduos 

são confrontados com diversas perspectivas que os obriga a reflectir e a rever as 

suas ideias, eles têm que juntar a ideia de todos e transformá-la numa só. No 

decorrer do processo, os indivíduos começam a decidir o que construir, que 

personagens, cenários, que melhor comuniquem as suas ideias (tradução nossa). 

 De todas as técnicas analisadas anteriormente, as que se consideram mais 

pertinentes são: A) Animação de objectos; B) Animação de marionetas; C) 

Animação com pasta de moldar/ plasticina  D) Pixiliação e, E) Rotoscopia. 
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A: Animação de Objectos 

 Para Moins (2001 apud Denis 2010, 34), os animadores que 

trabalham em animação de volumes são, artistas plásticos e criadores 

mas também encenadores, operadores de câmara, directores de 

fotografia, responsáveis pelos personagens, cenários e acessórios, 

organizam e dirigem os seus actores, tornam-se contadores de histórias, 

um Deus com poder criador daquele preciso universo. O animador dá 

aos seus personagens vida e emoções, fá-los correr, saltar, rir e chorar, 

tudo isto, ao ritmo de uma sucessão de várias imagens por segundo. 

 No seguimento e para se conseguir alcançar este patamar de 

profissionalismo, procuram-se estratégias de ensinamento simples. Neste 

contexto a animação de objectos serve muitas das vezes como base de 

ensinamento a quem pela primeira vez entra no mundo da animação. 

Esta técnica consiste simplesmente em animar objectos rígidos e sem 

articulações, no espaço. Este método, faz com que os indivíduos se 

tenham que concentrar na verdadeira essência da animação – o 

movimento e, no jogo imprescindível entre o tempo e o espaço (ver 

subsecção 2.3.1.). Para Persic (1985, 37), a animação de objectos 

tridimensionais é muito semelhante à animação de desenhos pintados 

uns sobre os outros e colocados sobre um fundo. Segundo o mesmo, 

neste tipo de animação podem ser utilizados todo o tipo de materiais, 

parafusos, pratos, copos, anéis, etc. Na opinião de vários profissionais, 

esta é uma óptima técnica para se dar inicio aos ensinamentos 

necessários à animação. 

 
[Figura.133]: “Western Spaghetti” animação de objetos por PES :: Fonte: (PES, 2008). 

O Filme encontra-se disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=qBjLW5_dGAM>  
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B: Animação de marionetas  

 Segundo Lord e Sibley (1998), a animação de boneco é um dos 

exemplos mais populares da animação tradicional tridimensional. A 

animação de marionetas tem vindo a ganhar cada vez mais adeptos. 

Foram vários os filmes que contribuíram para esta realidade, como por 

exemplo, a “A Suspeita”, “Passeio ao Domingo” de José Miguel Ribeiro, 

“Desassossego” de Lorenzo Degl´Innocenti, “o Estranho Mundo de Jack” 

e a “A Noiva Cadáver” de Tim Burton, entre muitos outros. Nesta técnica, 

podem ser utilizados vários tipos de marionetas, desde bonecos e 

brinquedos que facilmente compramos em qualquer loja para o efeito, a 

bonecos construídos de acordo com as necessidades do animador 

(Perisic 1985). Quando os bonecos são construídos, estes normalmente 

possuem um esqueleto (arame/cabos ou estruturas mais complexas) 

interno que permitem o manuseamento das diferentes partes do corpo. 

Existem marionetas feitas de vários materiais, tais como: arame, aço, 

látex, plasticina, madeira, tecido, silicone, plástico, pasta de papel, 

esponja, etc. Segundo Valente (2001), neste tipo de animação as 

marionetas são o sujeito da animação. Construídas com vários matérias, 

desde simples arames, cabos eléctricos e bolas de ping-pong, até 

complexas e sofisticadas estruturas. Segundo o mesmo, “a ideia 

presente nesta técnica é sempre a possibilidade de alterar a posição de 

cada elemento, de cada marioneta, em cada imagem, de modo a realizar 

um moimento credível no seu conjunto” (Valente 2001, 30). 

 Quando precisamos de criar personagens e não temos um 

orçamento para obter esqueletos especiais, a solução é sermos nós a 

construir os nossos próprio esqueletos. Se construirmos um personagem 

à semelhança de um ser humano, vamos precisar de ter partes do corpo 

flexíveis, partes do corpo que se possam mexer, neste sentido é 

necessário utilizar um material que seja ao mesmo tempo resistente e 

flexível. Boa parte dos animadores recorrem ao arame fino, que várias 

vezes enrolado um no outro criam uma estrutura sólida e ao mesmo 

tempo maleável.  

 Porém, este sistema apresenta dois grandes problemas, o 

primeiro é que o arame fura/rasga a massa de moldar, sendo portanto 

necessário envolvê-lo com materiais que evitem este cenário, como: 

papel de alumínio, fita cola de papel, etc. O outro problema tem a ver 
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com a própria resistência do material, que ao fim de várias horas de 

trabalho, a dobrar sempre no mesmo sítio, tem tendência para quebrar. 

Segundo Perisic (1985), este tipo de animação apresenta ainda mais um 

problema que é precisamente a estabilidade das marionetas, uma vez 

que a figura deve manter a sua forma total enquanto apenas se anima 

uma parte. Portanto a estabilidade dos bonecos e das marionetas e 

fundamental, nesse sentido, é também importante para além do 

esqueleto interno, perceber de que forma se vai fixar o boneco ou a 

marioneta, enquanto se anima (com parafusos, usando ímans, etc.).   

 
[Figura.134]: “A Suspeita” (1999) de José Miguel Ribeiro 

Fonte: (DVD A Suspeita, 2006) 

 

 
[Figura.135]: “Desassossego” de Lorenzo Degl´Innocenti  

Fonte: (DVD 5 anos Sardinha em Lata, 2013)  
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C. Animação: pasta de moldar/plasticina 

 A pasta de moldar mais conhecida por plasticina é um material 

macio, não precisa de misturas, é fácil de mexer e manusear. Este 

material pode ser facilmente adquirido em lojas e/ou papelarias. Existe no 

mercado em várias cores, para além de ser barata, a sua composição (à 

base de cera, pigmento e carga mineral), não é tóxica, não suja nem 

mancha, nem fica dura e pode ser reaproveitada sempre que for 

necessário.  

 Esta técnica é muito antiga e popular, grande parte dos filmes 

(curtas ou longa-metragens) utilizam a pasta de moldar para a criação 

dos seus personagens (Lord e Sibley 1998). Por ser muito explorada, já 

incorpora vários etilos bem como vários graus de complexidade, cuja a 

sua essência se baseia na utilização da pasta de moldar para se criarem 

os cenários, personagens e acessórios necessários à animação. 

 
[Figura.136]: serie infantil “Mio and Mao” de Francesco Misseri (2009)  
Filme disponivel em: https://www.youtube.com/watch?v=DP8NX7_SNNg 

 

 Uma vez que os personagens não 

possuem nenhum tipo de estrutura 

interna, um dos efeitos conse-

guidos com esta técnica é a 

metamorfose, onde personagens ou 

objectos se transformam em outros 

personagens ou objectos, num jogo 

vivo de criação-transformação-

criação. Pela natureza do material, 

muito fácil de moldar as criaturas 

são facilmente erguidas, esticadas, 

esmagadas e torcidas às mãos do 

animador. 

 Também surge aqui a possibilidade de se poder integrar esta 

técnica com outras, onde se utilizam por exemplo personagens feitos de 

massa de moldar integrados em cenários reais ou construídos com 

outros materiais.  
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D. Pixiliação 

 Segundo Briselance e Morin (2011), o termo pixilação92 refere-se à 

animação de objectos, este denominação nada tem a ver com o termo 

pixel da informática. O exemplo mais comum segundo os autores, é a 

animação de atores reais em representação e deslocação imagem por 

imagem. Valente (2001, 32-33) acrescenta, “esta é uma técnica que reúne 

um espaço tridimensional sempre presente com o factor imagem real que 

lhe está afecto”. Sendo uma das técnicas mais antigas, a pixiliação já era 

utilizada em 1910 pelo artista e cineasta Émile Cohl, nos seus filmes de 

animação (Briselance e Morin 2011). Também Norman McLaren explorou 

esta técnica entre 1950 e 1960, com a 

apresentação de várias obras, nomeadamente 

Neighbours (1952), a curta-metragem que 

ganhou um Óscar [Figura.137]. Onde podemos 

ver os atores a agir e a actuarem a uma 

velocidade aparentemente normal, mas sem 

naturalidade, estão rígidos e pouco flexíveis. 

Segundo o Centro para a Animação e Medias 

Interactivos93 A habilidade neste processo de 

saber editar o tempo e a acção pode resultar 

numa serie de eventos mágicos que desafiam a 

lógica normal das coisas, os objectos movem-

se sozinhos, as coisas podem aparecer e 

desaparecer, etc. Neste contexto, podemos 

observar no filme “Neighbours”94 de McLAren 

inúmeros efeitos e jogos que contrariam as leis 

da natureza, como os personagens quer 

deitados, quer de pé deslizam no chão, 

deslocam-se suspensos no ar, etc. 

 
[Figura.137]: Filme - “Neighbours” (1952), de 

McLaren Fonte: National Film Board of Canada 
(ONF) 

                                                 

92 Aquilo a que o cinema americano chama de stop-motion (Briselance e Morin 2011, 310). 
93 Center for animation & interactive media (AIM), Disponível em: <http://minyos.its.rmit.edu.au/aim/a_ 
notes/-07_pixillation_project.htm> 
94 O Filme “Neighbours” encontra-se disponível em: <https://www.nfb.ca/film/neighbours_voisins>. 
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[Figura.138]: Mais imagens do Filme - “Neighbours” (1952), de McLaren  
Fonte: National Film Board of Canada (ONF). 

 Esta técnica realiza-se da seguinte forma: depois de se definir o 

que se pretende fazer, e de estar tudo organizado, fotografa-se a cena, 

depois move-se o(s) objecto(s) e volta-se a fotografar a mesma cena 

outra vez, depois mexe-se novamente mais um bocado o(s) objecto(s) e 

tira-se outra fotografia e por ai fora, este processo é repetido as vezes 

que forem necessárias até que se finalizar o movimento desejado. A 

pixiliação é uma técnica que trata de manipular os objectos ou pessoas 

para criar a sensação de movimento (Càmara 2005, 11). Um dos 

clássicos desta técnica de animação é o deslizamento, ou seja o 

personagem tira uma fotografia com os pés juntos, depois dá um passo e 

junta novamente os pés, tirando-se outra fotografia e assim 

sucessivamente, como resultado o personagem vai parecer que está a 

deslizar no espaço. Para Valente (2001), esta técnica de animação é 

talvez a que se aproxima mais do surrealismo, onde é exigido aos actores 

uma enorme concentração e estabilidade, mesmo em posições de 

extrema instabilidade. Actualmente encontramos no mercado várias 

obras95 realizadas com esta técnica.  

 

                                                 

95 Videoclips musicais, anúncios publicitários, curtas-metragens filmes fantásticos ou de ficção cientifica, 
etc. 
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E: Rotoscopia 

 A necessidade de desenvolver rapidamente novos desenhos 

animados, fez com que se iniciassem experiências na procura de novas 

técnicas de execução e produção. Foi assim que os irmãos Fleischer, em 

1915, inventam o processo de rotoscopia, este processo, para além de 

facilitar e simplificar o trabalho, acabaria também por interferir com a 

estética do filme animado. Como nos mostra Barbosa Júnior (2002), a 

técnica da rotoscopia, era realizada com um mecanismo que permitia 

copiar os movimentos reais [Figura.139]. Ou seja, primeiro filmava-se uma  

sequência de imagens reais, 

que posteriormente eram 

projectadas separadamente - 

frame a frame numa chapa 

de vidro, por forma a se 

poder copiar a parte da 

imagem desejada. Esta 

técnica dá impulso aos filmes 

misturando o desenho 

animado com acções reais, 

segundo o mesmo autor, era 

muito fácil com esta técnica 

transformar um dançarino 

real numa personagem de 

desenho animado sem se 

perder o ritmo, a subtileza e a 

sensação de imagem 

verdadeira (Barbosa Júnior 

2002, 70). 

 

[Figura.139]: Sistema de Rotoscopia inventado pelos irmãos Fleischer 
(1915) :: Fonte: (Càrara 2005, 10) 
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 Esta técnica tornou cada vez mais comum aquilo que McCay já 

havia realizado em “Gertie the Dinosaur”. Portanto, a rotoscopia agilizava 

naturalmente os filmes de animação que misturavam actores reais e 

animados. Uma das séries com mais sucesso entre 1918 e 1929, foi a 

Out of the Inkwell96 [Figura.140], dos próprios irmãos Fleischer (1918).  

 
[Figura.140]: Out of the Inkwell (1918) :: Filme disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=5uHu5j4g7lI 

 No entanto para os animadores esta técnica, enquanto processo 

criativo, era extremamente limitada, isto se comparada, com a 

liberdade que o desenho permite ao animador de criar os movimentos e 

de fazer acontecer tudo aquilo que deseja, sem limitações físicas e 

técnicas. 

 

 

 

                                                 

96 O “Out of the Inkwell” Filme encontra-se disponível em: <http://www.youtube.com/watch?v=5uHu5 
j4g7lI> 
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2.6. Animação experimental 

 Segundo Nogueira(a) (2010, 115), “a designação de cinema experimental 

permite acolher uma série de obras extremamente distintas entre si – e mesmo 

assim não é suficiente nem exclusiva”. No seguimento o autor destaca dois 

aspectos relevantes neste género cinematográfico, em primeiro a criação e o 

desenvolvimento de obras iminentemente conceptuais, onde se exploram ideias e 

conceitos em detrimento de um cinema de situação, de imitação ou 

representação. Em segundo, e no seguimento do anterior, é no cinema 

experimental que a arte mais nitidamente se manifesta.  

 Desde muito cedo que artistas e cineastas exploram e investigam as 

especificidades cinematográfica, neste contexto são levadas a cabo várias 

experiências na década de vinte (1920), no campo não figurativo do cinema. Estas 

experiências de cinema abstracto, procuravam organizar e fugir das vulgares 

representações reais, mesmo tendo por base as imagens captadas do real. Nesta 

tentativa de criação de obras abstractas ou semi-abstractas, os artistas recorriam 

a várias técnicas de animação e efeitos especiais. Survage97 cria em 1913, o 

primeiro projecto de animação abstracto, intitulado “Colored Rhythm”, uma série 

de pinturas em aguarela cuja intenção seria animá-las cinematograficamente. 

Apesar da critica e interesse, não houve quem apostasse no seu oneroso 

projecto, ficando as aguarelas a serem apenas exibidas em exposições de pintura. 

No seguimento Moreno (1978, 32), refere, 

os filmes experimentais, surgidos desde a década de 20, na Europa, no 

movimento avant-garde, deflagrados por pintores cubistas, dadaístas e 

surrealistas têm até hoje este nome pela razão de o artista se negar a uma 

estrutura linear, ou de apresentar, em seu desenrolar, algo parecido com a 

luta entre o bem e o mal. Nestes filmes, e até hoje surgem novas correntes 

de adeptos, o que se observa é uma visão subjectiva, descompromissada 

(descomprometida) com qualquer espécie de sistema, enfocando mais os 

sentimentos e o comportamento dos personagens, sem a preocupação de 

                                                 

97 Survage, Léopold [1879 -1968] Pintor Russo, designer e ilustrador.  
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contar uma estória, ou que seja mostrada dentro dos padrões que se está 

acostumado a ver.  

 Nesta corrente, é no ambiente artístico e académico que o cinema 

experimental encontra um contexto mais adequado para a sua criação e 

desenvolvimento. Integrado nestes circuitos, este género goza de um ambiente 

propicio às modalidades criativas e criticas, como bem menciona Nogueira(a) 

(2010, 116), 

Integrado no circuito das artes ou no contexto académico, o cinema 

experimental não deixou – nem deixará (...) de ser uma modalidade criativa 

e critica destinada a iniciados e a minorias, uma forma de expressão que 

existe na margem (das grandes e denominadas correntes estéticas), na 

periferia (em relação aos núcleos comuns de exibição) e na singularidade 

(em comparação com a adesão plural – de público e produtores – do 

cinema mainstream).  

 O campo experimental também sempre esteve presente no cinema de 

animação, é graças à ousadia e perspicácia de alguns visionários, que temos sido 

presenteados ao longo dos tempos com animações extraordinárias. A 

necessidade de originalidade, promove entre artistas e animadores um desafio e 

uma exploração constante de materiais e técnicas que em alguns casos os levem 

a rasgar com os habituais processos alcançando novos patamares de experiência 

e sabedoria. Fazer animação às vezes requer humildade e capacidade para 

romper com os conhecimentos e hábitos já adquiridos. Haver disposição para se 

voltar à estaca zero, vai permitir na sua maioria das vezes reinventar as próprias 

técnicas. Assim fazia McLaren, como refere Robert Forget98, 

Um dos seus métodos, que hoje talvez seja uma lição para muita gente, era 

diminuir voluntariamente os recursos para chegar a uma situação que 

permitisse aprofundar uma técnica. Assim, em vez de aumentar os meios e 

os recursos e de multiplicar as técnicas, ele simplificava e aprofundava a 

sua técnica. E de cada vez que isso levava a uma outra descoberta, a um 

achado. E levantando obstáculos! Nos tempos que correm a tendência é 

fazer o contrário, aumenta-se os recursos, é necessário isto, ainda é 

preciso aquilo, e por fim dispersamo-nos” (Gay 1989, 72 apud Denis 2011, 

25). 

 A animação experimental destaca-se pela maneira como utiliza e explora 

os materiais e técnicas que são pouco comuns. Todas as experiências levadas a  

                                                 

98 Robert Forget: Ex-director de animação no Office National du Film (ONF), no Canadá..  
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cabo pelos animadores são validas, desde 

criar e inventar sistemas como no caso do 

casal Alexander Alexeiff e Claire Parker99, 

passando por experiências directas sobre 

película, como no caso de Len Ley100, no 

início da década de 30 e McLaren a partir 

da década de 40, do século passado, e 

mais recentemente pela reutilização de 

materiais na construção de brinquedos 

ópticos, como fizeram as autoras Almeida 

e Cordas no seu Projecto101 [RE] Animar_ 

Uma interpretação contemporânea do 

objecto Zoetrope [Figura.142].  

 

[Figura.142]. Projecto Reanimar: Uma interpretação 
contemporânea do objecto zoetrope 

Fonte: Almeida(a) e Cordas (2012, 1050-1058) 

 

 
[Figura.141]. McLaren desenhando directamente sobre 

película, em baixo um pequeno exemplo 
Fonte:  Almeida (1982) 

 

 

                                                 

99 Alexander Alexeiff e Claire Parker, animadores franceses que desenvolveram uma técnica à qual 
denominaram de pinboard ou pinscreen. Um painel perfurado onde encaixam pinos com diferentes 
espessuras e comprimentos, obtendo imagens entre o jogo de luz e sombra, como fez o (Lucena 2002). 
100 Len Lye [1901-1980], artista plástico da Nova Zelândia, que ficou conhecido pelo uso da técnica sem 
câmara, ou seja, aquela que resulta da projecção de grafismos feitos directamente na película de 
celulóide, misturada com efeitos que produzia sobre as cenas captadas do real (WIKI(q) 2013). 
101 Projecto Reanimar uma interpretação contemporânea do objecto zoetrope. Projecto desenvolvido 
pelas Docentes Mafalda Almeida e Magda Cordas, e pelos alunos do curso de Design de Animação e 
Multimédia da Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre no ano lectivo 2011/2012 
(Almeida(a) e Cordas 2012, 1050-1058). 
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 Os alfinetes, os tecidos, as linhas, a areia, o vapor sobre vidro/espelho, as 

interferências magnéticas em telas electrónicas, a gelatina, a terra, a água, entre 

tantas outras, podem ser classificadas como experimentais, graças a sua 

característica de não reprodutividade, quando feitas, são normalmente produzidas 

de forma artesanal, portanto são peças únicas. Outra das características da 

animação experimental é a dificuldade que se têm em controlar, mediante o 

material que se utilize, alguns dos efeitos.  

 Segundo D´Elia (in Bruzzo 1996), o verdadeiro animador, que consegue 

inovar dentro deste meio, é aquele que encontra a estreita relação entre a forma e 

o conteúdo. No sentido em que, é certo que os recursos que o animador dispõe 

determinam o formato do seu trabalho, no entanto, o que determina o valor 

transcendente da sua obra, é  a maneira criativa e original com que trabalha esses 

mesmos recursos. Aqui o mais importante são as ideias e a imaginação do 

animador. 

 Segundo Feijó (2014, anexo N, ponto 1.1.), as pessoas hoje consideram 

animação experimental o cinema não narrativo ou abstracto, no entanto para o 

autor, animação experimental é muito mais do que isso, a “Animação 

experimental implica experimentar e no fundo, cada filme que uma pessoa faz de 

animação é sempre uma experimentação ou então estaríamos a usar uma receita” 

(Feijó 2014, anexo N, ponto 1.1). Valente (2014, anexo N, ponto 1.2.) acrescenta, 

um animador tem sempre a necessidade de criar algo novo, por conseguinte, está 

sempre a experimentar coisas. Para o mesmo autor, um animador que esteja 

sempre a repetir a mesma coisa entra num circuito extremamente redutor 

“sobretudo para quem procura num espaço como é o cinema, abrir portas e 

janelas, fechar outras, tirar janelas e portas e meter um cortinado, e a seguir 

mandar a parede abaixo...” (Valente 2014, anexo N, ponto 1.2). 

 Quando questionado, o que é para si o cinema de animação experimental 

Galrito (2014, anexo N, ponto 1.3.), embora não goste de balizar as coisas, 

mostra-nos dois campos muito amplos, um mais ligado ao cinema de animação 

comercial - a animação mimética que é uma animação que se fica, “pela cópia 

daquilo que já existe” e depois transporta isso para o desenho animado, animação 

de volumes, ou outra técnica qualquer. E o outro campo, que é menos industrial e 

mais autoral, um tipo de animação mais livre quer para o autor, que pode assim 

criar uma espécie de obra de arte. Quer para o espectador, que se pode 

transportar para o ecrã, dando asas à sua imaginação e interpretação. Sendo que, 

para ser uma verdadeira obra de arte, deve sempre procurar dar um passo em 

frente,  

Eu digo muitas vezes o cinema de animação é das coisas mais subversivas 

que existe, os animadores estão sempre a subverter tudo, estamos a 
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subverter a nossa capacidade de olhar para as coisas inerte e criar a ilusão 

de movimento, mas também enquanto obra de arte estamos a subverter, 

ou deveríamos estar, acho eu, enquanto cinema não só experimental, mas 

enquanto cinema de obra de arte, devíamos estar a subverter aquilo 

também que são as capacidades que a imagem real não permite (Galrito 

2014, anexo N, ponto 1.3.).  

 Segundo o mesmo, o cinema de animação enquanto obra de arte, deveria 

a cada obra que apresentasse, trazer qualquer coisa de novo, deveria tentar ir 

buscar conjugações, tentar mexer com a nossa cabeça, com o nosso coração, 

colocar em causa uma série de conceitos, mostrar outras formas de pensamento, 

abrir os horizontes. À semelhança de um bom contador102 de histórias, também o 

cinema de animação deveria ter essa capacidade de transformação, não só do 

ponto de vista narrativo ou dramaturgo, mas também do ponto de vista do 

conceito, da relação do movimento com o espaço e com o tempo. Sendo aqui 

neste lado mais criativo de transformação que todos os filmes de animação 

deveriam ser experimentais.  

 Madureira (2014, anexo N, ponto 1.5.) defende vivamente a importância do 

processo experimental em qualquer projecto. Para esta profissional, o importante 

é a ideia e tentarmos chegar à concretização dessa mesma ideia, sendo que, o 

caminho a direito é sempre aquele que se deve evitar. Isto porque, o caminho não 

sendo a direito vamos tendo a oportunidade de experimentar coisa e mais coisas 

até lá chegarmos. Para se perceber em particular este raciocínio, a mesma dá-nos 

o seguinte exemplo: quando um aluno diz, não fiz o trabalho porque não tinha o 

lápis XPTO, eu respondo, então porque não o fizeste antes com um pau de 

canela.  

 Para Ribeiro (2014, anexo N, ponto 1.4.), animação experimental quer dizer 

pegar numa linguagem ou numa técnica e explora-las de todas formas e maneiras 

possíveis, levá-las até ao limite, podendo até inclusivamente, ligá-las a outras 

técnicas e linguagens. Segundo o mesmo, quem segue este caminho, sabe 

sempre qual o ponto de partida mas nunca sabe qual o ponto de chegada. A este 

respeito, Ribeiro fala-nos de uma das referências mais conhecidas: o McLaren - 

quando este começou a desenhar o som directamente na película, o que dava um 

som quase electrónico, sintetizador, deu aos seus filmes uma existência que 

nunca ninguém tinha vivenciado até então. Presentemente Ribeiro (2014, anexo N, 

ponto 1.4.), mostra-se um pouco desapontado, na sua opinião, a animação 

                                                 

102 Um bom contador de histórias, na perspectiva do autor é aquele que sabe transformar a história, 
aquele que a consegue adaptar ao seu público-alvo. Na opinião de Galrito, um bom  contador de 
histórias nunca conta a mesma história da mesma forma, conta sempre em função do seu público 
(Galrito 2014, anexo N, ponto 1.3.). 
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experimental foi ficando prisioneira e não consegue dar o salto, se calhar, para se 

conseguir dar o salto tem que se misturar com outras coisas (...). Acrescentando, 

“falta-nos autores que consigam dar essa volta, ou enfim, um clique novo, mas eu 

acho que isso não tem só a ver com o cinema experimental, acho que o próprio 

cinema de animação também vive essa crise (...) a sensação que se tem é que há 

uma certa repetição de receitas, não ao nível narrativo, mas ao nível estético, dos 

conteúdos, da forma de abordagem, da forma de realização, mas isso... ninguém 

sabe responder” (Ribeiro 2014, anexo N, ponto 1.4.). 

 Na perspectiva de Cambraia (2014, anexo N, ponto 1.6.), a “animação 

experimental está mais relacionada com o experimentador do que está realmente 

com qualquer tópico mais amplo em termos de utilização em si (...) é 

simplesmente alguém com curiosidade de fazer as coisas e começa a fazer 

disparate e no meio desses disparates descobre coisas engraçadas”. Na opinião 

do mesmo, este tipo de animação não é uma actividade em si, porque nunca 

pode ser programada, se for, deixa de ser experimental. Acrescentado ainda, o 

experimental resulta precisamente da tentativa de avançar num território que não 

se conhece e, portanto, existe a fase de experimental enquanto não se conhece a 

partir do momento que se conhece, pronto, deixou de ser experimental. É 

experimental só enquanto estamos a fazer experiências para ver o que dá.  

No seguimento Feijó (2014, anexo N, ponto 1.1.) ainda acrescenta, os bons 

projectos de animação têm sempre um desafio, e esse desafio é o que nos leva a 

experimentar mais ou menos situações... para mim experimental é isso.  

 

 

 

 

2.7. Resumo e Reflexões do Capítulo 

 Perceber a base e a essência do cinema de animação (manipulação e 

reprodução do movimento imagem a imagem), permite-nos gerar a cada filme 

concebido um mundo novo. É por isto que, o filme de animação, é uma forma de 

expressão visual e estética muito pessoal, onde se consegue construir e 

expressar todo o imaginário individual ou grupal. Um filme de animação pode 

carregar nas suas entranhas metáforas, ensinamentos e criticas sociais, 

educacionais, políticas e económicas, características estas, muito úteis para se 

fazerem passar valores socialmente positivos e favoráveis a vida em comunidade. 

Um filme desta natureza, do qual todos esperam o máximo da ilusão, de onde o 
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impossível se torna possível, facilmente nos seduz e atinge emocionalmente, um 

filme de animação faz-nos rir, chorar, pensar, meditar, compreender conceitos e 

informações complexas, etc.  

 A animação nunca parou de evoluir e de procurar novas formas e técnicas 

de realização. Desta forma, o filme, uma sequência de imagens estáticas, também 

acabou por ganhar com a curiosidade e com a audácia de várias personalidades. 

Numa época em que o cinema era ainda visto apenas como um instrumento de 

registo e projecção da realidade, foram vários os artistas que procuraram através 

deste meio explorarem novas formas de expressão visual. E é assim que o cinema   

consegue ganhar com a participação de artistas, vindos do mundo do 

espectáculo (teatro, ilusionismo, etc.) e do universo gráfico uma nova dimensão e 

perspectiva. São eles, que com a sua astúcia levam para o cinema de imagem real 

e para o cinema de animação, um dos primeiros e mais populares efeitos 

especiais, que é precisamente a capacidade metamorfósica de transformar as 

imagens, este pressuposto traz aos autores novas possibilidades na construção 

de narrativas. Um dos truque muito explorado logo desde inicio foi o Stop Action 

(paragem de acção), descoberto por acaso, por Méliès, quando fazia as suas 

próprias filmagens. Este processo, de capta-para-capta, na altura permitiu ao 

artista criar ilusões extraordinárias de objectos a moverem-se sozinhos a 

aparecerem e desaparecerem, etc.  

 No percurso histórico do cinema de animação foram várias as figuras que 

contribuíram para o seu aparecimento e desenvolvimento, nomeadamente Cohl 

(França) e McCay (E.U.A.), dois artistas que se destacam principalmente por terem 

dado ao cinema de animação um novo rumo. Estes animadores, passaram a ver e 

a utilizar a animação de forma mais racional na criação de obras mais coerentes. 

É a partir da intervenção destes dois artistas que o cinema de animação passa a 

ser uma verdadeira arte, com uma linguagem própria e um grande potencial 

expressivo, e não mais, uma curiosidade técnica ou estética.  

 Como vimos, para se conseguir uma fluidez de movimentos semelhante à 

realidade, seriam necessárias vinte e quatro (24) imagens por cada segundo, o 

que tornaria o trabalho de um animador completamente incomportável. Visto isto 

e atendendo que na animação a intenção é criar e não copiar os movimentos da 

realidade, neste contexto, Cohl encara o papel principal ao descobrir que não era 

necessário executar um desenho por cada fotograma (by one), mas que cada 

desenho poderia servir de base a dois fotogramas (by two). Desta forma 

aumentava o tempo de exposição de cada desenho e conseguia movimentos 

mais suaves. Para Perisic (1985, 8), num “filme de animação tradicional/analógica, 

filma-se 12 a 14 e às vezes menos desenhos ou fases por segundo, o que já nos 

dá movimentos bastante satisfatórios”. No seguimento, a filmagem imagem a 
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imagem, cada fotograma (quadro ou frame), é captado separadamente, de 

maneira sequencial. Este processo permite, às imagens quando projectadas a 

uma determinada velocidade e caso contenham pequenas modificações nos 

desenhos ou objectos em cena, criar a ilusão do movimento (Pinna 2009). 

 O tempo no universo da animação é um elemento basilar, já que é através 

dele que dominamos todas as acções e movimentos presentes. Ao planearmos o 

tempo em cada acção, devemos ter presente e considerar vários factores como, o 

peso, o estado de espírito, a personalidade e o temperamento dos personagens. 

Estes elementos indicam-nos o tempo que cada personagem necessita para 

realizar um determinado movimento. Segundo Valente (2001), é o tempo e o 

espaço entre cada imagem que modelam a fluidez e a eficácia dos movimentos. 

Em qualquer animação as acções têm sempre lugar num determinado espaço 

(distância) e num determinado tempo (velocidade). No seguimento e como vimos 

na secção 2.3, na subsecção 2.3.1 o movimento e a velocidade não são todos 

constantes, portanto o jogo entre tempo e espaço torna-se crucial para se obter 

uma velocidade (regular, acelerada, desacelerada, acelerada/desacelerada e/ou 

irregular) dos movimentos necessários à acção.  

 Outro factor importante a considerar no desenvolvimento de uma 

animação para que esta fique minimamente credível são as leis físicas 

elementares e do movimento segundo Newton (secção 2.3.2). Ao analisarmos 

verificamos que todos os objectos na natureza têm o seu próprio peso, estrutura e 

grau de flexibilidade, consequentemente, isto leva a que cada um, tenha um tipo 

de comportamento, ou seja, cada objecto irá responder de maneira diferente às 

acções exercidas e às forças externas que agirão sobre ele. Neste contexto, não 

podemos deixar de referir ainda, o contributo e o legado que Walt Disney e a sua 

equipe nos deixaram, e que se tornaria até aos dias de hoje nos princípios 

fundamentais da animação: O Comprimir e Esticar (Squash and Stretch); a 

Antecipação (Anticipation); a Encenação (Staging); a Animação Seguida e Pose a 

Pose (Straight Ahead Action and Pose to Pose); a Continuidade e Sobreposição 

de Acção (Follow Through and Overlapping Action); a Aceleração e Desaceleração 

(Slow In and Slow Out); os Arcos (Arcs); Acção secundária (Secondary Action); 

Tempo (Timing); Exagero (Exaggeration); Desenho sólido (Solid Drawing) e o; 

Apelo (Appeal). Todas estas noções são importantes, no entanto não quer dizer 

que as tenhamos que colocar em prática. Estamos a trabalhar em animação, num 

mundo faz de conta sem limites, onde tudo é possível. Portanto e como refere 

Càmara (2005), a animação é uma arte criativa e a possibilidade de quebrar ou de 

contrariar todas as leis da natureza pode ser interessante e até mesmo constituir o 

estilo e a conduta da própria animação. 
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 Após várias entrevistas e revisão literária podemos aferir que um projecto 

de animação, desenvolve-se segundo três momentos cruciais a pré-produção – 

onde se engloba todo o processo de preparação do projecto, desde a ideia, 

planeamento administrativo/logístico, construção e definição conceptual e 

estética do filme. Esta etapa envolve tarefas não visuais (argumento, guião, 

previsão de custos, prazos de realização, gravação de diálogos, etc.); e visuais 

(storyboard, estudo e apresentação de cenários, personagens e acessórios, 

ambiente gráfico, etc). A produção - todo o processo de criação dos movimentos 

da animação. Aqui, dá-se início à etapa de execução da animação propriamente 

dito. Cabendo ao animador dominar as técnicas e os princípios da animação por 

forma a que este seja capaz de construir o movimento desejado, sem perder a 

expressividade e a tensão dramática da narrativa. E a pós-produção - todo o 

processo de montagem, edição de som  e finalização/exportação no formato 

adequado do filme de animação, incluindo aqui também a promoção/divulgação 

do filme/projecto. 

 Existem inúmeras técnicas de animação, tantas quantas a nossa 

imaginação conseguir conceber e os materiais o permitirem executar. Do 

levantamento e analise efectuada, secção 2.5., destacam-se dois grupos: A 

animação sem suporte info-video-cinematográfico, onde se englobam todos os 

mecanismos e técnicas que permitem a ilusão do movimento, nomeadamente a 

“Lanterna Mágica”, o “flip-book”, e os brinquedos ópticos como: o 

“Thaumatrope”, o “Zootrope”, etc. (Consideramos que este grupo, poderá através 

dos brinquedos ópticos, permitir a introdução do cinema de animação de forma 

lúdica e divertida). E a animação com suporte info-video-cinematográfico, que se 

subdivide em três grupos, dos quais destacamos a Animação manipulação 

Imagem-a-imagem, do qual destacamos o subgrupo 2D tradicional/analógico, 

nomeadamente a animação plana com as técnicas: animação de recortes, pintura 

sobre vidro, etc. E o subgrupo 3D tradicional/analógico que recorre a técnicas 

conhecidas como stop motion tais como: animação de objectos, pixiliação, etc. 

(Na nossa óptica, e atendendo à dimensão e características do público-alvo, estes 

grupos e subgrupos de animação, parecem ser os mais pertinentes para a 

exploração e implementação deste projecto de investigação). Aqui podemos 

observar e constatar em todas as técnica de animação os sinais supremos 

característicos da animação: tornar o impossível possível.  

 Embora a animação experimental seja considerada por muitos como 

sendo uma espécie de cinema não narrativo ou abstracto, na óptica de alguns 

realizadores e profissionais de animação, a animação experimental é muito mais 

do que isso. A animação experimental pressupõem fazer experiências, arriscar, 

levar os projectos ao limite... sendo que, todos os filmes vinculam um mar de 
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experiências. Como nos refere Feijó (2006), a animação experimental implica 

experimentar e no fundo, cada filme que uma pessoa faça de animação é sempre 

uma nova experiência. Neste contexto, todas as animação (narrativas e/ou não 

narrativas) levadas a cabo por animadores ou principiantes são sempre válidas. 

Feijó (2014, anexo N, ponto 1.1.) ainda acrescenta, os bons projectos de 

animação têm sempre um desafio, e esse desafio é o que nos leva a experimentar 

mais ou menos situações... Perante o exposto estamos certas que só a 

experimentação nos faz avançar e evoluir. 

 Com naturalidade, esta arte consegue agregar um sem número de 

aprendizagens significativas, através da vasta gama de técnicas que pode 

mobilizar em todo o processo. Se considerarmos que os conhecimentos se 

adquirem a partir de novos estímulos, a partir de novas experiências e vivências, 

então estamos perante um excelente meio, que ao mesmo tempo que nos 

proporciona novas experiências, principalmente para aqueles que nunca tiveram a 

possibilidade de o fazer, estimula e ajuda no processo de aprendizagem (em 

simples tarefas como: pintar, recortar, contar histórias – raciocínio lógico, etc.). No 

seguimento, “o cinema de animação pode ser considerado por muitos um tipo 

menor de cinema, quando na verdade se trata de uma das vias cinematográficas 

que oferece ao artista um nunca acabar de possibilidade de expressão” (Barbosa 

apud Gaio 2001, 31).  
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Fonte: Eisner (2005, 11) 

 

3. 
Narrativa Visual e Audiovisual 

“As pessoas vão ao cinema para assistir a uma história bem contada. 

Querem uma narrativa, não episódios.  

Querem senti-la como uma peça única e não  

como um conjunto de cenas interessantes disjuntas” 

(Seger 2008, 57) 
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3.1. Introdução 

 Segundo Eisner (2005) o acto de contar histórias é tão antigo como a 

própria humanidade, e está completamente enraizado no comportamento dos 

seres humano que vivem em comunidade. As histórias são usadas para entreter 

mas também para ensinar comportamentos e valores morais. Para o mesmo 

autor, contar historias exige muita habilidade, já que as histórias dramatizam as 

convivências, as relações sociais, transmitem ideias ou simplesmente extravasam 

para a fantasia. Para Almeida (1982), “a narrativa visual é, sobretudo imagem, 

onde a palavra é na sua maioria um acessório dispensável. Neste contexto, a 

imagem tem a capacidade de suprimir uma data de informação escrita e falada. 

No seguimento, Dondis (1991) menciona, para que sejamos considerados 

alfabetizados, hoje em dia, é preciso aprender os componentes básicos das 

diferentes linguagens (verbal, visual e audiovisual). Segundo a mesma autora, o 

alfabetismo visual e audiovisual, deve operar segundo os mesmos objectivos que 

motivam o desenvolvimento da linguagem escrita103, que é precisamente, 

“construir um sistema básico para a aprendizagem, a identificação, a criação e a 

compreensão de mensagens visuais e audiovisuais que sejam acessíveis a todas 

as pessoas, e não apenas àquelas que foram especialmente treinadas(...)” (Dondis 

1991, 3). 

 Como vimos no capitulo I deste projecto de investigação, o cinema e o 

cinema de animação alicerçou a sua projecção, através dos diferentes brinquedos 

ópticos, que criavam a ilusão do movimento, e nos vários atributos e 

manifestações artísticas e gráficas, advindas na sua maioria, de artistas ligados ao 

mundo do espectáculo (mágicos, actores, ilusionistas, lightning sketchers104) ou 

profissionais das artes gráficas. Se considerarmos, como Eisner (2005, 10), que 

uma arte sequencial, é uma série de imagens dispostas em sequência, e que, uma 

imagem é a memória de um objecto ou experiência gravada pelo narrador fazendo 

uso de um meio mecânico (fotografia) ou manual (desenho) (Eisner 2005, 19). 

Então, começamos a ter a constituição base daquilo a que se considera uma 

                                                 

103 Segundo a autora, os componentes da linguagem escrita, são: letras, as palavras, a ortografia, a 
gramática e a sintaxe (Dondis 1991, 3). 
104 Lightning sketchers – desenhos relâmpago, como refere Crafton, Donald (1993). 
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narrativa visual: contar histórias através de imagens pertencentes a uma corrente 

fluida de factos dispostos em sequência. 

 No seguimento Costa (in Mascarello (org.), 2006), expressa, quando o 

cinema surgiu, era apenas mais uma curiosidade como tantas outras que 

apareceram no final do século XIX, ele não possuía nenhum tipo de código e 

estava misturado com outras formas de entretenimento, como: espectáculos de 

lanternas mágicas, o teatro, o ilusionismo, as revistas ilustradas e os cartões-

postais, etc. Vários foram os mecanismos inventados que promoviam e 

engrandeciam a forma de narrar as histórias. As primeiras tentativas em organizar 

as imagens em sequência, que apesar de fixas, podiam alcançar algum 

dinamismo, mediante algumas técnicas físicas, com sobreposições e simples 

deslocações, já anteviam a necessidade de se construir uma nova linguagem e 

um novo código, que se acentua muitos anos mais tarde com a chegada do 

cinematógrafo. O surgimento do cinematógrafo veio abrir portas a um novo 

mundo de possibilidades e desafios. O modo de ver, pensar e contar histórias 

alcança novos patamares. 

 Costa (in Mascarello (org.), 2006) recorda, ao princípio o cinema fazia-se 

representar predominantemente por imagens, no entanto, foi-se transformando e 

reorganizando até alcançar uma linguagem própria e um estatuto. Se nos 

primeiros anos a narrativa era pouco relevante face à curiosidade e ao entusiasmo 

dos espectadores em verem a reprodução da realidade em movimento, logo, logo, 

esse entusiasmo foi perdendo a força, como refere Almeida (1982, 53), “o filme 

tinha que aprender a contar uma história”.  

 Neste contexto, o cinema passa a dar mais importância à narrativa, 

procurando formas e meios de a realçar. Foram vários os nomes105 que 

contribuíram para a criação o desenvolvimento, daquilo a que hoje chamamos de 

linguagem cinematográfica e audiovisual. No seguimento, e uma vez que este 

projecto de investigação está relacionado com o cinema de animação, sentiu-se a 

indispensabilidade de procurar e compreender melhor, por um lado, o que é uma 

narrativa e quais são os elementos básicos da linguagem audiovisual. Por outro 

lado, qual a importância do audiovisual no ensino, nomeadamente o cinema de 

animação.  

 Assim, este capitulo apresenta, na primeira parte o surgimento da arte 

sequencial e a relevância da imagem na narrativa. Posteriormente, passamos para 

a narrativa, onde se explora o peso e a influência do conto ao longo da nossa 

evolução, que vai desde o divertimento até à passagem e aprendizagem de 

conhecimentos. No seguimento, analisamos as possibilidades da construção 

                                                 

105 Nomes como: Méliès, Porter, Williamson, Smith, Griffth, entre outros. 
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narrativa, em especial no universo da animação. Ainda dentro desta secção, 

procuramos evidenciar de que forma podemos obter ideias, inspiração e 

imaginação, para desenvolvermos as nossas próprias narrativas. O que é uma 

sinopse e um argumento e, qual a importância e a pertinência de um storyboard 

num projecto cinematográfico. Na segunda parte, são abordadas as questões 

ligadas aos códigos e à linguagem audiovisual inerente à construção fílmica. 

Desta forma, fez-se um levantamento dos elementos básicos desta linguagem, 

dos quais destacamos: Os conceitos estruturais - Cena e Sequência e, Sequência 

e Planos. Os conceitos imagéticos - Ângulo, Enquadramento/ Composição, 

Movimentos de câmara. E por último, os conceitos de continuidade – Campo/ 

Contra-campo/ Fora de Campo e, Raccord. Em seguida, fomos buscar a relação e 

a importância do audiovisual no ensino, focando aquilo que mais nos importa para 

esta investigação, que é precisamente, o cinema de animação e o seu papel na 

educação ao longo dos tempos. Passando para a descrição de iniciativas levadas 

a cabo por festivais e entidades ligadas ao cinema e ao cinema de animação, que 

têm contribuído para a divulgação e promoção deste vasto universo. Antes de 

terminar este capitulo, apresentamos ainda uma subsecção, onde abordamos as 

possibilidades e vantagens da utilização do cinema de animação como 

instrumento pedagógico. Seguindo-se um resumo e uma reflexão de todo o 

capitulo. 

 

 

 

 

3.2. Arte sequencial  

“Sem uma ordenação sequencial dos acontecimentos no tempo,  

o que temos são factos desconexos” 

(Pinna 2009, 17) 

 Conforme menciona Cruz (2009), o nascimento da arte sequencial remonta 

ao tempo pré-histórico. No inicio, no período do Paleolítico, as pinturas e a 

representação gráfica de animais, caçadores, etc. eram gravados como elementos 

independentes, não existindo nenhuma relação entre imagens. Só mais tarde, já 

no período do Neolítico surgem as primeiras representações de acções – 

primeiramente envolvendo as plantações agrícolas, a passagem do tempo, as 

caçadas e as aventuras mitológicas, de âmbito sagrado. Nesta fase, observam-se 
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novas formas de composição, onde se conseguem estabelecer conexões e 

relações entre os grafismos representados. Para o autor, era o nascimento da arte 

sequencial. 

PINTURAS RUPESTRES – PALEOLÍTICO 

 

[Figura.143]: Esquerda - Parque Nacional da Serra da Capivara, Brasil | Direita - Abrigo na Rocha de Bhimbetka, Índia. 
Fonte: (WIKI(r) 2013)  

 Como já vimos no capitulo I, no Egipto também são vários os exemplos 

das representações gráficas (pintura e escultura em baixo e alto relevo), nas quais 

se registam os acontecimentos diários e sobretudo os feitos do Faraó. As imagens 

concebidas são dispostas em sequencia, por forma a dar mais ênfase às 

narrativas. Um exemplo curioso para além da disposição em sequência é, a 

procura da reprodução do movimento, neste contexto, e segundo Williams (2009) 

cerca de mil e seiscentos (1600) anos A.C., foi mandado construir um templo para 

a Deusa Ísis pelo Faraó Ramsés II. O templo era constituído por 110 colunas, 

habilmente posicionadas, contendo cada uma delas a figura de Ísis mudando de 

posição progressivamente. Estas gravuras esculpidas em baixo relevo [Figura.144], 

já demonstravam a preocupação em reproduzir as imagens em sequência para 

obter o tão desejado movimento. 

 
[Figura.144]: Colunas do Templo da Deusa Ísis :: Fonte: Williams (2009) 
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[Figura.145]: Cerâmica com a representação A lenda de 
Teseu. 

             São muitas e variadas as obras 

arqueológicas na Europa, que nos exibem o 

interesse do homem em registar graficamente 

os episódios em sequência, por forma a 

exporem um determinado acontecimento. Por 

exemplo, na Grécia, são várias as cerâmicas 

decoradas com narrativas mitológicas, que 

atestam esta realidade [Figura.145], Segundo 

Moreno (1973), uma das mais interessantes 

peças de cerâmica antiga, encontradas no 

palácio de Cnosso106, mostra-nos em 

desenhos sequenciais, a história da façanha 

de Teseu , que combate e mata o Minotauro.  

 

 

 Já na nossa era, mais concretamente no ano cento e treze (113), 

apresenta-se um dos mais conhecidos exemplos de narrativa pictográfica, a 

coluna trajana [Figura.146], de estilo dório, com 35 metros de altura, foi mandada 

construir pelo 

 
[Fig.146]: Coluna Triunfal  Romana – Coluna de Trajano :: Fonte: (WIKI(s) 2013) 

senado romano, para servir 

de tumulo ao Imperador 

Trajano. Esta narrativa visual, 

executada em alto relevo, 

onde narra os feitos do 

Imperador, é a história mais 

antiga que se conhece, 

contada através de uma tira 

continua, com 200 metros de 

comprimento (23 voltas à 

coluna). 

 Como nos atesta Poncet (1952 apud Denis 2010), a tapeçaria de Bayeux 

foi igualmente considerada antecessora da banda desenhada e do desenho 

animado. O tapete da rainha Matilde, com setenta (70) metros de cumprimento e 

cinquenta (50) de largura, é uma das tapeçarias francesas mais famosas. Exposta 

no museu da catedral de Bayeux [Figura.147], apresenta uma narrativa sequencial  

                                                 

106 Cnosso – Capital da Creta antiga, que floresceu no século XXI A.C. (Moreno 1973, 35). 
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onde, conta a história da 

invasão da Inglaterra pelos 

normandos, culminando na 

batalha de Hastings, em mil e 

sessenta e seis (1066), dando 

a vitória aos invasores, 

fazendo de Guilherme I e 

Matilde os reis de Inglaterra 

(Moreno 1973). 

 
[Figura.147]: Pormenores da Tapeçaria de Bayeux 

Fonte: Bayeux Museum 

No prolongamento Denis (2010), refere que o desenho e a pintura estão na base 

de múltiplas invenções que conduziram ao aparecimento do cinematógrafo e 

fizeram do grafismo a ponto central do pré-cinema. Para Eisner (1989), no mundo 

moderno da comunicação os dispositivos: palavras e imagens, são tratados 

separadamente. Segundo o mesmo, eles derivam de uma mesma origem, e é na 

hábil utilização desses dois dispositivos que se encontra o potencial expressivo 

do veículo. No seguimento Cruz (2009), recorda que foi James Gillary107, no século 

XVIII, que percebeu que o texto e a imagem integrados e dispostos em sequência,  

permitia a reprodução gráfica do tempo. Neste contexto, o quadro ou desenho/ 

pintura, relacionava-se com o quadro antecedente e o precedente. É 

precisamente neste século que reaparecem panfletos e publicações populares  

[Figura.148], onde os artistas tentam criar 

uma linguagem lógica e sequencial, como 

nos sugere Eisner (1989, 13), Os artistas, 

que lidavam com a arte de contar 

histórias, destinadas ao público de 

massa, procuraram criar uma Gestalt, 

uma linguagem coesa que servisse como 

veículo para a expressão de uma 

complexidade de pensamentos, sons, 

acções, e ideias numa disposição em 

sequência, separadas por quadros. 

 
[Figura.148]: Tira de dois quadros de James Gillray, datada de 1797 

Fonte: Interdtícios-Cruz (2009, p.55) 

 Dentro de todo este contexto, Pinna (2009, 16) refere que, a arte 

                                                 

107 James Gillray [1757-1815]: Caricaturista e ilustrador Britânico, famoso pelas suas sátiras politicas e 
sociais feitas em gravuras. (WIKI(t) 2013). 
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sequencial é “toda a representação artística composta por uma série de imagens 

dispostas em sequência (...) tais imagens devem apresentar certa conexão 

espacial entre si, de modo que a sequência assuma uma ordenação lógica em 

que cada unidade se relacione com a suas predecessora e sucessora de maneira 

a representar a evolução do tempo na narrativa representada”. Neste contexto, 

podemos então verificar que, o factor tempo, é muito relevante na arte sequencial, 

na realidade o tempo é visto como a estrutura fundamental deste tipo de arte, já 

que é na classe temporal que se organizam e se passam os acontecimentos. Para 

Rabaça e Barbosa (1987, 532), sequência significa um conjunto de cenas que se 

referem à mesma acção. É uma espécie de divisão narrativa de um filme. No 

entanto, as cenas que se reúnem em sequência não estão situadas forçosamente 

dentro do mesmo espaço e tempo, mas são antes definidas por uma unidade de 

acção, tema ou movimento. No seguimento, na arte sequencial, o artista, segundo 

Eisner (1989), tem que primeiro conseguir prender a atenção do espectador e em 

seguida ditar qual a sequência narrativa que ele seguirá. O que acontece com 

muita facilidade no cinema, ou seja, o espectador é impedido de ver o quadro 

seguinte até à sua exibição, assim, o filme que é uma extensão das tiras de 

quadrinhos, tem absoluto controlo sobre a sua leitura.  

 Como em qualquer meio de comunicação a narrativa sequencial também 

recorre e trabalha com diferentes elemento: verbal, iconográfico e sonoro. No 

entanto para Eisner (2001), as imagens são a essência deste meio de 

comunicação, ou seja, apesar de também existir a possibilidade de se trabalhar 

com texto e sons (diálogos, texto informativo, legendas, musica, efeitos sonoros 

nas obras audiovisuais) é sempre a imagem o meio que mais comunica, talvez 

aqui se compreenda, muitas das obras narrativas que são executadas sem 

recorrer a qualquer tipo de texto ou palavras. 

            Segundo Denis (2010), a banda desenhada, que evoluiu da 

caricatura, e que nasceu muito antes do cinema, já perseguia um objectivo 

narrativo, que serviu de inspiração e influência à animação, como refere Solomon 

(1996, 50), “muitas das primeiras curtas metragens eram tiradas de bandas 

desenhadas dos jornais”. Segundo Pinna (2009), foi graças à criatividade, às 

experiências e ousadia dos artistas pioneiros da animação que foi possível o 

desenvolvimento de processos e técnicas que ainda hoje são utilizadas. Segundo 

Crafton (1993, 48), mais importante que a influência das histórias aos 

quadradinhos é uma ligação entre os primeiros cartoons animados e um híbrido 

de artes gráficas e actuações chamadas de “lightning sketches” ou desenhos 

relâmpago. Essa era, essencialmente uma arte dos salões vitorianos que alcançou 

os palcos do vaudeville no final do século XIX”. 
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             Um espectáculo de “lightning sketches”, tinha como 

base primordial, o artista-desenhador, e um quadro branco. O 

artista-desenhador e animador, iniciava o seu espectáculo com 

um desenho simples que se vai transformando e tornando mais 

complexo à medida que o processo se desenvolve. Na [Figura 

.149], podemos ver as etapas de um espectáculo de “lightning 

sketches”, onde se observa na primeira imagem o quadro todo 

branco, no segundo quadro o artista-desenhador-animador, 

inicia o seu trabalho e desenha um pôr do sol num sitio calmo 

onde se pode avistar alguns barcos à vela, passando para o 

terceiro quadro onde a imagem se transforma para dar lugar a 

uma paisagem de campo, na qual, no quadro seguinte surge 

uma bicicleta, onde no quinto e último quadro surge um ciclista 

montado na bicicleta, na paisagem de campo.  

Segundo Pinna (2009(a)), neste tipo de representação todo o 

trabalho era criado e desenvolvido sob o olhar atento dos 

espectadores, neste processo o artista era ao mesmo tempo 

autor e personagem da acção. Aqui, a perícia nas alterações ao 

desenho e a rapidez com que o artista-desenhador-animador 

actuava, permitia um espectáculo dinâmico, que misturava 

artes plásticas com performances originais, um verdadeiro 

espectáculo cheio de magia.  

Ainda muito antes de surgir o cinema dos irmãos Lumière, em 

1895, desenvolveram-se muitas experiências e invenções, 

segundo Costa (in Mascarello (org.), 2006, 18), o cinema 

também tem a sua origem associada às “prática da 

representação visual pictórica, como os panoramas108 e os 

dioramas, bem como nos brinquedos ópticos dos século XIX, 

como o taumatrópio (1825), o Fenaquitiscópio (1832) e o 

Zootrópio (1833). Este último, deu origem ao praxinoscópio 

(1877) de Emile Reynaud, que sabiamente substitui as ranhuras 

do tambor por vários espelhos, em que cada um reflectia a 

imagem correspondente, assim já não era necessário ter que  

 
[Figura.149] : “The Lightning 

Sketcher”, de Edwin G. Lutz.  
Ilustração para a revista LIFE, 15 de 

Abril de 1897.  
Fonte: Crafton (1993, 49) 

                                                 

108 Panoramas – designa panoramas a qualquer vista de um espaço físico, ou seja uma ampla vista geral 
de uma paisagem, território, cidade ou parte destes elementos (WIKI(u) 2013) e;  
Diorama – é um modo de apresentação artística, de cenas da vida real para exposição com finalidades de 
instrução ou entretenimento. A cena pode ser paisagens, plantas, animais, eventos históricos, etc. 
(WIKI(v) 2013). 
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do movimento. Esta invenção, mais tarde combinada com a lanterna mágica, deu 

origem ao seu teatro ótico, um enorme passo para a arte sequencial. Como nos 

relata Robinson (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996),  

 
[Figura.150]: Teatro-óptico de Reynaud com película flexível.  
Fonte: Disney (1954). 

Reynaud conseguiu perceber o principal 

obstáculo de todos os dispositivos de imagens 

animadas anteriores, que era precisamente, a 

limitação do movimento a uma só acção. Por 

forma a ultrapassar este problema, o mesmo 

desenvolveu um processo que lhe permitiu 

colocar as imagens em sequência, numa banda 

continua, flexível e ilimitável, que se 

movimentava entre duas bobines, movidas por 

manivelas. Estava criado o mecanismo que 

permitia conceber livremente sequências 

narrativas. Alguns anos mais tarde, surge o 

cinematógrafo (1885). 

 

 Para Eisner (2001), os avanços tecnológicos e o facto de estarmos 

inseridos numa sociedade cada vez mais dependente da comunicação visual, 

força a necessidade de se dar mais valor à arte sequencial. O mesmo autor 

defende ainda, a singularidade estética deste meio como sendo “um veículo de 

expressão criativa, uma disciplina distinta, uma forma artística e literária que lida 

com a disposição de figuras ou imagens e palavras para narrar uma história ou 

dramatizar uma ideia” (Eisner 2001, 5). 
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3.3. Narrativa 

“A narrativa está presente em todos os tempos, em todos  

os lugares, em todas as sociedades, começa com a  

própria história da humanidade”. 

(Barthes 1985) 

 Segundo o Dicionário da Língua Portuguesa (DLP, 2009), narrativa refere-

se à exposição de uma série de acontecimentos reais ou imaginários, mais ou 

menos encadeados, uma espécie de história. Segundo Nogueira (2010), o termo 

“narrativa” umas vezes é utilizado para designar o próprio acto de narração, 

outras vezes é utilizado como referência ao conteúdo do acto de narração, 

podendo ainda também ser entendida como modo de discurso. Para Rabaça e 

Barbosa (1987), o termo narrativa significa todo e qualquer discurso que suscite 

como real o imaginário (material e espiritual), apoiado em personagens fictícias ou 

no próprio narrador. Segundo os mesmos, as narrativas vão variando consoante 

os meios da narração (escrita, fala, imagens, etc.). Sendo a narração, “um relato 

escrito, oral ou visual de acontecimentos ou circunstancias que envolvem a 

acção, o movimento e o transcorrer do tempo” (Rabaça e Barbosa 1987, 413). 
Seguindo o mesmo conceito, quando se passa para uma narrativa visual, a 

imagem atinge o estatuto de peça fundamental em todo o processo, já que é 

através desta, que se passa a contar a história/acontecimento (reais e/ou 

imaginários). A este tipo de fenómeno é o que Eisner (2005) designa por narrativas 

gráficas, e que significa, qualquer tipo de narração que usa imagens para 

transmitir as ideias, aqui encaixam-se entre muitos outros suportes, todos os 

filmes.  

 Segundo Eisner (2005, 13), todas as histórias seguem uma conduta, cujo 

esqueleto é sempre igual, independentemente do estilo, da maneira de contar e 

do meio109 que utilizarem. Para o autor, “uma história tem um início, um fim e uma 

linha de eventos colocados sobre uma estrutura que os mantêm juntos”.  

                                                 

109 Meio: Um texto, m filme, um livro, uma BD, etc. 
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No seguimento, o mesmo autor apresenta, um esquema base [Esquema.17], da 

estrutura de uma história, o qual considera como muito importante para manter a 

orientação e o controlo sobre a maneira de contar a história, estando no entanto 

consciente de que uma história, entre o inicio e o fim, pode ser programada e 

contada de maneira muito diferente. 

ESTRUTURA DE UMA HISTÓRIA 

 

 

 

 
 
[Esquema.17]: Estrutura base de 
uma História de Eisner. 
Fonte: Eisner (2005, 13) 

 
 Segundo Turner (1997, 73), todos os filmes são narrativa, “eles contam 

histórias, mesmo os filmes que são baseados em eventos reais fazem ficção a fim 

de gerar drama, condensar o tempo, ou simplesmente para serem mais 

divertidos”. Ainda segundo o mesmo, o acto de contar histórias pode assumir 

várias formas110 e desempenhar funções aparentemente distintas, que podem ir 

do entretenimento à instrução. E é neste preciso contexto, que Abi Feijó (apud 

Gaio 2001), refere, que será necessário fazer opções quanto à forma e ao modo 

como se vai contar a história, reforçando a ideia de que, é muito importante, ter 

sempre presente e em consideração, os elementos significantes disponíveis: as 

imagens e os sons. 

 

 

 

 

3.3.1. Contar histórias  

 O que seria do cinema se não contasse histórias? 

 Embora não seja nossa pretensão aprofundar as questões ligadas à 

narrativa literária, parece-nos no entanto pertinente tomar conhecimentos base, 

mesmo que de forma superficial, quanto à essência de uma narrativa. Pois 

                                                 

110 Várias formas: mitos, lendas, trovas, contos, romances, fabulas, teatro, etc. 
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acreditamos que só conhecendo os meandros narrativos, mesmo que de forma 

simplificada, se consegue criar e desenvolver uma história com algum interesse. 

 Segundo Gotlib (2003), um conto é em primeiro lugar, uma história, e uma 

história, é segundo a mesma, “o que se conta numa narrativa e que pode ser 

recontado, recompondo-se os factos numa sequência cronológica, sem a 

preocupação de obedecer à ordem que tais acontecimentos ocupam na narrativa 

Gotlib (2003, 5). Segundo Castagnino (apud Gotlib 2003), um relato copia-se, um 

conto inventa-se, não importa se é assente em factos verdadeiros ou falsos, o que 

se conta é já ficção, uma forma inventada de representar algo. Neste contexto, um 

conto é sempre simulado, inventado por alguém, já que é difícil estabelecer limites 

com precisão entre o que é real e o que é ficcional. 

 Assim, como em muitas artes, é muito difícil precisar com exactidão como 

surgiu o conto, no entanto existem alguns pesquisadores que demonstram que os 

contos existiam e eram contados muito antes do aparecimento da escrita. Um 

desses investigadores foi o russo Vladimir Propp111 (1946 apud Gotlib 2003), que 

explorou e desenvolveu uma investigação sobre as origens do conto, defendendo 

a existência de duas fases de evolução, às quais designou: a pré-história e a 

história do conto.  

 À primeira, o autor associa o conto e o relato sagrado (mitos e ritos), nesta 

fase, o conto está intimamente ligado à religião, onde os mais velhos contam aos 

mais novos histórias sobre o mundo e sobre as suas experiências pessoais, com 

vista a explicar e ensinar determinadas acções e tradições, aqui compreende-se o 

poder do conto na edificação de determinadas crenças e orientações de 

pensamentos e atitudes. O mesmo autor, refere ainda que, é durante esta fase 

que aparecem também os primeiros contos escritos, e o exemplo mais antigo de 

que se conhece são “Os contos dos Mágicos (cerca de 4.000 A.C.), dos egípcios 

(Gotlib 2003). 

 Em relação à segunda fase: a história do conto – esta só surge, quando o 

conto se liberta das tramites religiosas e passa a ser autónomo. Aqui, já não é só 

a pessoa mais velha ou pessoa ligada à religião que conta histórias, mas o 

narrador pode ser qualquer um. A expansão das narrativas, que deixam o religioso 

e emergem por caminhos do profano, vão buscar na sua maioria, inspiração para 

a criação artística, no quotidiano social (Propp 1946 apud Gotlib 2003). 

 Os mitos, contos, lendas, etc., são segundo Bâ (1994 apud Matos 2005), 

formas que os sábios dos tempos antigos, encontraram para fazer passar ao 

longo de séculos, mensagens mais ou menos encobertas, destinadas ao 

                                                 

111 Vladimir Propp [1895-1970]: Académico estruturalista russo que decompôs e analisou os 
componentes básicos de enredo dos contos tradicionais russos visando identificar os elementos 
narrativos mais simples e indivisíveis (Olshansky 2008). 
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ensinamento que, transmitidas na infância, ficariam gravadas na memória, para 

mais tarde, já numa outra fase da vida, emergirem iluminadas por um novo 

sentido. No seguimento, Bastos (1999), refere que o conto promove um 

funcionamento no desenvolvimento do imaginário, uma faculdade essencial do 

homem, e que é especialmente fértil durante a infância tornando-se determinante 

no processo de desenvolvimento, quer nível cultura como afectivo, quer a nível 

individual e social. 

 Segundo Gotlib (2000), é no século XIX que o conto se desenvolve, muito 

por causa, entre muitas outras coisas, do desenvolvimento da imprensa, que 

permite a publicação em várias revistas e jornais. Surgindo aqui neste século, 

também os contos modernos. Ao contrário de Propp e os Grimm112, que 

desenvolvem os seus estudos a partir das acções e das personagens que alinham 

no enredo, Poe113, vai desenvolver toda a sua teoria do conto literário, com base 

na dimensão e do próprio conto, ou seja, estabelece a relação entre a dimensão 

do conto (e o tempo que é dispendido para a sua leitura) e o efeito que a leitura do 

conto causa no leitor (que designa por efeito único ou impressão total). Neste 

contexto Poe defende que os contos devem ser breves, afirmando: 

No conto breve o autor é capaz de realizar a plenitude da sua intenção, 

seja ela qual for. Durante a hora da leitura atenta, a alma do leitor está 

sob o controlo do escritor. Não há nenhuma influência externa ou 

extrínseca que resulte de cansaço ou interrupção” (Poe apud Gotlib 

2000, 34). 

 No seguimento, para Poe (apud Gotlib 2000, um conto visa conquistar o 

efeito único ou impressão total, que nada mais é, do que alcançar o efeito que o 

autor pretende que a sua obra cause nos receptores, como: medo, alegria, 

entusiasmo, ensine algo, etc. Aqui todos os elementos da narrativa, os 

personagens, as acções, os acontecimentos, os cenários, a forma como está 

escrito, tem como objectivo principal causar o efeito único ou impressão total no 

receptor.  

 Para se alcançar os objectivos desejados na construção de um conto, é 

necessário um plano, para que se consiga, em pouco espaço e com o mínimo de 

meios, o máximo de efeitos desejados. A história é compactada, exibindo apenas 

                                                 

112 Irmãos Jacob Grimm [1785-1863], e Wilhelm Grimm [1786-1859]: Académicos, linguistas, poetas e 
escritores alemães. Ambos dedicaram-se ao registo de várias fábulas infantis, são inúmeros os contos de 
fada deixados pelos autores, das quais destacamos: Rapunzel, Cinderela ou a Gata Borralheira, 
Capuchinho Vermelho, o Pequeno Polegar, A bela Adormecida, Branca de Neve e os Sete Anões, etc. 
(WIKI(w) 2013).  
113 Edgar Allan Poe [1809-1849]: Autor, poeta, escritor e critico literário americano. Considerado como 
sendo o inventor do género de ficção policial, recebendo também méritos pela contribuição ao género de 
ficção cientifica, os seus contos deambulam entre o mistério e o macabro/horror (WIKI(x) 2013).  
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os momentos principais, por forma a criar uma intensidade e um jogo narrativo 

que conquiste e surpreenda o receptor. Nesta perspectiva, e considerando o  

exposto, o conto pode ser visto como uma forma de narrativa curta, que transmite 

uma história resumida de forma objectiva, sucinta e clara, o qual em muito se 

parece, com os mecanismos dramáticos de uma curta-metragem de animação.  

 Para Bâ (1994), o conto pode ser entendido segundo dois pontos de vista. 

O primeiro, puramente recreativo e objecto de lazer, aquele que entretém os 

indivíduos, no entanto, para os que o tentam recontar a história a outros 

indivíduos, faz dele (o conto), uma nova forma de aprendizagem da língua e de 

certos mecanismos do pensamento. No segundo ponto de vista, o conto é visto 

como um suporte de ensinamento às regras morais e sociais, na medida em que 

narra quais os comportamentos ideias a serem tidos em consideração na vivência 

familiar e em comunidade. Sylvie Loiseau (1992), acrescenta ainda que o conto 

não é apenas uma forma de lazer, ele também vincula uma enorme riqueza de 

conteúdos que alimentam e expandem o imaginário individual. Completando este 

raciocínio Matos (2005), refere que é a partir da imaginação criadora, que o 

individuo consegue reorganizar as suas experiências e dar-lhes novas formas.  

 Dando continuidade ao exposto, também Piglia114 (1994) refere que, uma 

das mais importantes características da forma do conto, é a de se conseguir 

passar para o receptor (ouvinte/leitor) duas histórias, ou seja, a história aparente, 

aquela que se ouve ou lê, e, a história oculta, os conceitos e as mensagens 

embebidas no conto. Para o autor, a tensão narrativa constrói-se entre a história 

aparente e a história oculta, e, onde a conclusão traz sempre uma revelação 

inesperada, fica sempre algo por dizer. No seguimento, o mesmo autor, considera 

que a informação mais importante é sempre aquela que não se revela. 

 Os contos modernos ou contemporâneos usam estruturas muito variadas, 

e não lineares, enquanto que os contos tradicionais, assentam sob uma estrutura 

narrativa clássica - rígida e linear, com mensagens simples e ingénuas, impondo 

assim algumas peculiaridades, como refere Felizardo (apud Cardoso 2001, 35), 

(...) a unidade de acção – uma só situação importante centraliza a 

narrativa e envolve as personagens – a unidade de tempo – (...) a história 

passa-se em curtos lapsos de tempo – a unidade de lugar – (...) o lugar 

geográfico por onde as personagens circulam é sempre de âmbito 

restrito. 

                                                 

114 Ricardo Piglia [ 1940 ---]: Escritor argentino, foi professor universitário, ensaísta, editor e director 
literário. Publicou vários textos de ficção e não ficção, as quais podem ser consultadas online at: 
http://pt.wikipedia.org/wiki/Obras_relacionadas_a_Ricardo_Piglia (WIKI(z) 2013). 
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 A simplificação da narrativa, mostra-se aqui necessária a quem pela 

primeira vez, quer entrar no mundo do cinema de animação. No entanto, mesmo 

que as histórias sejam muito simples, nem sempre é fácil transferi-las para novas 

linguagens. Neste contexto, pode-se antever o longo processo que o animador 

tem que percorrer. No entanto, e alcançado o objectivo, que é criar um filme de 

animação, o animador rapidamente se transforma num contador de histórias, cuja 

a presença é substituída pela obra, que deixa o campo literário para passar para o 

campo audiovisual, onde reinam as imagens e os sons em movimento. 

 

 

 

 

3.3.2. Construção Narrativa 

 Contemporaneamente existe uma enorme diversidade de narrativas em 

todo o mundo, e é perante esta situação que Gardies (2011), questiona se seria 

possível encontrar as características basilares de uma narrativa, ou por outras 

palavras, se haveria alguma estrutura básica ou narrativa mínima, num texto, que 

depois de actualizado, permitisse na mesma, o seu reconhecimento. Tendo por 

base estas indagações, Gardies (2011), apresenta a abordagem de Claude 

Brémond115, baseada nas ideias de Propp, cujo princípio assenta na tríade 

estrutural: o equilíbrio, o desequilíbrio e o reequilíbrio [Esquema.18]. 

 
[Esquema.18]: Narrativa Mínima :: Fonte: Gardies (2011, 95) 

 Podemos então aferir, que o jogo entre equilíbrio e reequilíbrio são as 

características basilares ou a estrutura básica de uma narrativa, imaginemos o 

seguinte: na sequência de um qualquer acontecimento, algo, até então estável, 

fica desequilibrado. Em seguida esse, algo, tenta recuperar a estabilidade, quer 

pela instauração de um novo equilíbrio, quer pelo regresso ao primeiro equilíbrio. 

                                                 

115 Claude Brémond [1929-1973]: Semiológo francês, director de estudos na Escola Superior de Ciências 
Sociais, efectua estudos no âmbito do conto popular (WIKI(aa) 2013).  
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Esta procura pela narrativa mínima, parece-nos uma estratégia e um desafio muito 

interessante e pertinente no campo do cinema de animação. 

 Para Moscariello (1985), uma narrativa fílmica pode obedecer a uma 

determinadas opções estruturais. As opções, essas podem variar entre estruturas 

simples e complexas. Na sequência do interesse deste projecto de investigação, 

apenas nos focaremos nas estruturas simples. E, como o próprio nome indica, 

este tipo de estrutura, do ponto de vista construtivo, trabalha com narrativas 

simplificadas. Aqui estão englobadas três modelos: a) A narração Linear; b) a 

narração binária e; c) a narração circular. 

a) A narração Linear – este tipo de narrativa percorre um único fio 

condutor, que se desenvolve de maneira sequencial do princípio ao 

fim, sem desvios do caminho traçado. Este tipo de narrativa é de 

fácil leitura e compreensão e, é concebida respeitando todas as 

fases do desenvolvimento dramático tradicional [Esquema.19]. 

 
[Esquema.19]: Narrativa Linear :: Fonte: A própria com base em (Marcariello, 2011) 

b) A narração binária – Este tipo de narração, apresenta dois fios 

condutores a comandar a acção [Esquema.20]. As “narrativas paralelas” – 

filmes policiais, western, etc., são um bom exemplo deste tipo de 

narração, que se baseiam na existência de 2 acções que se podem vir a 

cruzar ou não. Nesta contexto, existe sempre uma certa tensão ou carga 

dramática Moscariello (1985, 56).  

 
[Esquema.20]: Narrativa Binária :: Fonte: A própria com base  em (Marcariello, 2011) 
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c) a narração circular – Este tipo de narrativa é menos frequente e mais 

ligada a intenções poéticas, aqui, o final da narrativa reencontra o início, 

sendo que o arco narrativo acaba por formar um circulo fechado 

[Esquema.21]. Uma das intenções deste tipo de narração, será de natureza 

insolúvel do conflito da partida, denotando desconfiança em qualquer 

tentativa de superação da contradição assumida como motor dramático 

do filme Moscariello (1985, 57). 

 
[Esquema.21]: Narrativa Circular :: Fonte: A própria com base em (Marcariello, 2011) 

 Na generalidade a narrativa para ter sucesso, tem que ter muito bem 

definida, a história e a estrutura, ou seja, aquilo que queremos contar e de que 

modo o vamos fazer. Intrigar ou criar formas de atrair e envolver o espectador 

emocionalmente, são estratégias muito comuns em narrativas de sucesso. Com 

isto se diz, que toda a narrativa é sustentada num conflito que, por um lado tenta 

criar lassos de simpatia ou antipatia, no espectador, e por outro, lança intrigas 

constantes desafiando-o intelectualmente. Neste contexto, a envolvência afectiva 

e o empenho intelectual, como se mostra no [Esquema.22], seriam os dois critérios 

primordiais para criar uma narrativa ideal (Nogueira 2010). 

A NARRATIVA IDEAL DE UM FILME 

 
[Esquema.22]: A Narrativa Ideal de um filme :: Fonte: Nogueira (2010, 27) 
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 O conceito inerente ao conflito, passa então, a ser determinante na 

realização de um filme, independentemente, do seu formato116 ou género. A 

aceitação e a adesão dos espectadores é o resultado da maneira como o conflito 

é apresentado e narrado, ou seja, de que forma surge e é revelado o conflito, qual 

o seu desenvolvimento e resolução, e é precisamente, nesta sequencia de acções 

que se lança o jogo dramático117 e narrativo118 (Nogueira 2010). 

 Ainda, segundo Nogueira (2010), também existe uma forma mais ou menos 

padronizada de organizar os acontecimentos numa estrutura narrativa, que 

consiste no seguinte: um protagonista, tem um determinado objectivo (quer ou 

precisa de algo) e para o conseguir tem que ultrapassar vários desafios – Conflito. 

O desafio criativo [Esquema.23], está em, primeiro, identificar o objectivo do 

protagonista, já que é a partir deste que toda a narrativa se vai construir e 

desenrolar. Em segundo, pensar quais os obstáculos pelos quais o protagonista 

terá que passar, são estes mesmos obstáculos, que permitem criar diferentes 

intensidades dramáticas, que valorizam o objectivo perseguido pelo protagonista 

e dão ênfase à narrativa.  

O DESAFIO CRIATIVO 

 
[Esquema.23]: O Desafio Criativo na Construção do Conflito :: Fonte:: Nogueira (2010, 28) 

 Segundo Nogueira (2010), sem objectivo e sem obstáculos, a história corre 

o risco de se tornar incipiente, aborrecida e monótona. Para o autor, “conhecer as 

convenções narrativas e as expectativas dos espectadores permite-nos avaliar o 

potencial criativo de uma ideia ou de uma história” (Nogueira 2010, 28). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

116 Formato de um filme: Curta-metragem; Longa-metragem ou Triologia 
117 Jogo dramático, o autor refere-se à intensidade emocional que os acontecimentos provocam sobre as 
personagens e que se reflecte no espectador (Nogueira 2010, 27). 
118 Jogo narrativo, o autor refere-se ao modo como o autor cria expectativas no espectador sobre os 
acontecimentos que resultam das acções das personagens (Nogueira 2010, 27). 
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3.3.2.1. Animação: Narrativas Básicas 

 Jean Ann Wright (2005), no seu livro Animation Writing and Development – 

From Script Development to Pitch, no capitulo sete, apresenta aquilo que 

considera serem as estruturas básicas para se escrever uma narrativa para 

animação, nada mais pertinente para um projecto de investigação como este que 

aqui se apresenta. Neste sentido, esta subsecção será toda ela desenvolvida com 

base nas estruturas de escrita para animação mencionados pela referida autora. 

 Segundo Wright (2005), todas as histórias são diferentes umas das outras, 

no entanto todas elas ou quase todas seguem uma determinada estrutura. Estas 

estruturas servem, precisamente para ajudarem a escrever e a desenvolver a 

história, no entanto, dependendo do tipo de narrativa podemos ter estruturas mais 

simples ou mais complexas. As estruturas vão depender do tipo (se é desenho 

animado, animação para a internet, etc.), do género (acção, comédia, drama, 

terror, etc.), e também da complexidade e do estilo.   

 Para Wright (2005), se o argumento é longo, a estrutura vai ser mais 

complexa, e trabalhada por forma a manter o interesse do espectador até ao fim, 

se o argumento for simples, então, a estrutura  também vai ser simples. Segundo 

a autora, a maioria das histórias baseiam-se numa estruturas simples e básica, ou 

seja, todas devem ter um início, um meio e um final. Devem ter pelo menos, um 

personagem, que terá sempre um objectivo ou um motivo, e outro personagem ou 

outra “coisa” qualquer, para lhe fazer oposição. Normalmente a história divide-se 

numa estrutura de três actos: 

• Primeiro Acto – Este acto só termina depois da apresentação da situação 

inicial. 

• Segundo Acto – Termina antes do clímax (ponto alto da situação, tensão 

máxima). 

• Terceiro Acto – Dá-se a resolução, o personagem principal ultrapassa o 

problema. 

 No seguimento, Wright (2005), apresenta cinco métodos para se criarem 

histórias, que vão da forma mais básica à mais complexa, as quais passaremos a 

transcrever: 
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 Primeiro método – É o método mais simples, e baseia-se na construção 

passo a passo da história. Normalmente, este método resulta mais em filmes 

longos, no mínimo de trinta minutos. 

• Em primeiro lugar, pensar quem vai ser o protagonista (a estrela ou o 

herói), quais são os seus defeitos, virtudes, fraquezas, medos (...), 

sabendo como ele é, como reage aos outros. 

• Depois, ir ao final da história, e ver qual a lição que o protagonista tem 

que aprender, sobre ele próprio ou de como tratar os outros, isto é, o 

tema da história. Às vezes é necessário repetir a mesma lição várias 

vezes, para que o protagonista aprenda (e pode continuar sem aprender). 

• Em seguida, voltar ao inicio, definir bem qual o objectivo do protagonista, 

que deve começar devagar e ir aumentando ao longo da historia até se 

transformar, no final, quase numa obsessão. 

• Há que definir também, quem vai ser o vilão ou o opositor, que melhor 

atacará as fraquezas (...) e os valores do protagonista, quem o vai tentar 

impedir de conseguir atingir o seu objectivo? O vilão, normalmente 

também quer a mesma coisa que o protagonista (pode ser um tesouro, o 

poder de algo, o controlo (...)). 

• No passo seguinte definir, quais os acontecimentos ou incidentes que 

estimulam, ou por outras palavras, que pessoa ou coisa vai despertar no 

protagonista o seu desejo, e fazer história começar? Até pode ser o vilão 

a colocar a história em acção, especialmente se iniciar como um 

mistério.  

• No processo deve-se sempre ir verificando e certificando que a história 

bate certo, que todos os pontos estão relacionados uns com os outros, 

do principio ao fim. 

• O protagonista desenvolve um plano para alcançar o seu objectivo. Ao 

qual o vilão ataca vezes sem fim. Normalmente, existe uma reviravolta ou 

um ponto de viragem, no final do primeiro acto, levando a acção numa 

direcção oposta à que o protagonista deseja.  

• No segundo Acto, surgem novas informações. Que dão força ao 

protagonista para rever o seu plano e voltar à carga. Tudo parece bem, 

tudo corre bem, parece que o protagonista vai realmente conseguir 

alcançar o seu objectivo. Mas o protagonista ainda tem que derrotar o 

vilão, ou outra coisa qualquer, para finalmente conseguir alcançar o que 

deseja.  

• A seguir surge a principal crise, ou seja, o ponto mais baixo da história 

para o protagonista. É o completo oposto daquilo que ele quer. Muitas 

vezes é aqui que ele tem que enfrentar escolhas difíceis. Esta crise pode 
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ser o ponto de viragem no final do segundo acto, impulsionando toda a 

acção outra vez. 

• No terceiro acto, o protagonista volta e tenta obter o que deseja ainda 

com mais força, é a sua maior batalha, ganha mais ênfase quando é uma 

luta física e de valores. O protagonista ganha, é o clímax, tudo tem que 

ser construído na direcção deste ponto. 

• Resolução, termina tudo. 

 Segundo método – É igual ao primeiro método, mas se ainda não se 

souber quem são os personagens, os passos seguem uma ordem diferente. 

Aqui talvez seja melhor começar com o tema ou com a lição que o 

protagonista vai ter que aprender (o segundo ponto do primeiro método). 

Depois volta ao primeiro ponto, e cria um protagonista e um antagonista que 

melhor se encaixe na história ou tema, e depois por ai fora.  

 Terceiro método – Algumas histórias longas já se fazem acompanhar 

previamente de todos os elementos, contendo mais do que uma cena: A cena 

A e a cena B, e às vezes uma cena C. A cena B é uma subcena que complica 

a cena principal ou local, um obstáculo no seu caminho. Uma cena pode ser 

uma cena de acção e a outra cena ser a trajectória da personagem. A cena do 

personagem pode girar à volta do protagonista, e a cena de acção pode girar 

à volta do vilão. A subcena deve acrescentar coisas à história, dar-lhe outra 

dimensão. Colocar as duas cenas a correr em paralelo na mesma história pode 

ser a parte mais difícil.  

 Quarto método – Horário nobre, espectáculos de animação são escritos 

como se fossem “comedia de situação”. Uma “comedia de situação”. é uma 

comédia baseadas em qualquer situação. O protagonista continua a ter um 

objectivo, desenvolve um plano, que será sempre oposto ou combatido por 

alguém ou alguma coisa. Uma “comedia de situação”, tem menos acção, não 

é tão visual, e não se presta tanto às técnicas de animação clássica. A 

comedia está centrada no personagem, que pode ser mais realista. As 

“comedias de situação”, evidenciam os seus diálogos inteligentes e as suas 

múltiplas piadas, uma ou mais em cada página. O guião inicial pode ser escrito 

por um ou dois escritores, mas algures no processo, um grupo de escritores 

sentam-se a volta de uma mesa para que o humor fique ainda mais apurado.  

 Quinto método – Poucos escritores, trabalham de maneira muito diferente. 

Eles consideram que a cena, deve seguir na direcção das piadas e 

gargalhadas. Preferindo deixar as coisas simples, eles trabalham com uma 

ideia básica para o objectivo principal e oposição. Eles trabalham com um 

cenário, os personagens necessários e alguns adereços. Depois constroem a 
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piada à volta do clímax. A história é simples com um principio um meio e um 

fim. Criam uma estrutura com um conflito com pelo menos um reverso. 

Histórias com mais de cinco minutos, precisam de múltiplos obstáculos e 

complicações. Este estilo é mais empregue em curtas-metragens de 

animação. A animação clássica trabalha desta maneira. Os criadores 

trabalham juntos, muitas vezes na mesma sala, a desenvolverem histórias 

atirando piadas uns aos outros. São eles próprios que desenvolvem as ideias e 

as animações. Os personagens são desenvolvidos gradualmente a partir das 

piadas e diálogos ao longo de um período de tempo. Eles conhecem muito 

bem os seus personagens, às vezes agem e imitam os seus próprios 

personagens enquanto trabalham. A imaginação, a surpresa e o exagero, são 

muito importantes neste estilo.      

 Apesar dos métodos de trabalho expostos, a autora alerta-nos para a 

possibilidade de variar e combinar, todos os estilos. Cada história é uma história, 

e deve seguir a sua própria estrutura e direcção. Há narrativas dramáticas, de 

ficção, de fantasia, humorísticas, entre muitas outras possibilidades, com tanta 

diversidade, é normal que também as estruturas se moldem e modifiquem 

consoante o tipo de histórias. Na verdade, não existem regras fixas mas sim 

inúmeras possibilidades.  

 

 

 

 

3.3.3. Ideias, Inspiração e Imaginação 

 Segundo Nogueira (2010), as ideias podem assumir uma diversidade muito 

grande de formas, seja a nível da expressão seja do conteúdo. Neste contexto, o 

autor refere ser muito difícil definir com exactidão o que é uma ideia, de onde vem 

e quais as causas. Apesar de tantas incógnitas, Nogueira (2010, 40) estabelece 

uma lista de atributos, que julga valorizarem as ideias, estando no entanto, 

consciente de que é muito difícil uma ideia congregar todos os atributos 

especificados, assim para este, “A ideia é, assim, tão mais valiosa quanto seja 

mais”:  

Clara, Simples, Intrigante, 

Consistente, Original, Irreverente, 

Complexa e, Madura. 
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 Segundo o mesmo, quando se ganha numa das características, acaba por 

se perder numa outra. E, o que torna difícil a situação, é sempre conseguir fazer 

um bom julgamento do potencial, da viabilidade e das consequências da ideia 

proposta. Embora não seja fácil, para se avaliar uma ideia à que garantir duas 

características: a organização e a perspectiva. Quanto à organização, nada mais é 

que lhe dar forma; quanto à perspectiva, esta refere-se à capacidade de 

distanciamento para se poder ver o trabalho de várias formas e ângulos, 

identificando pontos fortes e fracos (Nogueira 2010). 

 Ainda no decorrer deste contexto, Nogueira (2010, 41), enuncia um 

conjunto de questões, que considera poderem ajudar a dissecar as ideias e que 

devem acompanhar todo o processo da sua “existência: antes, durante e depois 

da obra, da sua concepção à sua análise ou critica, passando pela sua 

concretização”, são elas: 

Qual o propósito da obra? 

Qual a motivação criativa? 

Qual o assunto que aborda? 

Que expectativas cria? 

Como gere o interesse ou a atenção do destinatário? 

Qual a sua ambição formal: uma rotura inovadora ou uma diligência classicista? 

Quais as suas implicações sociais, culturais e políticas? 

etc. 

 Para o autor, as questões apresentadas são apenas alguns dos exemplos 

num vasto leque de inesgotáveis possibilidades, que no fundo giram em torno da 

ideia basilar que sustenta a obra (Nogueira 2010). 

 Todos nós temos ideias quer de forma consciente quer inconscientemente, 

é certo, que umas mais relevantes do que outras, no entanto, às vezes deparamo-

nos com alguns bloqueios, que podem estar associados aos mais variados 

factores e/ou condicionalismos. Quando isto acontece, torna-se, necessário forçar 

o aparecimento de ideias, e é exactamente neste sentido, que é necessário 

recorrer a algumas estratégias e mecanismos como formas de inspiração. Lewis 

Herman (1952) um guionista americano, apresenta-nos seis tipos de recursos aos 

quais se pode recorrer, e que servem de fontes de inspiração para se obter várias 

ideias originais, são eles: 

1 - Ideia seleccionada – ter ideias a partir de lembranças ou experiências 

familiares e/ou pessoais vividas.  

2 - Ideia verbalizada – ideia que surge no momento de uma conversa, um 

comentário, ou uma história que se ouve. Muitas vezes, um simples 

passeio de autocarro, o estar numa explanada pode permitir que se 
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ouçam diferentes histórias ou comentários, que depois de trabalhados 

podem fornecer boas ideias. 

3 - Ideia lida – Surge a partir de algo que lemos. Pode ser um jornal, um 

livro, uma revista, um cartaz, etc., Esta fonte é inesgotável, tal é a infinita 

possibilidade de se poder conjugar palavras ou frases. Que podem estar 

no mesmo excerto, artigo, documento, etc., ou não.    

4 - Ideia transformada – quando a ideia surge inspirada numa obra de 

ficção (livro, BD, filme, etc.), existente. Alerta-se no entanto, para o 

trabalho posterior, uma vez que a ideia deve ser original e não uma cópia.   

5 - Ideia proposta – quando alguém propõem uma ideia para se fazer um 

argumento de uma história já existente. 

6 – Ideia procurada – Quando se pretende escrever sobre alguma 

temática especifica. Aqui, inicia-se um longo trabalho de procura e 

pesquisa sobre o temática em questão (Herman 1952). 

 Segundo Wright (2005), as ideias podem surgir de qualquer lado, por isso é 

importante estar-se receptivo a todas as possibilidades, sendo portanto, 

importante usar um livro de apontamentos, para se poder tomar notas. Segundo a 

mesma, as melhores ideias surgem durante a noite, por isso, aconselha ter 

sempre na mesa de cabeceira, junto à cama, o livro de apontamentos, uma caneta 

e um candeeiro. Outro conselho que nos dá quando estamos bloqueados, e não 

temos ideias é afastarmo-nos do trabalho durante uns dias, porque sobre pressão 

não conseguíamos pensar nem ver as soluções, a autora acredita que as soluções 

surgem naturalmente, a mesma refere que, mesmo afastados do trabalho o nosso 

subconsciente continua a trabalhar sobre o problema até que, nos dá uma 

resposta.  

 Wright (2005), é da opinião que, para obtermos ideias, devemos primeiro 

procurar e explorar as nossa experiências pessoais, porque é a matéria que 

melhor dominamos e conhecemos. Perguntarmo-nos: O que faz sentido na nossa 

vida? O que sétimos à cerca das pessoas que nos cercam? Alguma delas daria 

um bom personagem? O que nos faz ficar zangados, alegres, tristes, 

nostálgicos,...? O que é que é mais importante para nós? Que sons assustam, e 

porquê? Os cheiros que memórias nos trazem? Como era quando éramos 

crianças? O que mais nos marcou? Porquê? O que te fez chorar?(...)  

 Existe uma infinidade de perguntas que podem dar origem a pequenas 

narrativas animadas, usar as memórias, os sentidos, as sensações e as emoções, 

tornam as histórias muito particulares e muito singulares. 

 Outra forma de inspiração para se ter ideias, segundo Wright (2005), é 

precisamente o espaço que nos rodeia, por isso, sugere que se procure um sitio, 
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onde nos possamos sentar e olhar à nossa volta e ver o mundo a correr a nossa 

frente. Este exercício pode-se passar-se num shopping, num parque, numa 

escola, num jardim zoológico, num bar, num café, etc. No entanto, é preciso 

perceber que existem sítios mais propícios e com mais oportunidades do que 

outros, por exemplo: um casamento, um funeral, uma estação de serviço, etc. 

 Outra técnica, passa por observa o comportamento corporal, a linguagem 

não verbal, as atitudes, o modo de vestir, as reacções, a forma de falar, todos os 

pormenores poder servir de pretexto para se criarem boas histórias. A criatividade 

e a imaginação não têm limites, por isso pode também criar histórias a cerca das 

pessoas que vê, no autocarro, na loja, na fila de transito, etc. 

 Para Wright (2005), as fotografias e os desenhos podem também 

despontar inúmeras questões que nos podem conduzir a verdadeiras aventuras. 

As fotografias podem ser do nosso álbum pessoal ou podem ser vistas em 

revistas, jornais, calendários, etc. Segundo a mesma um Brainstorming também 

ajuda a desenvolver as ideias e a procurar novas soluções, aqui deve-se procurar 

todas as ideias, pensar de forma criativa, para alem das respostas lógicas deve-se 

também incluir o impraticável, o improvável, as parvoíces, o ilógico, o irreal, etc., 

abordar o tema de forma diferente, olhar para as coisas de diferentes 

perspectivas, combinar ideias diferentes, e até mesmo contrarias, segundo Wright 

(2005), quantas mais ideias se produzirem no processo, mais hipóteses há de se 

surgir uma história única e pessoal. 

 Os Plots, são outra das hipóteses lançadas por Wright (2005), a autora 

sugere que se procure pequenos excertos (Plots) de filmes clássicos e transforme-

os em novos filmes. Faça uma actualização das histórias, substitua os 

personagens, mude as suas personalidades, estabeleça uma nova época, um 

novo lugar, vire a história toda do avesso.  

 Assim como um contador de histórias também o animador pode mostra o 

mundo como o vê ou quer ver. Ele pode espalhar sonhos, levar esperança, pode 

criticar, pode fazer rir e chorar, fazer-nos pensar e reflectir (...), pode trabalhar com 

reis e sapateiros, com o bem e com o mal, com leões meigos e sensíveis e 

borboleta sedentas de vingança (...) enfim, um animador pode fazer tudo aquilo 

que o seu espírito conseguir inventar e ir até onde a sua imaginação o levar. 

 Ambos, inventam e constroem novos mundos, novos ambientes, novas 

personagens, etc., eles criam e desenvolvem histórias a partir da inspiração e 

fantasia pessoal, tornando-as vivas, próximas, reais e isto só é possível, porque 

todo o individuo é dotado de imaginação. Neste contexto, Stort (1993), faz 

referencia seis funções da imaginação, são elas: 
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1 – Função objectivadora e Libertadora – o imaginário permite, suprimir 

ausências afectivas, trazer ao de cima receios reprimidos, possibilitando 

o domínio mental das “coisas” que produzem angústia, a imaginação 

permite a libertação afectiva por compensação simbólica.  

2 – Função comunicativa de autoconhecimento e de conhecimento do 

mundo – o imaginário permite, ao individuo comunicar consigo mesmo, o 

individuo através do imaginário, fica capaz de explicar as suas carências, 

desejos, necessidades, anseios, etc. 

3 – Função critica – o imaginário vai criar distancia entre o mundo real e o 

idealizado, ajustando o espírito critico e a reflexão.  

4 – Função de apoio ao desenvolvimento racional – a imaginação quando 

bem educada, favorece a racionalidade. É importante aprender a 

manipular a imaginação com habilidade e distância (uma pela outra e não 

uma contra a outra).  

5 – Função motivadora – a imaginação alimenta sonhos e desejos, cria a 

esperança e dá origem à fé. A imaginação é uma das responsáveis por 

sentimentos de interesse, admiração e de amor do homem pela vida. 

6 – Função criadora – a imaginação permite responder de forma criativa 

aos problemas, ela propõe novos elementos, outras visões capazes de 

auxiliar a reflexão, o dialogo e a construção de novas respostas. Ela 

permite ir alem do agora, originando o que não é visível nem existente. 

 Escolher e seleccionar é uma das etapas mais importantes e difíceis para 

quem trabalha em animação, para Silverman119 “a história é a coisa mais 

importante nos filmes da Pixar120, sempre foi e sempre será, pois é ela que vai 

entreter o público”.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

119 Silverman, David. Co-Director de Monstros Inc. Conhecido pelo seu trabalho em “Simpsons” (1989), 
“Monsters, Inc” (2001), “The Simpsons” (2007) (WIKI(ab) 2013). 
120 Pixar Animation Studios: Empresa norte-americana dedicada à animação digital. Hoje pertença da 
Walt Disney. Vencedora de vários Oscar´s (WIKI(ac) 203). 
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3.3.4. Sinopse 

 Segundo Rabaça e Barbosa (1987), a sinopse um breve esquema das 

articulações semânticas de um texto121, uma pequena exposição de um 

argumento cinematográfico, em que apresenta o resumo do enredo. Segundo os 

mesmos, a sinopse serve de base aos estudos dos produtores e realizadores 

sobre as possibilidades de realização e êxito. Segundo o Dicionário de cinema  

Kuzmanich (2008), defende que a  sinopse é, o primeiro passo para se escrever 

um guião, segundo o autor, na sinopse faz-se uma exposição geral do assunto 

que se quer abordar, apresentado de forma sumária as suas linhas essenciais.   

 Para Nogueira (2010), numa narrativa, a sinopse independentemente de ser 

extensa ou não, vai permitir indiscutivelmente, compreender todos os elementos e 

momentos que são fundamentais à história. Portanto, a sinopse é um documento 

que indica escolhas e avalia o potencial de uma história. E ainda, 

Em função de formatos e desígnios determinados, é sempre possível 

utilizar a sinopse como modo de reflexão e maturação de uma obra e 

de ponderação das suas opções formais (Nogueira 2010, 26). 

 Nogueira (2010) refere que, não existe uma forma definitiva nem universal 

da sinopse, o que existe, são diversas modalidades. No entanto, para o autor, 

este exercício de síntese pode ser útil para se perceber a consistência de uma 

história, que se desenrola num determinado tempo e espaço, e, o potencial de 

uma ideia. Ou seja, se, se conseguir resumir uma história em poucas linhas, e se, 

esta mantiver o encantamento, o suspense  ou a  atracção, isto será sinal de que 

existe matéria para avançar para os patamares seguintes. Nogueira (2010, 28-29) 

ainda propõem, a distinção entre dois tipos de sinopse: a) a sinopse narrativa e; b) 

a sinopse criativa. 

a) A sinopse narrativa – cinge-se à historia que é contada, mais 

concretamente ao seu conteúdo. (...) “é um texto ou um relato que nos 

permite ter uma visão de conjunto da história, ou seja, é um resumo, uma 

síntese, da qual constam os elementos fundamentais”. 

                                                 

121 Texto: uma obra literária, das acções de um filme, de uma peça de teatro, etc.  
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SINOPSE = VISÃO GLOBAL 

 Os Elementos Fundamentais, apresentados no [Esquema.24], aos 

quais a sinopse deve responder enunciados por Nogueira (2010), são:  

 
[Esquema.24]: Sinopse Narrativa :: Fonte: Nogueira (2010, 30) 

 - Tempo e Espaço - quando e onde a história se desenrola. 

 - Protagonista - quem é o protagonista (o agente à volta do qual 

se desenrolam as acções); o que pretende (objectivo), e o que o 

faz agir (acção concretizada em conflito, que o coloca em 

confronto com um opositor). 

 - Objectivo – o que pretende o protagonista salvar/alcançar e que 

o antagonista a todo o custo tenta destruir/evitar. 

 - Antagonista – o opositor com quem o protagonista disputa o 

objectivo.  

 - Conflito – qual é o conflito que desencadeia toda a acção, quem 

o vive e quais as causas da sua origem. 

 - Desenlace – o desfecho do conflito, fornecer informações sobre 

se o protagonista é bem sucedido ou não. 

 De acordo com Nogueira (2010), a sinopse quando responde a todas estas 

questões, apresenta a história na sua totalidade, com principio, meio e fim. Assim, 

este documento serve para descrever com o mínimo de frases possíveis uma 

narrativa, nunca esquecendo o seu conflito central: Apresentação, 

desenvolvimento e desfecho, ou seja, os três pontos da narrativa tradicional: a 

exposição, o conflito e o desenlace. 

b) A sinopse criativa  - refere-se à maneira como a história será contada, 

mais precisamente, à forma como esta será apresentada. Este tipo de 

sinopse, anexaria juntamente com a história, outras informações que a 



 260 

envolvem e a transcendem, como o caso do género do filme, o currículo 

dos autores, opiniões e criticas da obra, etc. Esta serviria essencialmente 

como instrumento de promoção122 da obra. Neste contexto, Nogueira 

(2010), apresenta alguns elementos constituintes de uma sinopse criativa, 

e os quais se podem ver no [Esquema.25]. 

 
[Esquema.25]: Sinopse Criativa :: Fonte: Nogueira (2010, 31) 

 Para Nogueira (2010, 29), “a sinopse narrativa efectua um resumo da 

história, a sinopse criativa faz um resumo da obra”. Por fim o autor, ainda nos 

revela que, do ponto de vista formal, existem normas a serem consideradas na 

redacção de numa sinopse, quer esta seja narrativa ou criativa. A sinopse deve 

ser escrita no presente; deve ser o mais reduzida possível, deve ser clara (bem 

redigida e estruturada), objectiva (resumir fielmente a história), concisa (conter 

apenas o essencial) e apelativa (criar expectativa). O [Esquema.26], que se segue, 

apresenta de forma resumida e, do ponto de vista formal, o que se deve 

considerar numa sinopse. 

    
[Esquema.26]: Sinopse do ponto de vista formal :: Fonte: Nogueira (2010, 31) 

 Para Almeida e Ribeiro (2001), a sinopse é um documento que suscita os 

primeiros encontros entre criativos e, depois, entre os criativos e os produtores. 

Nesta fase pode ou não haver, alguns desenhos de personagens, estudos 

gráficos de ambientes, etc., mas o que tem que existir sempre e obrigatoriamente 

                                                 

122 O autor quando refere que a narrativa criativa serve essencialmente como instrumento de promoção 
da obra. Refere também que neste caso se verifica muitas vezes a ocultação de algumas informações, 
nomeadamente o final da narrativa (Nogueira 2010, 29). 
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é um resumo da história. Para os autores, a sinopse deve transmitir o respirar do 

filme e sugerir o tipo de estética que se quer adoptar. Aqui, não existe nenhuma 

especificação técnica, apenas a história, sendo que, o objectivo primordial de uma 

sinopse é conseguir-se ler rapidamente e de forma prazerosa a história. 

 Almeida e Ribeiro (2001), advertem-nos para a complexa e difícil tarefa de 

se conseguir uma boa sinopse: 

Para a maioria dos argumentistas, chegar a uma boa sinopse para um 

filme é uma dor de cabeça. Não é só o esforço de síntese que torna o 

exercício complexo, particularmente em línguas como o português, em 

que se pode escrever (bem!) longos parágrafos; é também a extrema 

dificuldade de incutir a nossa “impressão digital” numa página A4 escrita 

na perspectiva do observador externo (Almeida e Ribeiro 2001, 31). 

 

 

 

 

3.3.5. Argumento 

“Como em qualquer argumento o mais complexo é estruturar, e depois 

desenvolver, um argumento cativante e se possível inovador”.  

Almeida e Ribeiro (2001, 34) 

 Segundo Rabaça e Barbosa (1987), o argumento é uma história que pode 

ser baseada em acontecimentos reais ou de ficção, que é criado ou adaptado de 

outro género. Os mesmos ainda referem, que o argumento pode ser uma ideia 

para um enredo123 ou tema para uma obra cinematográfica. Para Kuzmanich 

(2008) O argumento, seja qual for a sua dimensão, deve fornecer a quem o lê, uma 

ideia muito clara, concreta e objectiva da obra total. Qual o seu inicio, 

desenvolvimento e desfecho. No seguimento, Machado (1999) refere-se ao 

argumento, como sendo o percurso da acção, com as principais indicações da 

história, como a localização, as personagens, etc.  

 Novamente Kuzmanich (2008), defende que o argumento é o 

desenvolvimento da sinopse numa estrutura narrativa mais completa. Ou seja, o 

argumento constrói-se com acções, esboços de personagens, insinuações de 

                                                 

123 Enredo – conjunto de incidentes, situações e eventos, arranjados em sequência temporal ou conforme 
a vontade do autor, que constituem a acção de uma obra de ficção (Rabaça e Barbosa 1987, 236). 
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dialogo, lugares, descrições... Ainda, na opinião deste autor, o argumento é um 

documento que serve de base para o desenvolvimento dos processos seguintes, 

e que portanto, apresenta de forma mais concreta os personagens, o conflito, o 

desenrolar entre os personagens e o conflito, o clímax e a resolução, tal como 

uma estrutura narrativa clássica.  

 
[Figura.151]: Sincronização Labial :: Fonte: Arquivo pessoal : 
Workshop: “Animação em Volumes: Sincronização  
Labial” com José Miguel ribeiro (Casa da Animação, 2006). 
 

Quando se trata de cinema de animação, 

os argumentistas ficam desde logo 

condicionados a uma particularidade: os 

diálogos. Este facto, condiciona desde 

logo todo o filme ou série animada. 

Quando existem diálogos em animação, 

estes têm que ser muito bem estudados e 

planeados, uma vez que animar bocas e 

fazer a sincronização labial dos 

personagens manualmente, é um processo 

extremamente moroso, minucioso e 

desgastante. Ora vejamos na [Figura.151], 

um exemplo deste longo processo de 

sincronização labial. Depois do guião e do 

storyboard, onde já se tem uma ideia dos 

personagens, gravam-se os diálogos, que 

serão espartilhados em intervalos para se 

saber em que posição se encontra cada 

som na timeline. Depois passa-se para a 

criação das diferentes bocas, que serão 

posteriormente animadas. 

 Para que melhor se compreenda esta condicionante Almeida e Ribeiro 

(2001), explicam que, a maioria das séries de animação que os espectadores vêm 

na televisão, utilizam um máximo de três linhas de dialogo por fala da 

personagem, enquanto que em filmes de imagem real, o dialogo estende-se por 

muitas mais. Neste contexto, a economia de diálogos serão as palavras de ordem 

para um argumentista que trabalhe em animação.  

 Estando-se consciente desta particularidade, e ao haver cabimento de 

falas ou diálogos numa animação, estes devem ser explorados e trabalhados de 

forma muito rigorosa e precisa. E segundo Almeida e Ribeiro (2001), todas as 

decisões e alterações devem ser tomadas na fase de pré-produção, na qual se 

inclui o argumento e o storyboard, uma vez que é muito mais económico, ao invés 

de as tentar fazer depois, já em plena produção. Outra questão que se coloca, 

ainda nos diálogos, a qual se pode revelar numa grande dor de cabeça, é 
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precisamente, o conseguir-se encontrar e controlar as vozes perfeitas, com as 

nuances124 necessárias para reforçar a caracterização cada personagem.  

 Outro pormenor não menos importante, no universo da animação, 

segundo Almeida e Ribeiro (2001), é que um bom argumentista tem consciência 

de que um argumento não se escreve só com diálogos, mas também se escreve 

com expressões faciais ou corporais, com silêncios, com gestos, com olhares, 

com contrastes, etc. No seguimento, mais uma chamada se coloca, no importante 

papel deste profissional, que é exactamente, na capacidade deste de se colocar 

na pele e no lugar do espectador, e quanto melhor o conseguir fazer, mais 

importante e relevante será a sua observação e opinião no desenvolvimento do 

projecto. Ainda, a estrutura na escrita de um argumento é fundamental, Almeida e 

Ribeiro (2001, 39), são da opinião que, “só com base numa estrutura sólida é 

possível ao argumentista dar asas a sua imaginação sem comprometer o filme”. 

Os mesmos apresentam um exemplo de estrutura clássica em três actos, a 

mesma que utilizaram para a realização do filme a “suspeita”. O primeiro acto: Set 

up (apresentação/Inicio), o segundo acto: o confronto, e o terceiro acto: a 

resolução.  

 No seguimento, Almeida e Ribeiro (2001, 35) ainda nos revelam, a “acção é 

a escrita visual por excelência. É o “terreno” em que os argumentistas se 

distinguem dos poetas, dos romancistas ou dos dramaturgos. É o “terreno” onde 

compensamos as limitações impostas nos diálogos com a escrita de cenas de 

acção mirabolantes”.  

 

 

 

 

3.3.6. Storyboard  

 O projecto só se realiza quando o realizador sabe o tempo, a 

época, os espaços e o ambiente onde toda a história se vai passar, e o 

“Story-board” só ganha urgência quando tudo isto se materializa 

(Valente 2001, 47).  

 Para Rabaça e Barbosa (198, 548), o storyboard, é uma sequência de 

desenhos que indicam e orientam, visualmente, determinadas tomadas no guião 

                                                 

124 Nuances – a expressão sonora e vocal que se pretende incutir no personagem, se é insinuante – a voz 
será meiga, calma e sensual, entre muitos outros exemplos. 
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de um filme, anuncio ou programa a ser realizado. Segundo Almeida e Ribeiro 

(2001), o storyboard contém uma parte muito importante da realização de um 

filme de animação. Segundo os mesmos, “depois de se criar o argumento, as 

personagens e os ambientes, passa-se para a criação do storyboard, que é uma 

sucessão de imagens que correspondem aos vários planos do filme e que contam 

a história pormenorizadamente, fazendo referência ao enquadramento, à posição 

de câmara, à acção, ao som e ao tempo de cada plano” (Almeida e Ribeiro 2001, 

42). Da mesma opinião se mostra Nesteriuk (2011), quando refere que o 

storyboard é a representação visual da narrativa, que proporciona uma pré-

visualização da animação. Segundo o mesmo, a realização deste objecto gráfico, 

resulta da decupagem do guião, permitindo visualizar melhor a história por meio 

de uma perspectiva ilustrada sequencial e não apenas por palavras. O mesmo 

autor, afirma que os storyboards são considerados indispensáveis, na produção 

de animações e, devem obedecer a uma regra muito básica: o storyboard deve 

ser compreendido da mesma forma por diferentes pessoas, este, não deve deixar 

margem para nenhuma dúvida em relação à narrativa. 

 Jacquinot, Saint-Vincent e Saint-Vincent (2006), apoiados pela carta oficial 

da Fédération Nationale des Story-Boardeurs Français, designam o storyboard 

como sendo o único meio até agora, de colocar o argumento em imagens, antes 

de iniciar o processo de captação. O processo de adaptação do argumento para 

imagens, faz-se sob a forma de quadradinhos ilustrados. Estes mesmos autores 

defendem que o storyboard desempenha três funções: a) a função intelectual; b) a 

função humana e; c) a função económica, as quais passamos a transcrever: 

a) Função intelectual – esta função “encara o storyboard como uma 

ferramenta que permite materializar uma representação do mundo do 

autor do storyboard, de forma directa, e a do encenador de uma forma 

indirecta” (Jacquinot, Saint-Vincent e Saint-Vincent 2006, 10). 

b) Função humana  – aqui o “storyboard é encarado considerado sob o 

signo de comunicação: da gestação do argumento à mesa de montagem, 

continua a ser o melhor meio para exprimir aos outros, por um lado a 

continuidade visual do filme e, por outro, o seu objectivo plástico geral. 

(...) Nesta perspectiva, o storyboard permite explorar nas melhores 

condições a criatividade de terceiros num contexto que oferece melhores 

condições, que podem assim transmitir as suas observações, propostas 

ou hipóteses acerca da definição de uma encenação” (Jacquinot, Saint-

Vincent e Saint-Vincent 2006, 10). 

c) Função económica – aqui o storyboard apresenta, neste caso, um 

carácter essencial na medida em que não só é capaz de convencer 

potenciais agentes financeiros, como também dá a possibilidade à 
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direcção de produção de saber o que será visível ou não, permitindo 

assim, na realidade, definir o orçamento do filme com grande precisão 

(Jacquinot, Saint-Vincent e Saint-Vincent 2006, 10). 

 Dentro deste contexto os autores ainda referem que, as três funções 

permitem-nos concluir duas coisas: a primeira, o storyboard permite optimizar a 

colaboração artística, que é a base da produção de um filme, a segunda é que, 

este processo confere à criação da obra um carácter democrático, em que todos 

têm conhecimento das opções feitas pelo realizador, e podem eventualmente 

participar, dando a sua opinião e contributo (Jacquinot, Saint-Vincent e Saint-

Vincent 2006). 

 No seguimento Nesteriuk (2011) refere, um dos objectivos do storyboard 

durante a pré-produção de uma animação é em primeira instância, permitir uma 

definição estética da linguagem que se pretende no filme, com a composição dos 

planos, a escolha dos enquadramentos, a escolha dos ângulos e movimentos de 

câmara, etc. Ou seja, aqui já será possível testar algumas das funcionalidade da 

narrativa como, a continuidade das actuações e acções dos intervenientes da 

cena. Ou como nos mostra Nesteriuk (2011, 209), 

A decupagem da história em uma sequência de desenhos deve atentar 

não apenas para a clareza da mensagem, mas também à 

intencionalidade e aos sentidos por detrás de cada plano, de maneira a 

não estimular uma eventual gratuidade das acções e a enfatizar aquilo 

que efectivamente for desejado pelo autor. 

  Outro dos objectivos referidos por Nesteriuk (2011), prende-se com a 

importância que o storyboard tem enquanto ferramenta de comunicação entre o 

director e a sua vasta equipe de profissionais.  

 Segundo os autores Whitaker, Halas e Sito (2009), o objectivo maior de um 

filme de animação é conseguir-se uma visualização suave e continua, e, essa 

continuação vai sempre, depender da coordenação de vários factores, dos quais 

realçam: as acções dos personagens, a coreografia, as mudanças de cena e os 

movimentos de câmara. Segundo os mesmos, os factores mencionados nunca 

puderam ser considerados isoladamente, todos têm que ser ponderados em 

conjunto. E é precisamente neste contexto que o storyboard deve caminhar, deve 

servir como um guia para qualquer projecto de animação. O storyboard permite, 

que se consiga ter a primeira impressão do filme e se tomam as grandes 

decisões. Não existe nenhuma regra de quantos desenhos deve ter um sotyboard, 

tudo vai depender do carácter, do conteúdo, do número de cenas, planos e da 

complexidade técnica do projecto. Uma característica importante, menciona ainda 
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pelos autores, em relação ao storyboard, é a oportunidade que este dá, aos 

artistas de explorar as possibilidades visuais de cada cena. 

 No Guia prático quadrinhos do Multirio (2011) - A expressão utilizada no 

storyboard, é apoiada quer pela linguagem, quer pelas técnicas cinematográficas, 

o desenvolvimento deste objecto comporta entre outras preocupações, a 

continuidade, movimentos de câmara, diálogos, enquadramentos. No seguimento, 

Cámara (2005, 49), afirma que “o realizador do filme deve ser um profissional de 

storyboard”, ou em alternativa ser um excelente comunicador, que consiga fazer 

passar as suas ideias de forma clara e objectiva, a todas as pessoas que 

trabalharam no filme. Para o autor o storyboard é uma espécie de pré-filme, um 

sequência de planos desenhados, com base no guião narrativo e onde se podem 

analisar, todos os aspectos do filme: o número, o tamanho e a duração de cada 

plano, a relação entre planos da mesma sequência, e diferentes sequências,  os 

enquadramentos, a composição, a iluminação, as transições e os movimentos de 

câmara, os diálogos, etc.  

 Para Valente (2001), após a aprovação do argumento, segue-se uma das 

fases mais cruciais na preparação de um projecto de animação, que é justamente, 

a elaboração do storyboard. Onde, as palavras dão lugar às imagens, aos planos 

e as sequências, onde, nascem os ambientes e se cruzam os personagens, onde 

se tornam as coisas realmente visíveis e onde se procura o equilíbrio narrativo. 

Neste contexto Cámara (2005), defende que, a planificação da narrativa 

apresentada sob a forma de storyboard, ou seja em sucessão de planos 

desenhados, também vai permitir perceber outro aspecto muito importante num 

filme, que é precisamente o seu ritmo. Segundo Valente (2001, 47), (...)”serão as 

impressões deste trabalho a ditar todas as últimas alterações e a decidir os 

derradeiros acertos”. O storyboard não é imutável, está sempre sujeito a 

alterações no decorrer do processo, seguindo o exemplo do filme de animação a  

“suspeita” de José Miguel Ribeiro, o storyboard ao longo de dois anos da sua 

construção, foi sendo sempre alterado, com a introdução de novos planos e a 

eliminação de outros. “No fim de contas, o storyboard respirava connosco, e 

alterava-se quando limites de tempo, condicionantes técnicas ou novas ideias 

surgiam” (Almeida e Ribeiro 2001, 42). 

 

 

 

 

 
[Figura.152]: Excerto do 
Storyboard do filme “Suspeita” 
(1999) de José Miguel Ribeiro. 
Fonte: Castro (2004,  218). 
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 Nesteriuk (2011), acrescenta que, por ser desenhado e não escrito, o 

storyboard permite um melhor equacionamento do projecto, visualizando-se 

possíveis problemas e desafios, o que permite, procurar desde logo soluções 

práticas e/ou inventivas para superar as necessidades. Neste contexto Nesteriuk 

(2011, 212) reflecte, 

Um artista de storyboard deve, assim, pensar sempre em termos de 

estruturação narrativa do episódio (contar a história), da intencionalidade 

ou objectivo das acções de acordo com os conceitos e premissas da série 

(não gratuidade) e da articulação forma-conteúdo a fim de se explorar o 

máximo possível os recursos disponíveis (linguagem e estética). Para tanto, 

deve também obedecer a determinadas regras caras ao audiovisual, como 

a continuidade, por exemplo.   

 Ainda Cámara (2005), realça que o storyboard, não é a arte final, mas sim o 

meio de auxilio para se alcançar um fim, e é por isso que, destaca que a 

realização deste, deve ser concreta, concisa e objectiva. Na sua perspectiva e 

opinião, a arte final vai depender do tipo de produto, do formato e da equipa que 

o realiza. Acompanhando este raciocínio também Jacquinot, Saint-Vincent e 

Saint-Vincent (2006), referem que, não existe uma só maneira de fazer um 

storyboard e muito menos um só método, já que cada autor concede um olhar 

diferente à sua obra e aplica o método que lhe é próprio, para comprovarmos esta 

questão, basta olhar para a imensa diversidade de storyboard que existem 

espalhados por aí. Os mesmos ainda referem que o storyboard, é um instrumento 

de visualização, onde nos mostra o futuro filme, no entanto, no decorrer do 

processo podem surgir imprevistos que obriguem a alterações, portanto há que 

ter consciência de que é muito difícil seguir rigorosamente um storyboard. 

 Segundo Nesteriuk (2011), os storyboards actualmente costumam ser 

executados de duas maneiras: de forma analógica ou digital. Da primeira maneira, 

o desenho é feito sobre folhas de papel, inicialmente com lápis azul e finalizado 

com caneta e lápis de cor preta. Da segunda maneira, o desenho e todo o 

processo é feito directamente em suporte digital, computador, tablets e Cintiqs. 

Segundo o mesmo autor, independentemente do método utilizado (tradicional ou 

digital), cada desenho deve ser numerado, de acordo com a ordem dos planos e 

da sequência da animação. Recomendando ainda que, cada desenho deve ser 

feito numa folha inteira, em molduras de 16:9 (1,78:1), que corresponde aos 

actuais aparelhos de televisão de alta definição (HDTV) e, em caso de ser cinema 

deve ser (1,85:1).  
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 No seguimento Nesteriuk (2011) expõe que os storyboards podem ser 

utilizados e acabados segundo ter categorias: rascunho, trabalho e apresentação 

final. A primeira categoria, é realizada de forma rápida, com ideias chave, sem 

grandes pormenores e/ou detalhes. Os storyboards de trabalho, correspondem à 

versão utilizada em estúdios, onde já apresentam mais detalhes e informações, 

aqui, pode sofrer várias alterações e modificações. Além dos desenhos, surgem 

também outras informações como: indicações de acção, ambientes, descrição de 

áudio, etc. Na terceira categoria, o storyboard de apresentação final, serve 

precisamente para apresentar aos que não pertencem a equipa técnica, mas que 

por algum motivo podem estar envolvidos125 no projecto. Neste caso, o 

storyboard é muito desenvolvido e o acabamento deve ser o mais próximo e mais 

fiel ao projecto final. 

 Ao contrário da acção ao vivo (Live Action), num projecto de animação 

analógico (tradicional), a flexibilidade para se refazerem cenas ou se experimentar 

planos e novas interpretações durante a realização do filme, é nula. Este 

pressuposto, arruinaria dias, meses, anos de trabalho. Aqui não nos podemos 

esquecer que se trabalha frame a frame, quadro a quadro, daí a importância que o 

storyboard tem num projecto de animação.  

 

 

 

 

3.3.7. Breves e Curtas  

 Para Eisner (2005), se uma história pode ser prolongada, ela também pode 

ser encurtada. No entanto, este autor alerta para o facto de que, na fase de 

encurtamento da história o autor deve sempre preservar a sua essência, caso 

contrário, arruína toda a narrativa. No seguimento refere que, no processo de 

redução, o tema principal e o enredo devem ser preservados, e a dramatização 

tem que ser explorada e desenvolvida criativamente até ao extremo, para daí se 

extrair o que realmente importa.  

 Ainda dentro deste contexto, também Propp (1984), defende que, é 

necessário privilegiar os acontecimentos e as acções mais importantes de todo o 

enredo, e não, perder tempo com pormenores. Exemplificando, os contos, que se 

                                                 

125 O autor refere que uma das utilizações mais comuns para este tipo de storyboard é o mercado 
publicitário, onde normalmente é necessário apresentar o storyboard ao cliente para aprovação.  
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apresentam de forma genérica e simples, sem grandes malabarismos, são os mais 

fáceis de compreender e memorizar, e este factor, permite que se voltem a 

recontar quantas vezes forem necessárias, sem que se perca a essência e a moral 

do próprio conto. 

 Esta economia e depuração da obra, faz despontar outro factor 

importante, mencionado por Pinna (2009), que é precisamente, a habilidade de 

provocar no espectador/leitor, a sua capacidade de interpretação e imaginação. O 

espectador/leitor, é convidado a preencher os vazios, que estão no meio de duas 

imagens sequenciais, com unidades visuais imaginárias. Esta dedução reflexiva e 

imaginária, que obriga o espectador/leitor a mergulhar na sua experiência e à 

procura de possíveis significados ou soluções, obriga-o sempre a um esforço 

mental maior, o que torna todo o processo mais interessante. 

O criador de uma obra sequencial justaposta deve economizar ao máximo 

as unidades imagéticas, deixando uma parte significativa do enredo a 

cargo do preenchimento mental do espectador (Pinna 2009, 24).  

 No seguimento, o poder de uma história é dada, pela habilidade de se 

saber seleccionar os pontos principais, aqueles que captem o receptor e o façam 

mergulhar num mar de memórias, sonhos e experiências. Aqui, neste caso a 

imagem visual é usada para evocar cenários e ambientes que reforcem a história 

que queremos contar. Para reforçar esta ideia, Eisner (2005, 137), apresenta o 

exemplo da história mais curta de sempre, escrita por Ernest Hemingway “À 

venda, sapatos de bebê, nunca foram usados” [Figura.153].  

 
[Figura.153]: Representação visual da história mais curta de sempre de Eisner  

(a partir do texto de Ernest Hemingway) :: Fonte: Eisner (2005, 137). 
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 De facto, a partir desta pequena história de Hemingway, podemos 

imaginar um cem número de possíveis situações, no entanto, quando se transfere 

esta mesma história para uma narrativa visual, tudo muda e tudo fica regulado 

pela vontade do próprio autor. Na defesa desta ideia surge Pellegrini (2003, 28), 

que cita, embora seja mais fácil e imediata, a transmissão de informações através 

de imagens, tornando as obras cinematográficas muito mais apetecíveis, este 

processo condiciona o poder imaginativo, uma vez que “tudo está pronto para ser 

visto, e não imaginado”. 

 Ainda, para Pellegrini (2003), a principal diferença entre um conto e um 

filme de animação reside na forma como estes são difundidos, ou seja, enquanto 

que o conto é transmitido por meio de palavras (escritas ou faladas), o filme de 

animação serve-se essencialmente de imagens.  

 Um filme de animação é realizado imagem a imagem ou fotograma126 a 

fotograma, o que significa que, para se ter um segundo de animação, teremos que 

ter no mínimo doze imagens diferentes de um mesmo movimento, dispostas em 

sequência, que se sucedem no tempo e que cria a ilusão do movimento aparente. 

Neste contexto, compreende-se, a ampla e difícil tarefa, de se desenvolver um 

filme desta natureza. Apontando-se também aqui, os recursos quer físicos, quer 

técnicos e mesmo económicos, como factores, principalmente, este último, que 

na maioria das vezes condicionam a duração de um filme de animação.  

 Para Nogueira (2010), a depuração e a condensação dos temas ou dos 

eventos127, são os elementos que distinguem uma curta-metragem. Neste 

contexto, é perfeitamente compreensível, que quer a caracterização dos 

personagens como os eventos apresentados, sejam simplificados ao máximo, 

apresentando apenas os aspectos essenciais e os momentos cruciais. Assim a 

curta-metragem, tendencialmente centra-se numa ou em muito poucas 

personagens, a uma ou a poucas situações, seguindo uma orientação narrativa 

muito clara, o que torna o exercício de criar uma curta-metragem muito exigente.  

 Este processo, bem pensado e estruturado, que concentra os momentos 

capitais e elimina tudo aquilo que é supérfluo, cria uma carga lancinante que, 

instiga, provoca, estimula, surpreende, prende e emociona. E é neste contexto 

que Nogueira (2010, 47) refere, “os acontecimentos tendem a ser dramaticamente 

                                                 

126 Fotograma: imagem impressa quimicamente no filme fotografado por uma câmara. Fotograma 
corresponde a um frame do filme. Uma frame, corresponde a um quadro ou imagem fixa de um produto 
audiovisual. Por exemplo no cinema são necessários 24 frames por segundo para que se possa obter a 
ilusão de movimento.(WIKI(ad) 2013).  
127 Evento – Segundo Nogueira (2010:66), um evento é a unidade mínima  da narrativa. Pode-se ver um 
evento como um processo (seja uma cena ou uma sequência de uma história), que comporta um estado 
de equilíbrio, uma complicação e uma resolução, no qual participam um agente e um paciente, e que 
decorre no tempo. 
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fortes e ricos de significado, e as personagens brevemente delineadas, incisivas e 

fortemente simbólicas”.    

 Segundo Cunha128 (2003, 5), “Todos sabemos que a cultura 

cinematográfica assenta num corpo relativamente subjectivo. (mas muito 

socializado) maioritariamente composto por longas metragens”. [...]  Para vermos 

“curtas”, é necessário organizá-las por géneros, por temas, por autores. Ou então 

em retrospectivas, em festivais ou em mostras”. 

 Na perspectiva de Ferreira129 (2003), só quando em 1996, o então IPACA, 

actual lCA130, começou a desenvolver um programa de apoio à produção de 

curtas-metragens, é que tudo mudou. E o tímido e inexpressivo cenário 

cinematográfico português, começou a revelar-se, com produções muito diversas. 

Segundo o mesmo, os filmes, apesar de curtos em tamanho, continham 

propósitos muito ambiciosos. Filmaram-se comédias, dramas, experiências, 

animação, etc., com propostas mais arrojadas que fugiam aos padrões existentes 

até então. Enfim, o cinema ficou mais vivo que nunca. O autor ainda refere mais 

três factores que foram favoráveis ao desenvolvimento deste formato, no primeiro, 

o surgimento e o desenvolvimento do interesse por parte dos media, por trabalhos 

desta natureza, pouco comercial, o segundo, com a possibilidade de exibição de 

curtas em sala de cinema, e em terceiro, com o surgimento de vários festivais cujo 

interesse se foca exclusivamente no formato curta-metragem (Ferreira 2003).  

 Segundo Ferreira (2003, 8), “a curta-metragem é um espaço privilegiado 

para experimentar, descobrir valores (realizadores, argumentistas, actores, 

técnicos...), ensaiar projectos mais ambiciosos, abordar temas que os “mains 

tream” não podem ou tem medo de abordar por questões comerciais”. 

 Neste contexto, são no mínimo curiosas algumas das analogias criadas, 

por parte de alguns autores/criadores quando abordam o conceito de curta-

metragem. E, como consideramos que todas as formas de expressão são válidas 

e positivas, e podem contribuir da mesma forma para o conhecimento, abrimos 

aqui um espaço, para que também se possam apreciar outras maneiras de 

interpretar, ver e registar o que é uma curta-metragem.  

 

 

 

 

                                                 

128 Cunha, António: Director da Videoteca Municipal de Lisboa.  
129 Ferreira, António realizador e produtor cinematográfico Português. 
130 Instituto do Cinema e Audiovisual 
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 Para o realizador e artista visual português, Paulo D´Alva, uma curta-

metragem é uma espécie de uma curta viagem, e a representação gráfica que o 

autor encontrou para criar esta analogia, pode ser apreciada na [Figura.154]. 

 
[Figura.154]: Curtas-Metragens - Curtas Viagens: Paulo D´Alva  
Fonte: Revista Curtas Metragens Portuguesas #5 (2003, 39). 

 Esta forma de abordagem constitui-se tanto cinema como qualquer outra, 

ela, a curta-metragem, dependendo da carga dramática, permite-nos atingir 

estados emocionais fortes e intensos, criando espaços de reflexão, criticas, e 

muito mais, e, o mais importante, contribui para que a identidade e a cultura, de 
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um grupo ou de um país não se perca. Neste contexto, Raquel Freire131 (2003, 40), 

fala de curtas-metragens, de forma sensível e muito emotiva, ora vejamos:  

     Quando falo de curtas-metragens portuguesas, falo de cinema, falo de novos realizadores, 

     Não falo de cor. 

     Falo do coração. 

(...) 

     Parte da minha identificação cultural nacional vem deles e é para eles, num movimento pendular 

caótico.  

Porque me reconheço nessa condição, me sinto com vontade de os confrontar com as suas 

criações, com a sua contemporaneidade, com a sua vontade indómita de cria, sem condições, sem 

fama, sem apoios significativos, sem distribuição, eles continuam, nada os pára.  

(...) 

     Eles, os realizadores contemporâneos são a nossa alma. O que resta dela. A sua sombra, as suas 

entranhas, o seu suspiro. 

     A salvação da identidade portuguesa passa também por eles, ao contrario do que o poder pensa. 

Porque eles têm o verdadeiro poder: o criador. Porque eles, sim, ficarão para a história do nosso 

país.  

(...) 

E um país sem cinema é como um ser humano sem sangue: morre. 

É contra essa morte lenta que os realizadores filmam. 

 Inês Carvalho132 (2003), apresenta de forma criativa a sua reflexão à cerca 

das curtas-metragens, iniciando o processo com uma comparação: “uma recta é 

a distância mais curta entre dois pontos”, passando de seguida a questionar duas 

situações: “Se uns não deixam de escrever contos, porque é que outros haviam 

de deixar de fazer curtas?” e, “E tem uma curta intenção de crescer?” Após a 

apresentação em destaque destas questões, passa a descrever o termo “curta”, 

seguindo, para a descrição daquilo que considera ser o cinema e uma curta-

metragem, rematando a sua reflexão com uma frase, na qual reinterpreta o 

surgimento do nome curtas [Figura.155]. Uma vez que a [Figura.155], se apresenta 

em tamanho reduzido, parte da informação fica sem legibilidade, como forma de 

colmatar esta situação, consideramos pertinente transcrever os pontos um e dois, 

assim temos, no ponto número um: 

PONTO 

 

CURTA, adj. De pequeno. Breve. Pouco numerosa. Fácil. Rápida. Acanhada. 
Resumida, pouco extensa, consisa. Que abrange pouco espaço. Falando-se de vista: 
vista curta. 

 

                                                 

131 Freire, Raquel: Realizadora e argumentista. 
132 Inês Carvalho: directora de fotografia. 
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[Figura.155]: Curtas-Metragens: Inês Carvalho  
Fonte: Revista Curtas Metragens Portuguesas #5 
(2003, 43). 

 
 

 No ponto número dois, escrito em forma de talão de compra, Inês 

Carvalho (2003, 43), faz a comparação do cinema a uma jóia, como se pode ler: 

PONTO 

 

O CINEMA É UMA JÓIA. 

UMA CURTA É UMA PEQUENA JÓIA. 

Há metais preciosos e há pechisbeque. 

Há Jóias pequenas e jóias grandes. 

Há Jóias pequenas valiosíssimas e jóias grandes que não valem nada. 

Há Jóias verdadeiras e Jóias falsas. 

Há Jóias pequenas tão bonitas e jóias grandes horríveis. 

Há quem só faça jóias verdadeiras, há quem só faça jóias falsas e há quem faça 
jóias verdadeiras e falsas. 

E há também quem faça imitações. 

O trabalho de um joalheiro, se for de boa arte, evolui com o tempo sem deixar de ter 
amor pelas peças pquenas. 

As melhores Jóias vivem para além dos tempos, as outras ficam pelo caminho. 

É claro que tendo os instrumentos certos e os meios necessários é mais fácil para o 
joalheiro, mas ainda há alguns que improvisam com pouco. 

Sempre houve jóias e sempre haverá, de todos os tamanhos, feitios e valor. 
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 Pedro Ramos e Leonor Pinto133 (2003), como se 

pode ver na [Figura.156], apresentam a sua interpretação 

começando por escrever a palavra “story!” (história) três 

vezes. Em seguida, recorrem a uma sequência de quatro 

imagens, onde apresentam uma história com: inicio, meio e 

fim – uma estrutura narrativa básica para se ter um filme, 

independentemente do seu género ou formato. No fim, 

lançam a frase: “Think about it!” (pensa acerca disto ou 

pensa nisto), deixando em aberto, para que cada um, possa 

reflectir sobre aquilo que está a ver. 

 
[Figura.156]: Story! Story! Story!: Pedro Ramos e Leonor Pinto 

Fonte: Revista Curtas Metragens Portuguesas #5 (2003, 45). 

 Segundo Blaufuks134 (2002), não é fácil fazer filmes em Portugal, faltam 

profissionais, os apoios são muito reduzidos e a distribuição é quase inexistente. 

As curtas-metragens portuguesas, não são nem melhores nem piores do que as 

dos outros países, existe talento. Segundo o autor, as curtas-metragens 

assumiram o papel intermédio e alternativo de experimentação e de discussão, no 

entanto este meio não é um espaço físico, onde se possa falar acerca das coisas. 

O mesmo, defende que é preciso alargar os horizontes, dar espaço para que os 

                                                 

133 Pedro Ramos e Leonor Castro Pinto: Programadores, produtores e guionistas. 
134 Daniel Blaufuks: Fotógrafo e realizador. 
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artistas possam crescer, no entanto, está consciente de que é preciso muita 

coragem e muita persistência para se fazer o que quer que seja em Portugal.  

 São vários os realizadores portugueses que se destacam no mundo da 

animação um deles é a realizadora Regina Pessoa que nos apresenta um percurso 

muito interessante e que tanto nos orgulha. É impossível não reconhecer o valor 

da sua obra, já que as suas animações levam o nome de Portugal além fronteiras. 

No seu mundo e no mundo da animação a criatividade não tem limites. Para 

Regina Pessoa135 (2002), a curta-metragem é:  

 
[Figura.157]: Longas-Metragens – Curtas-Metragens: Regina Pessoa 

Fonte: Revista Curtas Metragens Portuguesas IV (2002, 13). 

 Para Tarnoff (in Sullivan, Schumer e Alexander (2008), as cutas-metragens 

não são assim tão dierentes das longas-metragens, as regras de contar a história 

são as mesmas. No entanto, a beleza de uma curta-metragem, reside na sua 

capacidade em resumir em poucos minutos o essencial de uma ideia e, em 

concentrar essa essencia de uma forma tal, que a audiência é movida e estimulda 

de forma tão intensa e forte quanto uma longa-metragem. 

 

 

                                                 

135 Regina Pessoa: Uma das realizadora de cinema de animação portuguesa, mais premiadas. inicia o seu 
percurso no mundo da animação em 1992, no estúdio Filmógrafo, onde colabora em vários projectos. Em 
1999, anima e realiza o seu primeiro filme “A Noite”, em gravura sobre placas de gesso. Em 2005, 
apresenta-nos “História Trágica com Final Feliz”. Mais recentemente temos “KAli o Pequeno Vampiro” 
(Pessoa, 2014).  
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 Edgar Pêra136 (2002, 38), inicia a sua reflexão com uma questão: “As 

virtudes das (boas) Kurtas?”, e a partir daqui lança aquilo que considera serem as 

virtudes de uma (boa) Kurta (curta): Têm que ser: ...Denças (densas), 

Koncenttradas (concentradas), Vigorosas, Y (e) certeiras.   

 
[Figura.158]: As Virtudes das (boas) Kurtas?: Edgar Pêra 

Fonte: Revista Curtas Metragens Portuguesas IV (2002, 38). 

                                                 

136 Edgar Pêra: Realizador de Cinema. 
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 Para rematar esta secção, expomos a reflexão do 

realizador de animação José Miguel Ribeiro137 

(2002), um dos animadores portugueses mais 

premiados a nível nacional, onde, através de uma 

ilustração nos faz mergulhar no seu mundo à 

procura do que é uma curta-metragem, assim ilustra 

e escreve: 

“Um dia vou crescer... Os meus braços vão 

esticar-se. O meu corpo vai alongar-se e as 

minhas pernas serão tão altas que as pessoas 

dirão: Onde é que já se viu uma curta assim!”. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[Figura.159]: Um dia vou Crescer...: José Miguel Ribeiro 
Fonte: Revista Curtas Metragens Portuguesas IV (2002, 
18). 

 

                                                 

137 José Miguel Ribeiro: Realizador português de cinema de animação. Um dos mais premiados a nível 
nacional e internacional. Realizou várias curtas metragens, das quais se destacam: O Ovo, A Suspeita, 
com o qual recebeu o Cartoon D´Or 2000, 26 episódios de as coisas lá de casa, o Passeio ao Domingo, 
Viagem a cabo verde, Dodu o rapaz de cartão, entre muitos outros. 
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3.4. Linguagem Audiovisual 

Na arte, as formas expressivas são sempre formas de estilo, formas de 

linguagem, formas de condensação de experiências, formas poéticas. 

Nelas se fundem a uma só vez o particular e o geral, (...)  

(Ostrower 1990, 17).  

 A linguagem segundo Rabaça e Barbosa (1987, 363), é qualquer sistema 

de signos138, capaz de servir à comunicação entre indivíduos. São os recursos 

utilizados pelo homem para se comunicar. Segundo os mesmos, a linguagem não 

é só vocal ou escrita, também existem, outras formas de linguagem 

nomeadamente, a visual, a fisionómica, a sonora, a gestual, etc. É através da 

linguagem que se torna possível o desenvolvimento e a transmissão dos vários 

valores socioculturais. Segundo os mesmos autores, a linguagem visual é a 

expressão visual das mensagens impressas e televisadas, é a articulação dos 

diversos significantes139 visuais. Para os autores as codificações visuais, têm na 

generalidade, um poder mais instantâneo de comunicação, realçando aqui o velho 

princípio chinês: “Uma imagem vale mais do que dez mil palavras” (Rabaça e 

Barbosa 1987, 365). No seguimento, Munari (1995, 19-20), refere “conhecer as 

imagens que nos rodeiam significa também alargar as possibilidades de contacto 

com a realidade; significa ver mais e perceber mais”.  

 Para Dondis (1991), a linguagem é um recurso de comunicação próprio do 

ser humano, que foi sempre evoluindo ao longo dos tempos, da forma auditiva à 

escrita e à criação de imagens, que no passado era privilégio dos artistas e hoje, 

com a evolução tecnológica, é acessível a qualquer um.  

                                                 

138 Sistema de signos: unidade linguística com significante e significado (DLP 2009). Para Peirce (in 
Blikstein 2009), a característica principal de um signo prende-se na capacidade que este tem de 
representar coisas ou objectos. Seguindo este raciocínio, Joly (2008, 35) acrescenta, um signo possui 
uma materialidade o que nos permite percebe-lo com um ou vários dos nossos sentidos. Podemos vê-los 
(uma cor, um objecto,...), ouvi-los (musica, sons, etc.), cheirá-los (perfume, odores, etc.), toca-los e até 
mesmo saboreá-los. Segundo a mesma autora, a particularidade de um signo, é precisamente estar 
presente, para designar ou significar outra coisa ausente. Neste contexto, Joly (2008, 35), defende que 
tudo pode ser signo a partir do instante em que seja possível deduzir uma significação, e esta dedução, 
vai depender da cultura de cada individuo, assim como do contexto em que surge o signo.  
139 Significante: A forma do signo que nos é apresentada. Registo, imagem, palavra escrita ou sonora. A 
representação gráfica, fotográfica, sonora do que se pretende explicar ou mostrar.  
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 Segundo Crespo et al. (2012), o termo audiovisual refere-se a qualquer 

meio de comunicação que utilize conjuntamente os componentes visuais140 e 

sonoros141, ou seja, tudo o que pode ser ao mesmo tempo visto e ouvido. O 

cinema, a televisão e mais recentemente os computadores e telemóveis, são os 

dispositivos audiovisuais mais populares, no entanto, neste vasto universo do 

audiovisual, também se incluem as apresentações com transparências ou slides, 

compostas apenas por imagens, e que, no decorrer da apresentação são 

complementadas com a voz do orador/apresentador. 

 Seguindo este raciocínio e recuando no tempo, podemos então considerar 

que o audiovisual já é utilizado à muito tempo. Um dos exemplo mais antigo são 

as sombras chinesas, um espectáculo onde se projectavam, numa tela 

improvisada, silhuetas enquanto o narrador declamava a história. Nesta época, 

este tipo de entretenimento já conseguia estimular ao mesmo tempo os dois 

sentidos: A visão e a audição. 

 Posteriormente, com um sistema mais sofisticado e já com outras 

perspectivas surge a lanterna mágica, como vimos anteriormente, no capítulo 1 

na subsecção 1.3.2, este aparelho recorre a vários mecanismos e técnicas para 

criar histórias e gerar ilusões, o facto de se organizarem as imagens em 

sequência, que apesar de fixas podem assumir algum dinamismo, com 

sobreposições e deslocações, são já indício do desenvolvimento de novos 

rumos, não apenas a nível técnico mas também ao nível de novos códigos de 

linguagem. A este respeito Bertetto (in Bertetto e Campagnoni et al. 1996, 36) 

refere:  

 A lanterna Mágica produz, de facto, uma dimensão comunicativa e de 

espectáculo, caracterizada por um conjunto específico de parâmetros 

técnicos ou, se, se preferir, de códigos linguísticos, que são parcialmente 

comuns à linguagem cinematográfica. A estrutura compositiva das 

imagens, a sua montagem de quadros diversos e, simultaneamente, a 

montagem no tempo, a dimensão cromática, a possível coordenação com 

o horizonte sonoro (musical, verbal ou também ruídos), constituem os 

parâmetros técnico-linguísticos que antecipam a linguagem do filme.  

 Anos mais tarde e após o surgimento do cinematógrafo, novos horizontes 

se abrem e com eles outras formas de ver, pensar e contar histórias. Tendo em 

consideração tudo aquilo que já foi exposto, arriscamos a dizer que, o cinema 

comercial142 deve a sua fama e estatuto às artes de narrar, o que pretendemos 

                                                 

140 Componentes visuais: signos, imagens, desenhos, diagramas, gravuras, mapas, gráficos, etc. 
141 Componentes sonoros: musica, sons, ruído, fala, recitações, etc. 
142 Cinema comercial – em oposição ao cinema de autor. 
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dizer é que, o cinema é uma forma muito sofisticada de contar histórias. Mas nem 

sempre foi assim, segundo Amiel (2011), no início das projecções 

cinematográficas, aquando a popularização deste fenómeno que era o cinema, a 

curiosidade das pessoas era de tal ordem, que numa primeira fase nem sequer 

era necessário encontrar uma lógica de apresentação. Os filmes, eram todos 

muito curtos e eram exibidos sucessivamente, e onde pelo meio surgiam também, 

uns quantos quadros autónomos. No seguimento, Gaudreault (1988 apud Amiel 

2011), refere que a representação fílmica passa por três períodos que se iriam 

impor posteriormente, ao início das primeiras projecções, sendo estes: 

1)  O período do filme num só plano: apenas rodagem; 

2) O período do filme com vários planos sem continuidade: rodagem e 

montagem, mas sem que a primeira seja, de maneira verdadeiramente 

orgânica, efectuada em função da segunda; 

3) O período do filme com vários planos contínuos: rodagem em função 

da montagem. [...] Podemos precisar que a maior parte dos filmes até 

1902 não têm mais de um plano, que o ano de 1903 anuncia o início do 

recurso à multiplicação de planos (real mas limitado: nesse ano um 

filme raramente comportava mais de dez planos) e que os cineastas 

segmentaram verdadeiramente as suas cenas, filmando portanto em 

função da montagem, senão após o início da década de 1910 

Gaudreault143 (1988 apud Amiel 2011, 23). 

O terceiro período, aqui referido, reporta-se aquilo que Amiel (2011), chama de 

“montagem articulada144”, que numa primeira fase ainda era muito ligada às 

operações técnicas de ligação, mas que posteriormente foi evoluindo e 

explorando novos facetas do cinema, nomeadamente aos movimentos da 

encenação dramática.  

 Através do cinema nós podemos reconstruir a realidade e/ou uma 

realidade imaginada, criando, desenvolvendo ou procurando os melhores 

enquadramentos, ângulos e planos, por forma a conduzir os espectadores ao que 

se pretende. Neste contexto, a valorização das narrativas é feita através de uma 

linguagem visual e audiovisual própria. Compreender estas linguagem, significa 

adquirir, conhecimentos teóricos e técnicos, que nos permitem em primeiro lugar, 

a criação de histórias, e em segundo, a manipulação das imagens, estabelecendo 

a dramática pretendida, para a nossa história. 

                                                 

143 André Gaudreault, Du littéraire au filmique, système du récit, Méridiens-Klincksieck,1988 (apud Amiel 
2011, 23). 
144 “montagem articulada”: é aquela para a qual a montagem aparece verdadeiramente como constitutiva 
do cinema” (Amiel 2011, 24). 
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3.4.1. Elementos Básicos da 
Linguagem Audiovisual 

 “A fotografia surgida no finais do século XIX, alterou os modos de 

ver o mundo, dando-lhe uma objectividade às representações da 

realidade” (Abrantes 2005, 11).  

 Lentamente o cinema foi criando a sua própria linguagem, ao principio 

puramente visual e posteriormente acrescentou-lhe o som, para expressar 

realidades, pontos de vista, criar ilusões, fantasias, fazer criticas, etc.  

 Para Almeida (1982, 8), “uma simples imagem em cinema, pode revelar ou 

descrever a fome ou a riqueza, a miséria e a opulência, a humildade e a inveja, o 

ciúme, a cobardia ou a coragem”, tudo isto e muito mais, sem recorrer ao uso de 

palavras. Segundo o autor, facilmente através do cinema se consegue transmitir 

estados de espírito, o cinema entra em todas as áreas e em todos os mundos 

(imaginário, fantasioso, subaquáticos, ...) Segundo Martin (2005), o cinema é um 

meio de comunicação, de informação, de propaganda e obra de arte. Possui nas 

suas entranhas uma linguagem própria, onde a imagem é o elemento mais básico.  

 Segundo Ferrés (2001), a linguagem audiovisual é uma linguagem de 

síntese, cujos significados resultam dos múltiplos elementos visuais e sonoros. 

Esta linguagem de síntese de que o homem dispõem para poder se expressar é 

uma das mais importantes e completas. Através do audiovisual o homem 

consegue  receber e transmitir muito mais informações. 
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3.4.1.1. Linguagem Audiovisual: Conceitos 
Estruturais. 

 A. Cena e Sequência:  

 Segundo Grilo (2010), uma cena é um conjunto de planos. A cena 

distingue-se da sequência, na medida em que a cena remete-nos para uma 

unidade de tempo e lugar, e a sequência, tem a ver com uma associação lógica 

entre planos em torno de uma acção ou de uma determinada continuidade 

dramática. Seguindo este raciocínio, Grilo (2010, 12): 

“a sequência pode agrupar os factos, os gestos e os acontecimentos, 

independentemente da sua relação directa a um lugar e a um tempo, 

tomado, antes, como ponto de partida, a sua relação (dos planos) e um 

determinado objecto (de acção), através de lugares e tempos que podem 

ser, até, ocasionalmente diferentes”. 

 Na senda deste princípio Briselance e Morin (2011), referem que, um dos 

primeiros desafios que o cineasta enfrenta é ter que dominar o espaço e, o 

segundo é controlar o tempo. Se o primeiro parece ser facilmente controlável, já 

que se trata de fenómenos concretos e visíveis, o segundo, é precisamente o 

oposto, invisível, difícil de prever e quantificar. Segundo os mesmos autores, a 

percepção do tempo é sempre subjectiva e vai depender da mensagem que se vai 

querer fazer passar, ou seja, a narrativa está construída para, parecer parada, 

estagnada no tempo, ou pelo contrário, se, se desenrola aceleradamente, num 

caos, em abismos profundos, ou viagens ao futuro ou passado.     

 No seguimento Briselance e Morin (2011, 408), referem que o “tempo é um 

elemento da dramaturgia e é inseparável das personagens”. Ou seja, o sentido da 

narrativa constrói-se à volta da trajectória temporal da personagem principal. Cujo 

objectivo, é aquilo que a personagem quer conquistar. E é, na luta por estes 

objectivos, que se sucedem os acontecimentos e os desafios. O jogo de equilíbrio 

e as contradições que vão surgindo nascem da construção do filme em 

sequências.  

 Eisenstein (in Briselance e Morin, 2011), referia que dois pedaços de 

película, quando colados, combinavam-se forçosamente e da sua justaposição 
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resultaria um novo sentido, o chamado efeito “kulechov” – que nos diz o seguinte: 

um plano ganha sentido em função do plano precedente e que influencia, por sua 

vez, o seguinte apenas pela sua presença. Na senda deste raciocínio, é na 

sucessão dos planos que se pode construir o sentido da narrativa, e o sentido dos 

planos, resultam da sua integração numa sequência. E, assim tal como a 

sucessão dos planos, a sucessão de sequências também está sujeita ao efeito 

“kulechov”. 

 

 

 B. Sequência e Planos:  

 Uma sequência tem cenas que pode estar dividida em vários planos, com 

diferentes dimensões e pontos de vista. Segundo Cámara (2005, 38), a “sequência 

engloba um grupo de planos correlativos que têm em comum a duração contínua 

da acção, desde o momento em que se inicia até ao seu termo, onde dará lugar a 

um novo salto no tempo ou no espaço e, por sua vez, a uma nova sequência.”  

 Para Tarnaud e Fournié (1973, 62), um plano é a unidade base do trabalho 

cinematográfico em geral e da montagem em particular, que é a arte de reunir os 

planos. Segundo Rabaça e Barbosa (1987, 463), em cinema o plano é a unidade 

dramática do filme. Um fragmento da cena fotografado sem interrupção pelo 

corte. Na perspectiva de Gardies (2011, 19) “(...) o plano constitui uma unidade 

técnica de tomada de vista e de montagem. Enquanto que, no momento da 

rodagem, o plano inclui as imagens e os sons captados entre o princípio e o fim 

da acção e do seu registo, no filme visto pelo espectador corresponde àquilo que 

foi conservado na montagem e a diferença de comprimento entre um e outro pode 

ser considerável.”  

 Na perspectiva de Grilo (2010), o plano é, paralelamente, o conceito mais 

usado e importante num filme, como também é o mais controverso e ambíguo. 

Segundo o mesmo, na linguagem cinematográfica, são-lhe atribuídos pelo menos 

três sentidos diferentes: a do ponto de vista da rodagem, que nos diz que o plano 

é o fragmento de película impressionada através do processo de captura da 

câmara; a do ponto de vista da montagem, que nos apresenta o plano, como 

sendo o fragmento do filme entre dois cortes e colocado entre duas colagens; e a, 

do ponto de vista do espectador, em que vê o plano como um fragmento de filme 

que medeia dois raccords. 

 Para Tarnaud e Fournié (1973), O jogo de planos é importante, porque nos 

permite ter vários pontos de vista da mesma situação, o que nos pode dar uma 

analise mais subtil e mais completa da acção. Existem várias vantagem no uso de 
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planos, como por exemplo: poder trabalhar o conceito de tempo, poder fazer 

decorrer duas ou mais acções, em locais diferentes (acções paralelas), poder 

evidenciar pormenores que criem tensões dramáticas, entre outras.  

 Os diferentes tipos de planos possuem cargas dramáticas que evidenciam 

determinados conceitos. Assim, uma cena intensa tenderá a ser mostradas com 

planos mais apertados, e mais próximos, neste contexto, depreendemos que para 

se conseguir explorar ao máximo a dramática e a expressividade de um filme, 

criam-se jogos entre planos. No manual do curso de fotografia e vídeo digital, do 

Diário de Notícias (2010), verificamos que, existe um vasto reportório de planos 

cuja tipologia se pode construir a partir das características morfológicas e 

funcionais tendo em atenção dois aspectos: A escala e o ângulo, o primeiro 

resulta distância da câmara ao objecto, enquanto que o segundo, resulta da 

posição da câmara em relação ao objecto. 

 Falaremos do primeiro caso: a escala dos planos, tendo como base a 

figura humana. Como podemos ver no [Esquema.27], a classificação da escala, 

indica os possíveis enquadramentos na câmara, as mais utilizadas são as 

seguintes: 

 
[Esquema.27]: Classificação da escala de planos :: Fonte: A própria (arquivo pessoal) 

 Plano Muito geral (PMG) – Segundo Cámara (2005), este é o plano 

que tem o campo de visão mais amplo, dá-nos o máximo de informação 

possível a nível visual o ambiente geral onde se inserem as personagens. 

Muito utilizado no inicio das sequências como plano de introdução ou 

apresentação, outros preferem usa-lo como recurso dramático para os 

momentos de tensão máxima.  
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 Plano Geral (PG) – captação mais próxima, embora ainda ampla, 

apresenta-nos os personagens na sua totalidade, onde podemos ver os 

trajes, as feições e a expressividade. Aqui também podemos ver parte do 

ambiente, onde as personagens estão inseridas, desta forma o 

espectador situa-se automaticamente (Cámara 2005).  

 Plano Americano (PA) – Captação um pouco ainda mais próxima, 

ligeiramente acima ou a baixo dos joelhos do personagem. Usado 

especialmente, quando se pretende realçar a expressividade corporal das 

personagens (Cámara 2005). 

 Plano Médio (PM) – Posicionamento de captação ao nível da 

cintura da figura humana, pouca informação ambiente, aumentando a 

importância da informação expressiva do rosto e membros superiores do 

personagem (Cámara 2005). 

 Plano Médio (PP) – Posicionamento de captação ao nível do peito 

do personagem, ideal para realçar a expressividade, mas evita o impacto 

psicológico de um primeiro plano. Também muito utilizado em diálogos 

entre personagens, em entrevistas, etc. (Cámara 2005). 

 Grande Plano (GP) – Enquadra o rosto do personagem, aqui o 

rosto do personagem é o único recurso dramático que aparece em cena. 

Usa-se normalmente, em cenas com grande carga/tensão dramática 

(Cámara 2005).  

 Plano de Pormenor (Pp) – Concentra toda a atenção sobre um 

detalhe. Plano que realça pormenores e dramatiza acções ao máximo 

(Cámara 2005). 

 

 

   

 

3.4.1.2. Linguagem Audiovisual: Conceitos 
Imagéticos  

 Na subsecção anterior, denominada: sequências e planos, vimos que 

existe um grande leque de planos que se podem traçar a partir das características 

morfológicas e funcionais tendo em atenção dois aspectos: A escala e o ângulo. 

Como já nos pronunciamos sobre a escala, concentraremos agora o nosso foco 

de atenção para o ângulo.  
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 Segundo Grilo (2010, 13), “o ângulo é a diferença entre o eixo ótico e o 

eixo imaginário que liga a câmara ao centro do objecto colocado frontalmente”. 

Para Marner (2010), o ângulo no qual se coloca a câmara, incorpora em si 

inúmeros significados narrativos, desde que consiga apresentar de forma clara o 

personagem, o seu estado de espírito, a sua 

intenção imediata e a sua relação com o espaço 

e os outros na mesma cena. Não só por esta, 

mas também por outras razões o autor, defende 

a importância de se compreender os ângulos de 

captação. Seguindo este raciocínio Cámara 

(2005, 42), exemplifica através de um desenho 

esquematizado, [Esquema.28], que apesar de se 

utilizar o mesmo plano médio, para os três 

enquadramentos, um personagem ou objecto 

pode ganhar outras dimensões psicológicas, ao 

se trabalhar com os ângulos da câmara de filmar. 

 
[Esquema.28]: Ângulos de filmagem 

Fonte: Cámara (2005, 42). 

 No seguimento, Briselance e Morin (2011), referem que o eixo da câmara 

de filmar imita as atitudes naturais do olhar humano, ou seja, o ângulo que faz 

eixo com o horizonte, o ângulo em que a câmara aponta para o chão e o ângulo 

em que a câmara aponta para o céu. Segundo os mesmos estes ângulos também 

denominados de Picado e contra-picado, imprimem na imagens significados e 

tensões dramáticas. Marner (2010), acrescenta, o efeito visual de cada plano é 

singular, ocupando um lugar peculiar na organização dramática do filme. Para 

melhor compreender os ângulos aqui referidos, podemos ver nos exemplos que 

se seguem os ângulos mais utilizados na narrativa cinematográfica.  

 

 

Linha do Horizonte 

A câmara encontra-se posicionada à altura 
do olhos do personagem ou do horizonte. É 

um plano narrativo muito objectivo, uma 
vez que o que aparece no ecrã é o que 

corresponde à situação normal perante o 
elemento filmado. É o ângulo que mais se 

aproxima da realidade captada pelos olhos, 
o que transmite uma certa naturalidade e 

tranquilidade. 

  
[Figura.160]: Ângulo - Linha do Horizonte :: Fonte: Cámara (2005, 42). 
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[Figura.161]: Ângulo - Picado :: Fonte: Cámara (2005, 43). 

 

 

 

Ângulo Picado  

A câmara encontra-se posicionada num 
ângulo superior, ou seja, acima dos olhos 
do personagem, e com a objectiva inclinada 
para o elemento a ser captado (para baixo). 
Este tipo de enquadramento funciona como 
redutor psicológico. Este ângulo, esmaga, 
torna o elemento fraco, indefeso e incapaz. 

 

 

 
[Figura.162]: Ângulo – Contra-Picado :: Fonte: Cámara (2005, 43). 

 

 

 

 

Ângulo Contra-picado  

A câmara encontra-se posicionada num 
ângulo inferior, ou seja, abaixo dos olhos 
do personagem, e com a objectiva 
inclinada para o elemento a ser captado 
(para cima). Este tipo de enquadramento 
funciona como engrandecimento 
psicológico. Este ângulo enaltece, torna o 
elemento superior, grandioso e poderoso. 

 

 
[Figura.163]: Ângulo – Obliquo :: Fonte: Cámara (2005, 43). 

 

 

 

Ângulo Obliquo   

A câmara encontra-se inclinada na diagonal 
para qualquer um os lados (direita/esquerda). 
Este tipo de enquadramento cria uma 
sensação de desequilíbrio ou queda 
psicológica.  Este ângulo mostra instabilidade 
e insegurança emocional, dá-nos uma 
sensação de caos, que pode ser da 
personagem ou numa determinada acção. 
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 Podemos verificar após o exposto que, a exposição e o jogo visual, quer 

dos planos quer dos ângulos, ajudam a construir trajectórias narrativas mais 

pujantes, intensificando a carga dramática da situação ou da acção.  

 

 

 A. Enquadramento/Composição: 

 Segundo Rabaça e Barbosa (1987, 235), enquadramento refere-se à 

delimitação da imagem isolada pela câmara ou seja, o acto de posicionar no visor 

da câmara aquilo que se vai fotografar ou gravar. No Dicionário Escolar de Língua 

Portuguesa (DELP 2009, 237), lemos, acto ou efeito de enquadrar, contexto em 

que algo se insere. Ou ainda, delimitação de superfície, que é definida pela janela 

da câmara de fotografar ou filmar, onde se “inclui por extensão, tudo o que é 

compreendido, em profundidade, no interior do campo (...), o enquadramento 

determina, de forma importante, o equilíbrio e a organização plástica das 

imagens” Grilo (2010, 13). No manual do curso de fotografia e vídeo digital, do 

Diário de Notícias (2010), o enquadramento surge como a base de uma narrativa 

audiovisual. Sendo que vários enquadramentos unidos numa continuidade 

espácio-temporal formam uma sequência e várias sequências relacionadas entre 

si formam uma cena. Para Eisner (1989, 39), “é no enquadramento que entra em 

jogo a habilidade de narração do artista. A representação dos elementos dentro 

do quadrinho, a disposição das imagens dentro deles e a sua relação e 

associação com as outras imagens da sequência são a “gramática” básica a partir 

da qual se constrói a narrativa”. 

 Para Gardies (2011, 19), “o enquadramento é o acto, bem como o 

resultado desse mesmo acto, que constrói e ao mesmo tempo delimita um 

determinado espaço visual, para o transformar num espaço de representação”. 

Segundo o mesmo, o enquadramento não reproduz a verdade, ainda que o 

carácter analógico da imagem nos faça esquecer que ela não é a realidade, mas 

sim um discurso sobre uma determinada realidade. O enquadramento, acaba por 

transformar a própria natureza daquilo que regista, quer a nível cognitivo, que 

automaticamente transforma o filme numa narrativa (a imagem conta), ou num 

discurso (a imagem explica ou demonstra), quer ao nível emocional, já que 

consegue induzir sentimentos quer através dos temas (risos ou lágrimas), quer 

através dos significantes utilizados (ritmo, luz, formas plásticas, etc.) (Gardies 

2011). 

De acordo com Almeida (1982), não existem princípios nem regras rígidas para se  

compor uma imagem. Em cada imagem existe um ponto de interesse, e se a 



 290 

imagem não estiver bem composta o espectador pode distrair-se. Para o autor, 

são quatro os elementos visuais que compõem uma imagem: a) Massas (os 

actores e os adereços); b) as linhas (linhas existentes no quadro, resultantes do 

agrupamento de pessoas, direcção de movimentos...); c) as tonalidades (as 

gamas tonais que vão desde o branco ao negro); d) a profundidade (real ou 

aparente, na qual tem papel preponderante a perspectiva) (Almeida 1982, 101). 

Assim, o autor explica que: para compor as massas no espaço deve-se recorrer à 

regra dos terços (a qual falaremos mais à frente), devemos ter em consideração as 

linhas horizontais, que nos transmitem calma e serenidade, as linhas verticais, que 

nos dão a sensação de actividade e as linhas curvas, introduzem um efeito de 

suavidade, sensibilidade, no entanto em demasia, produzem um efeito débil. Os 

movimentos dentro de um plano também criam linhas, caso seja na diagonal 

obtém-se mais  peso dramático. O centro de interesse deve situar-se numa zona 

mais clara ou na de maior contraste tonal da imagem. As cores do fundo não 

devem ser mais fortes que as do primeiro plano, caso esteja neste o ponto de 

interesse. Uma vez que a imagem é plana, a perspectiva pretende dar um efeito 

tridimensional, e essa sensação de volume, espaço e profundidade consegue-se 

através da disposição dos elementos no espaço, numa cena. A perspectiva 

também se consegue através da utilização de diferentes objectivas. 

 Segundo Cámara (2005, 27), “a composição consiste em estabelecer a 

ordem e a distribuição espacial dos elementos que aparecem no ecrã, para o qual 

são tidos em conta factores de carácter dramático e estético. No entanto aqui o 

que é mais importante é que a partir da composição do enquadramento, se retire 

o máximo potencial narrativo”. No seguimento, o mesmo autor, refere ainda que o 

arranjo estético e harmonioso, de uma composição, ajuda a perceber a história e 

a entender de forma clara os acontecimentos no ecrã, uma vez que somos nós 

que conduzimos o olhar para um determinado espaço, o chamado: “centro de 

interesse”, por maior e mais complexa que seja a cena (Cámara 2005). 

 Todos os filmes de animação assim como qualquer outro filme, decorrem 

num determinado espaço e tempo. Segundo Cámara (2005), existem aqui dois 

conceitos relacionados com o espaço, que são: campo e enquadramento.  

a) O campo – é o espaço que define o ângulo de visão da objectiva da 

câmara de captação e que, por isso, contém todos os elementos que 

fazem parte do enquadramento. 

b) O enquadramento – são todos os elementos captados pelo ângulo de 

visão da câmara, por tanto, são o conteúdo do campo.  

 No manual do curso de fotografia e vídeo digital, do Diário de Notícias 

(2010), o campo é descrito como sendo o ambiente enquadrado pelo operador, 
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seja no interior seja no exterior. Aqui, os campos são subdivididos em quatro 

categorias:  

a) O campo muito longo (CML), cuja função é simplesmente introdutória, 

é ideal para determinar o espaço no qual se vai desenvolver a acção. 

Exemplo: a cidade e Lisboa vista ao longe;  

b) O campo Longo (CL), assume uma função mais descritiva, comporta 

todos os elementos que são importantes a uma cena, descreve a relação 

entre o tema e o ambiente. Exemplo: uma feira no largo da igreja de 

Santo António;  

c) O Campo Médio (CM), coloca o tema em destaque, no entanto, a 

atenção do espectador ainda se divide entre o tema e o ambiente. 

Exemplo: mais próximo, onde se conseguem ver os personagens, na 

feira no largo da igreja de Santo António;  

d) O campo total (CT), este tipo de campo varia muito, consoante o lugar 

onde se filma, tem no entanto como característica principal abranger 

todas as personagens de uma cena e o ambiente no qual se desenvolve 

a acção.  

 Para Byrne (1999), todos os layouts têm um ponto focal, ou seja, todas as 

imagens possuem uma área principal, uma área de interesse. Neste caso, é então 

importante conduzir o olhar do espectador para essa mesma áreas. Segundo o 

mesmo autor, normalmente olhamos primeiro para o centro e só depois 

percorremos o resto da imagem. Para o autor, a colocação e a distribuição dos 

objectos numa composição é muito importante, já que será aqui que se obterá o 

balanço, o equilíbrio ou o desequilíbrio, a simetria ou a assimetria, etc. 

Considerando o exposto, a composição de imagens cinematográficas, tal como 

qualquer outro meio artístico, deve então ser estruturada e composta 

antecipadamente, por forma a garantir aquilo que realmente se pretende. 

Segundo Tarnaud e Fournié (1973), quando se quer valorizar um trabalho, mesmo 

com imagens em movimento, tem que se fazer uma pesquisa estética 

previamente. O gosto pessoal e a sensibilidade, permitirão descobrir qual o 

ângulo e o enquadramento que melhor servem a cena que se pretende, no 

entanto é preciso saber que a composição cinematográfica, obedece a algumas 

leis, das quais destaca a regra dos terços. Para aplicar esta regra devemos: 

a) Dividir a imagem em três partes iguais quer na vertical quer na 

horizontal (pode ser uma divisão imaginária ou optar por utilizar um 

acetato devidamente construído para o efeito). A partir daqui podemos 

começar a organizar e a distribuir os elementos no plano. As linhas 

servem como guias de orientação, onde podemos colocar os objectos,  
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REGRA DOS TERÇOS 

 
[Esquema.29]: Regra dos Terços  
Fonte: Byrne (1999, 70-71) 

criando mais estabilidade ou dinamismo à 

imagem. No cruzamento das linhas (verticais e 

horizontais), surgem os quatro pontos-chave, 

que são precisamente os chamados locais 

ideias onde se deve posicionar os objectos 

[Esquema.29] (Byrne 1999). 

                 

  

Ex: Intersecção no terço direito superior. Confere-
se um aspecto de domínio/controlo da situação. 

Ex: Intersecção no terço esquerdo inferior. Confere-
se um aspecto de opressão e subjugação. 

[Figura.164]: Exemplos de Enquadramento com a Regra dos Terços :: Fonte: Cámara (2005, 34). 

 

 Quando estamos a trabalhar em desenho animado, ou em animação, 

devemos procurar sempre o equilíbrio e a compensação mais adequada para 

cada plano. O trabalho do realizador é precisamente, conduzir o olhar do 

espectador para o interesse do enquadramento. Neste contexto, todos os 

elementos, devem ser distribuídos por forma a realçar o mais importante da 

animação. Também não nos podemos esquecer que tudo acontece em fracções 

de segundo, nos quais devem ser exibidos toda a essência do trabalho, na 

animação, não há lugar para coisas supérfluas.  

 Tendo em consideração o enunciado, e recorrendo aos ensinamentos de 

Cámara (2005, 30-32), existem algumas pautas que nos ajudam a compor os 

planos e a conduzir o olhar do espectador para a localização que se pretende, 

veremos aqui alguns: 

COMPOR COM MOVIMENTO 

Na composição dinâmica, própria do cinema, o movimento capta a atenção do 

espectador. Apesar de o olhar ficar preso a um centro de interesse concreto, o 

movimento de algum elemento chamará a sua atenção, mesmo que se encontre 

numa zona secundária do enquadramento.  
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COMPOR COM LUZ 

Atrair o olhar do espectador para um objecto 
iluminado pode constituir um artificio de 

composição que realce determinados elementos 
ou que lhes retire importância se os tornarmos 

mais escuros. Por outro lado, as luzes e sombras 
fortemente contrastadas acrescentam um 

dramatismo especial à cena.  

 
[Figura.165]: Compor com luz 

Fonte: Cámara (2005, 30). 

 
[Figura.166]: Compor com focagem selectiva 
Fonte: Cámara (2005, 31). 

COMPOR COM FOCAGEM SELECTIVA 

O foco da câmara pode ajudar-nos a compor uma cena – 
focar uma zona do enquadramento para a tornar visível e 
desfocar tudo o resto que for susceptível de desviar a 
atenção. Destacar pormenores sem necessidade de 
cortar ou criar um novo plano. 

 COMPOR EM SUPERFÍCIE 

É a composição cénica geral. Os elementos 
movem-se da direita para a esquerda ou de cima 

para baixo, dando um efeito bidimensional à acção. 
O resultado é muito teatral e tanto os objectos 

como os personagens entram e saem lateralmente, 
em relação ao ponto de vista do espectador, tal 

como num cenário. 

 
[Figura.167]: Compor em superfície 

Fonte: Cámara (2005, 31). 

 
[Figura.168]: Compor em profundidade 

Fonte: Cámara (2005, 31). 

COMPOR EM PROFUNDIDADE 

Nesta composição, os elementos afastam-se ou 
aproximam-se da tela, dando uma sensação de 
tridimensionalidade. Para uma utilização mais eficaz, 
também é boa ideia agrupar e sobrepor os objectos 
da cena, evitando que fiquem isolados uns dos outros 
e que todos contribuam para o volume do plano. 
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COMPOR DE FORMA ASSIMÉTRICA 

Uma composição simétrica é indicada para enfatizar um 
momento solene associado com determinadas cenas de 

grandiosidade, majestosas, etc., em suma, quadros 
plásticos de solenidade. Uma composição assimétrica, 
pelo contrário, é mais indicada para o resto das cenas. 

Quebrar a simetria da cena pode resultar num plano 
mais dinâmico. 

 
[Figura.169]: Compor de forma assimétrica 

Fonte: Cámara (2005, 32). 
 

 
[Figura.170]: Compor em linhas :: Fonte: Cámara (2005, 32). 

COMPOR EM LINHAS 

A direcção das linhas no enquadramento ajudam-
nos a conduzir o olhar do espectador para o 
centro de interesse, por outro lado também 
acrescenta uma condicionante psicológica à cena 
e ao sentido da narração.  

As linhas verticais dão a sensação de rectidão, 
solidez, ordem e domínio da situação. As obliquas 
podem transmitir desequilíbrio ou movimento em 
acções dinâmicas. As horizontais mostram-nos 
repouso ou abatimento, e as curvas transmitem-
nos suavidade e sensualidade.  

Assim, com a orientação que damos às linha 
conseguimos dirigir o olhar do espectador e ao 
mesmo tempo introduzir cargas psicológicas na 
cena. 

 

COMPOR EM COR 

Para esta composição utilizam-se a 
complementaridade e o contraste das cores. Objectos 

de tamanho igual podem parecer maiores ou mais 
pequenos, conforme a cor, ou passarem mais 

despercebidos sobre o fundo ou entre o resto dos 
elementos que o rodeiam. Qualquer elemento fora da 

gama cromática escolhida para uma sequência 
destaca-se do resto.   

 
[Figura.171]: Compor em cor :: Fonte: Cámara (2005, 32). 

 

 

 

B. Movimentos de Câmara: 

 Segundo Grilo (2010), um outro principio também muito importante ligada 

à imagem, é precisamente os movimentos de câmara. Os movimentos de câmara 
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são recursos utilizados e executados através de mecanismos para modificar o 

enquadramento ou acompanhar uma acção, estes podem ser: a) ópticos e, b) 

mecânicos.  

a) Os movimentos ópticos, são produzidos através do Zoom, ou seja, 

través de uma objectiva de focal variável, e podem ser de aproximação 

(In) ou de afastamento (Out), neste processo o equipamento permanece 

estático e imóvel (Tarnaud e Fournié 1973). Aqui, é preciso ter muito 

cuidado no manuseamento do equipamento, para que a imagem não 

passe de forma muito rápida ou desfoque.  

b) Os movimentos mecânicos, como o próprio nome indica, são 

produzidos através da utilização de equipamentos apropriados, fixos ou 

móveis, que nos permitem obter diferentes efeitos de captação. Os 

movimentos mecânicos mais comuns são: b1) a Panorâmica e, os b2) 

Travellings.  

b1) As Panorâmicas - são obtidas quando a câmara gira em torno 

de um eixo paralelo ao plano do filme. Segundo Tarnaud e Fournié 

(1973, 53), os movimentos panorâmicos são obtidos por um ponto, 

um circulo descrito pela câmara apoiada no seu ponto de fixação. 

Eles podem ser horizontais, verticais ou oblíquos. Segundo 

Briselance e Morin (2011, 385-386), para além dos movimentos 

acima descritos, os movimentos de câmara panorâmicos também  

podem ser utilizados de forma 

mais complexa, principalmente 

quando junta dois movimentos, 

ou seja, a câmara pode mover-

se sobre o seu eixo vertical e, 

ao mesmo tempo, inclinar-se 

para seguir o movimento 

ascendente ou descendente  de 

um personagem. A este tipo de 

efeito chama-se uma 

panorâmica combinada, no 

caso em concreto, combina a  

 
[Esquema.30]: Panorâmica Horizontal e Vertical 

Fonte: A própria com base em Briselance e Morin (2011). 

panorâmica horizontal (denominada pelos americanos de pan) e a 

panorâmica vertical (denominada pelos americanos de tilt). Segundo 

os mesmos autores, as coisas ainda se tornam mais complicadas 

quando, as panorâmicas são combinadas com os travelling. Aqui 

temos, igualmente diversas opções: quando ambos trabalham no 

mesmo sentido são designados de “combinados”; Quando o 
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travelling e a panorâmica trabalham em sinto oposto, são 

designados de “contrariados”; Panorâmica “compensatória”, refere-

se à panorâmica que o operador faz para manter o seu 

enquadramento num travelling rápido num ou noutro sentido; 

Quando são necessárias panorâmicas brutas, ou seja, quando o 

cabo da câmara é deslocado rapidamente e o sistema de fricção ou 

de regulação é destravado, chama-se a isto uma panorâmica 

corrida ou de chicote (em americano whip pan). 

b2) Os Travellings – são captações obtidas a partir da deslocação 

da câmara, através de mecanismos e sistemas próprios. Para 

Tarnaud e Fournié (1973, 53), os verdadeiro travellings são obtidos 

pela deslocação física da câmara e do suporte. Ela pode avançar, 

recuar ou acompanhar lentamente o tema. Se por um lado, nos 

primeiros tempos, os travellings traziam dificuldades e problemas 

acrescidos, por falta de condições e mecanismos, por outro, 

despertavam nas mentes brilhantes o desafio para o alcançar. O 

travellings mais utilizados são: O travelling de aproximação (in) e de 

afastamento (out), ou seja, a câmara desloca-se para a frente ou 

para trás consoante o desejado, o Travelling na horizontal (direita ou 

esquerda e vice versa) e, o Travelling vertical, que sobe e desce, os 

respectivos movimentos podem ser observados no [Esquema.31]. 

 

 

 

 

 

 

 
 
[Esquema.31]: Travelling In/Out,  
Horizontal e Vertical 
Fonte: A própria cm base em Briselance 
e Morin (2011). 

 
Segundo Briselance e Morin (2011, 336), os travellings para a frente 

e para trás, podem ser substituídos por movimentos efectuados 

com uma objectiva de focal variável, o zoom. No entanto, o efeito 

não é o mesmo, porque a câmara não penetra verdadeiramente no 

espaço, o que se obtém é um efeito “liso” em duas dimensões, ao 

passo que o verdadeiro travelling se desenvolve em três dimensões. 

Os mesmos autores, deixam uma nota que consideram ser 

importante: para os americanos o travelling não existe, já que 
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designam o movimento pelo sistema que suporta a câmara, tracking 

(carro sobre carris), booming e craning (grua), trucking (camião), 

crabbing (carro com várias direcções), etc.  

 Segundo Cámara (2005), na animação também se recorre ao movimentos 

de câmara para se obter algumas intenções, como: descrever cenários, seguir 

acções, criar a ilusão do movimento em objectos estáticos, etc. Segundo o 

mesmo, os movimentos de câmara são sempre um desafio para quem trabalha 

em animação. O realizador pode servir-se deste processo para apoiar e reforçar 

as acções e as ideias, sendo portanto, mais um processo que ajuda a contribuir 

para contar correctamente a história. No seguimento Cámara (2005, 44-46), dá 

alguns exemplos dos movimentos de câmara mais utilizados no mundo da 

animação, como: 

a) Tracking In e o Tracking out [Figura.172] - Neste processo a câmara 

desloca-se para dentro ou para fora do cenário, o que em tempos, dava 

um efeito zoom, uma vez que as captações eram feitas, na vertical, a 

partir da deslocação da câmara pela torre do Stand145 (truca). Aqui a 

imagem era completamente bidimensional. Este efeito é melhorado, 

com a introdução da truca multiplano, que obrigava a câmara a 

atravessar várias camadas criando desta forma o efeito de 

profundidade. Para o autor, os movimentos trackings, qualquer que 

seja a direcção, incutem sempre muito dinamismo à acção, dão o efeito 

de profundidade de campo e potenciam as perspectivas.   

“À medida que avançamos em tracking In em direcção à 
casa do cenário, observamos o seguinte:  As rochas que se 
encontram em primeiro plano, aproximam-se da câmara 
aumentando de tamanho e vão desaparecendo por ambos 
os lados do enquadramento. A uma velocidade ligeiramente 
lenta, sucede o mesmo ao ramo com folhas que se 
encontra na parte superior e, nessa mesma zona, 
desaparece também do enquadramento. As rochas em 
segundo plano, tal como as anteriores, vão desaparecer 
pelas laterais e aumentando de tamanho à medida que a 
câmara se aproxima. Finalmente, situamo-nos no segundo 
e último enquadramento da cena, com a casa em primeiro 
plano. Com o tracking, verificamos que os elementos se 
aproximam e desaparecem a velocidades diferentes mas 
ao aproximarmo-nos da casa, situada no segundo 
enquadramento, a lua, por exemplo, não aumentou de 
tamanho devido à grande distancia a que se encontre. 
Assim, o tracking mantém a profundidade de campo e 
reforça a perspectiva dos elementos que se encontram no 
enquadramento” (Cámara 2005, 44). 

TRACKING IN e o TRACKING OUT 

 
[Figura.172]: Tracking In / Tracking out 

Fonte: Cámara (2005, 44). 

                                                 

145 Stand ou Truca: mecanismo onde se filma ou capta os fotogramas/as frames ou os quadros dos 
desenhos animados. “... mesa devidamente iluminada, na perpendicular da qual uma máquina de filmar 
imagem por imagem está presa a duas colunas por forma a poder subir ou descer, sempre centrada (para 
enquadrar mais ou menos campo, ou para fazer travellings) (Almeida 1982, 38). 
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 a) Panorâmica (Pan) [Figura.173] – Em desenho animado, uma panorâmica 

era feita através da deslocação do fundo por baixo da câmara, captando a 

extensão do cenário ou seguindo a acção de um personagem. O que, equivaleria 

em cinema de imagem real, ao tavelling, porque o efeito obtido, era o da câmara 

desloca-se em paralelo à personagem filmada. Segundo Cámara (2005, 45), 

actualmente, os realizadores continua a denominar “panorâmica”, ao que na 

realidade seria, visualmente, um travelling horizontal, vertical ou inclinado.  

PANORÂMICA HORIZONTAL 

 

 

A (Pan) horizontal pode ser 
no sentido da direita ou da 
esquerda. Deve-se iniciar o 
processo com movimentos 
de câmara lentos e terminar 
com travagens progressivas, 
obtendo-se movimentos 
suaves (Cámara 2005, 45). 
 
 
 
 
[Figura.173]:  Panorâmica 
Horizontal  
Fonte: Cámara (2005, 45). 

 

PANORÂMICA VERTICAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A panorâmica vertical pode ser  
executada quer em ambos o sentido  
ascendente  e descendente. 
 

 

[Figura.174]: Panorâmica Vertical   
Fonte: Cámara (2005, 45). 
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PANORÂMICA INCLINADA 

 
 
 

A panorâmica inclinada pode 
ser totalmente recta ou 
descrever o movimento 

elíptico. Podemos combinar 
qualquer movimento de 

panorâmica com 
movimentos de Tracking In 

ou Out, bastando variar o  
tamanho dos 

enquadramentos, como se 
pode ver na figura. 

 
 
 
 

[Figura.175]: Panorâmica Inclinada 
Fonte: Cámara (2005, 45). 

 

 

PANORÂMICA VARRIDA ou ZIP 

[Figura.176]: Panorâmica Varrida ou Zip :: Fonte: Cámara (2005, 46). 

É uma panorâmica curta e em qualquer direcção, realizada a grande velocidade de maneira a provocar, 
durante a sua deslocação, um efeito de fillege. Muito utilizado para mudar repentinamente a perspectiva de 

vista. As vezes este movimento, também é utilizado como efeito de transição entre sequências.   

 

 
 

No Zoom, o que se mexe é o 
mecanismo interno da máquina, em 
concreto a sua objectiva. Através da 

manipulação da distância focal da 
objectiva, conseguimos afastar ou 
aproximar a imagem. A diferença 

principal entre este processo e o do 
tracking, é que este não penetra no 

espaço, as perspectivas ficam 
atenuadas e profundidade de campo 

perde-se. O tracking pelo contrário, 
entre espaço dentro e o espectador 

acompanha subjectivamente a câmara  
na sua deslocação. 

 

[Figura.177]: Zoom 
Fonte: Cámara (2005, 46). 

ZOOM 
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SHAKE  

 

 

O Shake, aplica-se em movimentos 
violentos de uma personagem ou de um 
cenário, é uma espécie de abanão da 
câmara. É um movimento rápido e 
incisivo. Em animação este tipo de 
movimento deve reproduzir uma 
sensação aleatória, no entanto são 
totalmente controlados. Utilizam-se para 
sugerir terramotos, passos pesados de 
algo bastante corpulento, ou ainda para 
uma acção elíptica de queda, pancada 
ou explosão fora de campo. 

 

 

[Figura.178]: Shake :: Fonte: Cámara (2005, 46). 
 

 Como podemos constatar, também os realizadores de cinema de 

animação recorrem aos movimentos de câmara, para darem mais dinamismo aos 

planos tornando a obra mais apelativa e interessante. No entanto, à que realçar 

que, embora os conceitos sejam idênticos, os processos de trabalho e de 

execução diferem bastante dos processos da realização em imagem real.  

 

 

 

 

3.4.1.3. Linguagem Audiovisual: Conceitos 
de Continuidade 

A. Campo/Contra-campo/Fora de Campo: 

 Todas as narrativas segue uma lógica por forma a que os indivíduos a 

possam compreender. Num trabalho audiovisual, essa lógica também deve 

permanecer, é muito importante, manter uma continuidade tanto em relação ao 

espaço como ao movimento. Por continuidade no espaço, entendemos a 

coerência das posições dos personagens e objectos entre um enquadramento e o 

que se segue. Manter uma lógica no espaço e na orientação permite ao 

espectador seguir uma ordem sequencial, com sentido, apesar dos cortes.  

 Para Grilo (2010, 15), o primeiro conceito que surge quando se aborda a 

continuidade fílmica é precisamente o conceito de campo. Segundo o mesmo, 
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quando nos referimos à morfologia geral da imagem e às suas proporções, a 

noção de campo designa, fundamentalmente, o espaço da acção. Diz-se que um 

personagem entra ou sai de campo, quando este se movimenta para a direita ou 

para a esquerda em direcção aos limites do enquadramento, ou então, quando o 

movimento de câmara o subtrai ao conteúdo da imagem. Ainda dentro deste 

contexto, Grilo (2005), refere que a interpretação de campo, tem incluída mais 

dois conceitos importantes: o contra-campo e o fora de campo.  

 Em relação ao contra-campo, Grilo (2005, 16), explica: se o campo é uma 

“porção de espaço fílmico incluído no enquadramento, o contra-campo é uma 

porção de espaço equivalente, no mesmo lugar e na mesma acção, obtido pela 

rotação da câmara sobre o seu eixo, num ângulo aproximado aos 180º”. Neste 

contexto, Briselance e Morin (2011, 360), atestam que a dupla campo/contra-

campo são elementos fundamentais no cinema. Segundo os mesmos, o campo é 

captação de um personagem ou de um cenário e, o contra-campo é precisamente 

a vista do mesmo só que no eixo oposto, segundo uma simetria directa ou 

invertida. Para ambos, o contra-campo ainda pode ser utilizado na narrativa, 

como forma de mostrar o que supostamente os olhos do personagem vêm, ou 

seja, “o campo mostra a personagem de frente e, depois, o contra-campo mostra 

aquilo que a personagem vê”. Também para Rabaça e Barbosa (1887, 172), o 

contra-campo é o plano filmado de um ponto de vista contrário ao ponto de vista 

da cena anterior. Segundo os autores, os campos e contra-campos são muito 

utilizados em cenas de dialogo, onde a câmara foca alternadamente um e outro 

actor. Assim, quando o personagem que, no campo, é vista de frente, no contra-

campo passa a ser visto de costas. Neste contexto, entende-se por campo e 

contra-campo, dois enquadramentos simétricos, que se alternam na montagem, 

como se pode ver no [Esquema.32]. 

[Esquema.32]: Campo e Contra-campo :: Fonte: A própria com base em Schiavone (2003). 
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 Segundo Gardies (2011), a primeira característica de uma montagem 

clássica, é estabelecer uma continuidade, de espaço, tempo e sensações. Só na 

presença de uma continuidade lógica, é que o espectador tem consciência da 

narrativa. Segundo o mesmo autor, uma planificação tradicional, trabalha sob 

determinadas convenções, que permitem ao espectador ter a ilusão de sequência 

continua. Assim, dentro de um espaço comum, temos o jogo do campo e contra-

campo, que recupera o fragmento do plano anterior e lha dá seguimento, 

permitindo ao espectador nortear-se. De acordo com Gardies (2011), quanto mas 

se respeitar esta regra, mais fluida será a cena, se pelo contrário não se respeitar, 

os planos ao oporem-se no espaço vão criar instabilidade e confusão.  

 Da mesma forma, funciona a regra dos 180º, que nos diz que a mudança 

de ângulo da filmagem, deve ser sempre feito do mesmo lado, ou seja, cria-se 

uma “linha de acção” imaginária que divide a cena em duas semi-esferas de 180º 

cada. Depois de dividida a cena, deve-se escolher um dos lados e posicionar a 

câmara ou as câmaras, como se pode ver nos [Esquemas.33 e 34].  

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
[Esquema.33]: Regra dos 
180º - 1 câmara  
Fonte: A própria com base 
em Marner (2010). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

[Esquema.34]: Regra dos 
180º - 2 câmaras 
Fonte: A própria com 
base em Marner (2010). 
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 Enquanto o operador permanecer na mesma semi-esfera, a personagem A 

estará sempre a olhar para a direita, quer no campo quer no contra-campo, 

enquanto que a personagem B, olhará no sentido oposto, ou seja, para a 

esquerda.  

 No seguimento e ainda dentro deste contexto, Marner (2010), diz-nos que 

para se manter uma continuidade semelhante entre enquadramentos, mesmo 

quando existe movimento no interior da cena, deve-se aplicar uma regra muito 

básica, que nos diz o seguinte: aquilo que se move dentro de um enquadramento 

deve continuar a mover-se coerentemente no enquadramento seguinte, ou seja, 

num plano geral, se um personagem está a caminhar da direita para a esquerda, 

também no plano que se segue deve continuar a caminhar na mesma direcção. 

Se no início da sequência se estabelece uma determinada direcção, essa direcção 

deve manter-se até que se chegue ao destino, qualquer desvio que se faça nesse 

sentido de direcção já estabelecida, deve ser visivelmente expressa na narrativa 

visual.  

 Segundo Gardies (2011), o campo fílmico, para além do campo visível, 

também nos remete para um outro, que é invisível: o fora de campo. Segundo o 

autor, mais do que a sua própria natureza, a dinâmica viva de “campo-fora-de-

campo” que nasce da relação entre o que é visto e o que é sugerido, é o que mais 

suscita o interesse analítico.  

 O fora de campo, é visto por Grilo (2005), como sendo os elementos 

(personagens, cenários, adereços, etc.), que embora não apareçam no campo, a 

ele estão ligados através da imaginação do espectador. De entre muitos, o autor 

destaca três exemplos de fora de campo: As entradas e saídas de campo – que 

se produzem na sua maioria pela extremidade lateral do enquadramento, mas que 

também podem assumir outras variações, pelo alto e pelo baixo, ou também em 

profundidade; As interpelações directas do fora de campo, por elementos do 

campo (um personagem a olhar para fora, para o infinito) e; o enquadramento 

parcial dos elementos no campo. No seguimento Gardies (2011, 39), refere “os 

aparecimentos e desaparecimentos produzidos pelas entradas e saídas de campo 

reforçam o conteúdo dramático de um plano e remodelam-lhe a composição”. 

 Para Briselance e Morin (2011, 372), “o fora de campo é a parte do espaço 

que a câmara, durante a rodagem de um plano, não vê e nunca verá”. Segundo 

ambos, o conceito de fora de campo de um plano é momentâneo, pois só existe 

no instante da filmagem. O fora de campo só surge após o enquadramento do 

plano, e é onde, se situa toda a equipa técnica e todo o material146 necessário a 

                                                 

146 Material: a câmara de filmar, os projectores, os reflectores, os microfones, as gruas, os carris, o 
guarda roupa, o realizador, o director de fotografia, todos os técnicos e assistentes, etc. 



 304 

realização do plano. Se o actor está dentro do plano, e é visível, então está em 

campo, quando não é visível, está fora de campo.  

 

 

B. Raccord 

 Marner (2010), refere que a planificação de uma obra deve assegurar que 

cada plano dará mais sentido à narrativa global, desta forma, os planos devem ser 

vistos como pequenos fragmento de um todo, que ajudam o espectador a 

compreender as cenas e lhe permite fazer as relações com as outras cenas 

apresentadas. É precisamente nesta continuidade, que Marner (2010), menciona 

residir toda a força da estrutura do filme. Para Xavier (2006, 32) o que constitui a 

découpage clássica do cinema, ou seja a divisão em planos, cenas e sequências 

é: 

 (...) o seu carácter de sistema cuidadosamente elaborado e, (...) um 

aparato de procedimentos precisamente adoptados para extrair o máximo 

rendimento dos efeitos da montagem e ao mesmo tempo torna-la invisível. 

 No cinema clássico, a sensação de continuidade e homogeneidade é 

obtida por um trabalho criterioso e rigoroso, ao qual Aumont (et. al. 1995, 77) 

denomina de raccord. O raccord segundo o mesmo é qualquer mudança entre 

planos, que permita dar continuidade, de forma não perceptível. No seguimento, 

para Almeida (1982), a ligação dos diferentes planos deve ser feita de forma 

harmoniosa, e acrescenta, a montagem de planos, não deve ser uma acção 

mecânica, mas sim uma criação artística. Segundo o autor, “por vezes chama-se 

(imprecisamente) montagem à preparação técnico-literária dum filme (que é a 

planificação), à justaposição do som com a imagem (que é a sincronização), ou à 

montagem mecânica (que é a colagem)” (Almeida 1982, 54).   

 Almeida (1982), relembra que existem inúmeros tipos de montagem, tantas 

quantas se queiram idealizar, no entanto, todas elas devem ser feitas segundo 

determinadas técnicas e regras, tais como: ordem de planos; selecção de 

distâncias, na escala e nos ângulos; o ritmo e a fluidez na junção de planos. Neste 

contexto Almeida (1982, 56-57), apresenta-nos três grupos de raccords: a) os 

raccords de acção; b) os raccords de elementos fixos e; c) os raccords técnicos. 

a) Raccords de acção – O vestuário, a aparência, os acessórios e a 

posição dos personagens devem ser as mesmas de plano para plano. Os 

movimentos e as representações (expressões, gestos, entoações, (...), têm 

que ser harmoniosos e coerentes. O ritmo não pode ser alterado, as 

entradas e saídas de campo, têm que se fazer de forma lógica, etc. Assim 
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os raccords de acção podem ser sobre: a aparência, vestuário, cabelos, 

maquilhagem, adereços, posição movimentos, texto, expressão, entoação, 

ritmo, entradas e saídas de campo, etc. 

b) Raccords de elementos fixos – dá-se aqui, atenção especial aos 

elementos do décors exteriores e interiores. Põe exemplo: uma cortina que 

se abriu, uma porta que se fechou, luz que se apagou...). Assim os 

raccords de elementos fixos podem ser sobre: décors, elementos do 

décor, móveis, acessórios, cores, etc. 

c) Raccords técnicos – Existem inúmeras questões que podem contribuir 

para surgirem erros e raccords, as luzes, as sombras, as nuvens. Tem que 

se prestar muita atenção ao material técnico, às objectivas, ao diafragma, 

aos filtros, ao enquadramento. Os efeitos dos elementos naturais, a chuva, 

o vento, a neve, o nevoeiro, devem ter a mesma aparência em todos os 

planos da cena. O som ambiente também deve ser alvo de cuidado, já que 

cria harmonia entre as ligações entre dois planos num mesmo lugar. Assim 

os raccords Técnicos podem ser sobre: Imagem: luz, objectiva, diafragma, 

filtros, enquadramento, efeitos de chuva, vento, nevoeiro, etc. Som: Ruídos 

e ambiente, efeitos de chuva, vento, etc., sincronismo, Play-back, diálogos 

“dobrados”. 

 No seguimento, e ainda dentro deste contexto Jacquinot, Saint-Vincent e 

Saint-Vincent (2006), mencionam que o raccord, permite reforçar a continuidade 

de uma narrativa, garantindo uma ligação formal entre planos e sequências, por 

forma a parecer natural. Segundo Grilo (2005), existem três grandes modalidades 

de ligações entre planos: a) corte simples; b) fusão e; c) encadeamento. 

a) corte simples: processo de montagem que consiste na passagem 

directa de um plano ao outro. 

b) fusão: processo que consiste em fazer variar, progressivamente, as 

imagens do final de um plano até ao negro total, ou desde o negro total, no 

inicio do plano, até a luminosidade normal, um certo número de 

fotogramas a seguir.  

c) encadeamento: processo que consiste em dissolver a imagem do final 

do plano sobra as primeiras do plano seguinte.  

 Amiel (2011, 174), refere que o raccord “designa ao mesmo tempo a 

operação técnica de colagem entre os planos e a procura, na realização, de uma 

relação entre a sucessão de planos”. Para este autor, raccord é um processo que 

permite criar a continuidade dos plano, ou seja, ao se fazer um raccord entre dois 

planos é fazer com que o corte entre esses dois planos não seja sentido, é juntar 
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os dois planos diferentes num só com a máxima subtileza. Trata-se aqui, de 

camuflar os cortes, de minimizar a mudança, conservando sempre a qualidade de 

articulação que está na base das mudanças de plano. E é neste contexto, que o 

mesmo defende que os raccords são a principal ferramenta da continuidade 

(Amiel 2011). Na mesma linha de raciocínio Grilo (2010, 16), refere-se que o 

conceito de raccord, é muito importante para a estabilização da continuidade 

fílmica. Que segundo ele, na montagem, pode ser definido como a ligação entre 

as ultimas imagens de um plano e às primeiras imagens do plano seguinte.  

 Para Jacquinot, Saint-Vincent e Saint-Vincent (2006), o raccord na 

encenação é um dos elementos mais importantes, já que é a ligação entre planos, 

a ligação temporal, é a transição que permite ligar os planos de forma fluida e 

invisível. Segundo os mesmos, o raccord deve ser trabalhado quer do ponto de 

vista técnico quer do ponto de vista do plano gráfico ainda na fase da pré-

produção.  

 

 

 

 

3.5. O Audiovisual no Ensino 

“A escola já não é mais um lugar fechado” 

Moderno (in António et al. 1998, 91) 

 Todos nós sabemos qual o peso que os meios audiovisuais possuem hoje 

em dia na vida quotidiana. O audiovisual está em todos os lados e não é 

necessário ser-se um especialista para aceder e este universo, hoje em dia, todos 

os indivíduos, de uma maneira ou de outra são utilizadores e consumidores de 

mecanismos e produtos audiovisuais. Segundo Machado (1988), os meios 

audiovisuais, desempenham um papel educativo importante no mundo actual, 

através destes são transmitidas inúmeras informações, são vinculados valores, 

modas, modelos de comportamento, entre muitas outras coisas. No seguimento 

Moderno147 (in António et al. 1998), defende que as experiências extra-

curriculares, são fortes componentes que também contribuem para a educação 

dos alunos, esta “escola paralela”, como designou Friedman, dá aos indivíduos 

informações muito mais ricas e diversificadas, de forma mais atractiva e apelativa, 

                                                 

147 Comunicação: Moderno, António. Os Meios Audioscriptovisuais Têm Um Lugar na Escola. In António 
et al, 1998, 91-95. 
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que as nossas escolas. Segundo o mesmo, quando impera a imagem, o som e o 

grafismo, a comunicação verbal perde terreno no campo da pedagogia. Para 

Moderno (in António et al. 1998), um dos maiores desafios que um docente 

enfrenta hoje, é conseguir que o aluno fuja para a escola e não da escola, 

sustentando que, sem integrar as novas tecnologias e os meios audiovisuais na 

sala de aula, jamais se conseguirá superar este desafio.  No seguimento Moderno 

(in António et al. 1998, 94), ainda apresenta um estudo feito pela revista francesa 

MEDIA no qual responde, com base num inquérito efectuado a vários 

profissionais148, “porquê introduzir os media na educação?”. Desse estudo 

resultou um conjunto de argumentos que justificam a entrada do audiovisual na 

escola, os quais passo a transcrever: a) As acessibilidades, b) Despertar interesse 

e comportamentos bloqueados, c) O prazer e, d) A necessidade. 

a) As acessibilidades – Primeiro, os meios audiovisuais estão hoje 

disponíveis e acessíveis a todos. As crianças e jovens estão mais do que 

familiarizados com estes equipamentos. São meios que colocam o 

conhecimento e a informação disponível e ao alcance de todos. Estes 

meios podem também servir de ponto de partida para a abstracção. A 

imagem tem o poder de clarificar a mensagem, tornar a sua compreensão 

mais fácil, mais permeável e sensível.    

b) Despertar interesse e comportamentos bloqueados -  Aquando a 

projecção o aluno, observa, escuta e presta atenção. Esta postura “facilita 

e convida à expressão e lança o debate”. O aluno pode então participar. 

c) O prazer -  O audiovisual é um meio prazeroso de aquisição de 

conhecimentos. Este meio, torna as aulas mais atractivas. Sedutor em 

acertos casos e imparcial noutros, é um meio excelente para estabelecer 

laços e relações entre professor-aluno e entre aluno-aluno. 

d) A necessidade – O audiovisual é um fenómeno próprio desta civilização, 

está instalado e não adiante lutar contra ele. Isto não implica apenas a sua 

utilização, mas também a sua elucidação e desmistificação, é importante 

proporcionar aos intervenientes um espírito critico face aos “mass media”. 

Alguns ainda manifestam, ser necessário colocar à disposição dos 

formadores, cursos e os meios de produção que lhes permitam, expressar-

se de várias formas, de modo espontâneo, mas também de modo mais 

elaborado.  

                                                 

148 Profissionais: investigadores, pedagogos, directores de estabelecimentos de ensino, construtores de 
material pedagógico , produtores e realizadores de televisão. 
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 Pinheiro149 (in António et al. 1998), vem reforçar a ideia de que os meios 

audiovisuais são altamente eficazes e motivadores. No entanto, e embora não 

resolvam os problemas actuais da educação, são de certeza uma boa estratégia 

no processo de ensino-aprendizagem. Segundo o mesmo autor, de todas as 

técnicas, não restam dúvidas que a imagem visual, para além de congregar muito 

mais informação que a palavra, é muito mais facilmente retida e perdura muito 

mais tempo na nossa memória. Pinheiro (in António et al. 1998, 98), defende que,  

O estímulo provocado pela linguagem visual é sempre maior que o 

provocado pela linguagem verbal e, se, se associarem os dois estímulos, 

criam-se melhores condições para uma boa aprendizagem, até porque, 

num ambiente escolar, as modalidades de percepção mais solicitadas aos 

alunos são, sem dúvida, a visão e a audição. 

 Na senda deste principio Rabaça e Barbosa (1987, 56), acrescentam que  

os sistemas didácticos que utilizam os meios visuais e audiovisuais, que podem ir 

desde os slides a filmes, que provocam simultaneamente estímulos aos vários 

sentidos, proporcionam uma maior retenção de informação, melhor assimilação, 

raciocínio, interesse e imaginação, o que faz do sistema audiovisual um método 

de aprendizagem mais rápido e eficiente. E é com este pressuposto que Miranda 

(2007), defende que os novos métodos de ensino devem contemplar e incluir os 

meios de comunicação como a televisão, o cinema, a internet, etc. 

 A relação entre cinema e educação, não é recente, ela faz parte da 

trajectória da própria história do cinema. Em tempos, este meio também foi 

utilizado para instruir o povo, que na sua maioria era analfabeto. Desde 1910 que 

se discute a possibilidade do uso do cinema, como instrumento para a educação 

do homem e da sociedade (Figueira, 1995). Numa época, em que a população na 

sua grande maioria não sabe ler nem escrever, o uso do filme para fins formativos, 

veio permitir que a educação chegasse de forma mais rápida e eficiente a muito 

mais pessoas, como nos comprova Denis (2010, 104), 

Durante a Primeira Guerra Mundial, o filme torna-se um elemento central na 

divulgação dos conhecimentos, mas também das regras de higiene num 

mundo que sofre uma guerra e a gripe espanhola. É então necessário 

reconstruir as sociedades ocidentais sobre bases sãs e modernas.  

 Neste contexto, pode-se compreender a dimensão e o alcance do cinema 

e do audiovisual como instrumento de formação e educação. No entanto, Dondis 

(1991, 17) alerta e defende que uma “abordagem visual do ensino carece de rigor 

                                                 

149 Comunicação: Pinheiro, Manuel de Vasconcelos. Os Audiovisuais Na Educação. In António et al, 1998, 
96-104. 
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e objectivos bem definidos. Segundo a mesma, em muitos casos, os alunos são 

bombardeados com recursos visuais – diapositivos, filmes, slides, projecções 

audiovisuais -, mas trata-se de apresentações que reforçam a sua experiencia 

passiva de consumidores”. Na senda deste pressuposto Galrito (2014) alerta-nos 

para o seguinte: nós hoje, lemos muito menos livros e em contrapartida vemos 

muito mais imagens, em especial imagens em movimento. Andamos muitos anos 

a aprender os códigos da linguagem escrita e, nunca em momento algum, nos 

ensinam os códigos da linguagem audiovisual, o que nos impossibilita de 

sabermos que tipo de manipulações de imagem existem. No seguimento Abrantes 

(2005, 12) refere, “a imagem é sempre uma construção e ter consciência dessa 

construção representa uma mais valia individual e social”. Segundo o mesmo, a 

imagem tem o poder de fabricar ilusões. No entanto, esquecemo-nos com muita 

facilidade que as imagens não são a realidade, e por não serem a realidade, 

devem ser alvo de objecto de ensino. Neste contexto, Buckigham (2003, 5), 

reflecte “É bastante extraordinário que a maioria dos jovens possam passar pelo 

seu percurso escolar com tão poucas oportunidades de estudar e se envolver 

com a forma contemporânea mais importante da cultura e da comunicação”. 

 E é com base nesta preocupação que Cerca150 (in António et al. 1998) nos 

menciona, hoje em dia, a força dos meios de comunicação social determinam e 

influenciam o comportamento individual e social das massas. O audiovisual é um 

poderoso meio de divulgação informativa, cultural e de lazer, presente em toda a 

parte, e a escola, não se pode fechar e afastar desta realidade e das 

potencialidades que este recurso oferece. Para o autor, se por um lado é 

importante, a escola, educar para o uso crítico destes meios, por outro torna-se 

indispensável, que ela não seja apenas um consumidor passivo, mas que consiga 

também criar condições de orientação na sua utilização criativa. Desta forma 

António151 et al (1998, 20), reforça a ideia de que o cinema e o audiovisual, por um 

lado, podem ser usados como auxiliares de ensino, por outro, podem e devem, 

ser ensinados enquanto linguagem especifica. Quer o autor com isto dizer que, 

para além de servir como recurso pedagógico o audiovisual tem que ser ensinado 

enquanto processo. O mesmo autor, refere ainda que apesar de reconhecer que o 

cinema e o audiovisual, representam uma pequena parcela de todo o projecto 

educacional contemporâneo, acredita no entanto, que esta pequena parcela é 

crucial no desenvolvimento e na formação do um novo Ser “... mais livre nas suas 

convicções, crítico nas suas análises, humanista e sensível na sua forma de 

compreender e olhar, aberto à multiplicidade de propostas, tolerante perante a 

diferença, inovador na descoberta de novos caminhos...” (António et al. 1998, 22). 

                                                 

150 Comunicação: Cerca, José. O Vídeo Ao Serviço Da Área-Escola E Das Actividades De Complemento 
Curricular. In António et al, 1998, 148-154. 
151 Comunicação: António, Lauro. O Ensino, O Cinema e o Audiovisual. In António et al, 1998, 20-33. 
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 Por tudo aquilo que já foi referido, aceitar a inovadora proposta de 

trabalhar com jovens com uma configuração cultural, funcional, psicológica e até 

mesmo física completamente diferente dos demais foi um desafio que quisemos 

abraçar, pois acreditamos que o audiovisual, mais concretamente o cinema de 

animação, funcionará como um instrumento estratégico capaz de promover junto 

do jovem especial, práticas lúdico-didácticas, mais estimulantes e 

enriquecedoras.  

 

 

 

3.5.1. O Cinema de Animação e a 
Educação 

 Segundo o Ministério da Educação, Ciência e Tecnologia da Argentina 

(MECTA 2004), a cultura popular em geral e o cinema em particular, devem ser 

incorporados na escola como objecto de estudo e analise. Segundo o mesmo, o 

cinema e as diversas expressões culturais, contêm em si um sentido pedagógico 

e cumprem uma função educativa porque remetem-nos para as memórias, 

histórias, modos de vida, valores, etc. Evidenciando que o cinema fala da 

sociedade e constrói a cultura pública, sendo precisamente aqui que reside a 

proposta e o valor de incorporar o cinema na escola: “Pensar em nós e nos outros 

através de histórias, narrações e imagens num ecrã gigante” (MECTA 2004, 4, 

tradução autora). 

 Segundo Denis (2010), a animação sempre foi e ainda é, um meio eficaz 

para difundir mensagens visuais, para o autor a publicidade, a pedagogia e a 

propaganda, utilizam praticamente as mesmas técnicas, o que as difere é o 

objectivo e resultado final. Ainda segundo o mesmo autor, a pedagogia distancia-

se dos outros dois meios, pelo facto de que o saber, não se pode limitar a um 

valor comercial ou de eficácia. No entanto, este três modos de animação e 

difusão de dados congregam um potencial extraordinário na capacidade de atingir 

os públicos-alvo (Denis 2010). 

 Centremo-nos naquilo que nos interessa para este projecto de 

investigação, que é precisamente a dimensão educativa do cinema de animação. 

Neste âmbito, Denis (2010) refere que, a partir da década de 1910, a animação 

tornou-se quase indispensável, a animação é um meio que permite transformar as 

mensagens por forma a que todos a compreendam, incluindo os analfabetos. Walt 
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Disney evidencia o potencial educativo do cinema de animação no prefácio que 

escreve para o livro de  Lo Duca sobre animação (1948, 5-6) 

“Não pretendo possuir uma fórmula mágica, nem me armo em educador ou em 

sociólogo. Mas, à semelhança de outros que têm 

uma profunda experiência do desenho animado, afirmo que esta arte age 

no conjunto das atividades humanas. Não esqueçamos que, durante a 

guerra, os mesmos que realizavam a Branca de Neve, Bambi, Fantasia, A 

Caixinha de Surpresas, e até o Pato Donald, dedicaram-se a assuntos 

técnicos, sendo o seu trabalho controlado por estrategos e táticos. 

Descobrimos assim um instrumento educativo de um valor tal que 

podíamos utilizá-lo com outros objetivos. Sem dúvida, na mente dos 

educadores do futuro, o desenho animado será o instrumento mais dócil, 

mais ágil e mais estimulante do ensino (...) A migração dos povos, a 

estrutura das sociedades, os princípios filosóficos, o conhecimento das 

matemáticas, as correntes marítimas, as novas leis electrónicas poderão 

ser tratadas em filme e tornar-se claras para cada um. Qualquer problema 

técnico pode, assim, ser ultrapassado” (Disney 1948 apud Denis 2010).    

 Neste excerto pode-se verificar a tamanha dimensão que se atribui à 

animação no seio educativo, que pode ir desde a aprendizagem de crianças a 

adultos. As temáticas e os objectivos que cada filme pode conter são muito 

variados, desde os saberes fundamentais152, aos filmes profiláticos153 e 

higienistas, destinados a um público pouco instruído e que compreendia melhor 

os desenhos animados do que o discurso oral. Segundo Denis (2010), este tipo de 

filmes animados foram muito recorrentes entre 1910 e 1970, tendo posteriormente 

quase desaparecido, muito graças ao desenvolvimento da televisão que leva ao 

desaparecimento de formatos como o de 16mm na divulgação escolar, militar, 

médica, etc.  

 Durante o período da primeira guerra mundial, o filme de animação é um 

elemento fundamental na divulgação de conhecimentos, instruções e regras de 

higiene, contribuindo em muito para a prevenção de doenças. Num mundo 

completamente desgastado pela guerra, surge a necessidade de reconstruir as 

sociedades ocidentais sob bases mais saudáveis. Assim, vão surgindo nomes 

como Marius Rossillon154, mais conhecido como O´Galop, que desenvolve 

                                                 

152 Saberes fundamentais – como os filmes nesta categoria, são aqueles que substituíam o professor ou o 
educador. 
153 Profiláticos, adjectivo de profiláxico – relativo à profilaxia – conjunto das precauções que devem 
tomar-se para evitar uma doença ou um contágio; preservativo (DLP 1986) 
154 Marius Rossillon [1867-1946]. Cartonista e artista Francês, mais conhecido como O´Galop. Iniciou a su 
acarrera como cartonista de uma revista, foi também um dos pioneiros no cinema de animação criando 
mais ou menos 40 animações entre 1910 e 1927 (WIKI(ae) 2013). 
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filmes155 contra a propagação de doenças e do consumo de álcool. O filme “Pour 

résister à la tuberculose”, de 1918, expõem os intelectuais ao ridículo como 

personagens fracas e vulneráveis à doença, enquanto que um boxeur vence a 

doença e a própria morte (Denis 2010). Já no filme “Le Circuit de L´alcool”, de 

1919, os problemas do álcool são demonstrados a partir das suas consequências, 

em particular no núcleo familiar - quando o dinheiro é todo gasto em bebida, 

tornando as crianças mais vulneráveis, degeneradas e futuros criminosos (Denis 

2010). Outro animador muito importante na área do cinema higienista, foi Jean 

Benoît-Lévy156, que produziu alguns desenhos animados para diagramas e 

filmes157 de animação, como meio de luta contra as doenças venéreas, destinados 

ao público norte-africano, o autor para tornar o discurso mais evidente e próximo, 

utiliza os animais locais.  

 Norman McLaren em 1949, participa num programa da UNESCO, e parte 

para a china, para ensinar a técnica de produção de fazer filmes de animação 

didácticos, com objectivos de ensinar os princípios de higiene e a prevenção de 

doenças e/ou contágio (cólera, tuberculose...). O mesmo autor, três anos depois, 

e pelas mesmas razões parte para a índia (Denis 2010).  

 Claro que os problemas sociais do álcool e das doenças facilmente 

transmissíveis, não são as únicas coisas que podem ser apresentadas através da 

animação, um outro campo, que viria a beneficiar com as técnicas da animação 

foi a área cientifica e académica, que procurou através da animação explicar 

conteúdos programáticos complexos e abstractos, realizando vários 

documentários explicativos158. No entanto, com o aparecimento e difusão da 

televisão o cinema como forma de divulgação pedagógica perde terreno e acaba 

por desaparecer, o mesmo não se pode dizer da animação no domínio cientifico, 

que muito pelo contrário permanece, como pressagiou McLaren159 

Porque a animação consegue tornar visível coisas e movimentos que não o 

podem ser por nenhum outro meio, ela tem um grande valor enquanto 

instrumento cientifico. Dizem-me, por exemplo, que o matemático inglês 

Trevor Fletcher, ao fazer um filme sobre a geometria superior, descobriu 

                                                 

155 Segundo Denis, os filmes realizados por O´galop são supervisionados por Jean Comandon e 
produzidos pela fundação Rockefeller, França (Denis 2010) 
156 Jean Benoît-Lévy [1888-1959]. Realizador Francês de cinema. Defensor e seguidor do cinema 
educativo, iniciado por seu tio. Nos anos 20, realizou cerca de 400 filmes com fins educativos (saúde, 
agricultura, profissional) dirigidos à população (WIKI(af) 2013). 
157 Diagramas – “les Maladies vénériennes et l´armement anti-vénérien, 1926; “Il était une fois trois amis”, 
1928. Filme – “Conte de la mille et deuxième nuit”, 1929 (Denis, 2010:105). 
158 Documentário explicativo – fórmulas matemáticas, mapas geográficos, fenómenos históricos ou 
biológicos, etc. (Denis, 2010). Segundo Denis (2010), existem inúmeros exemplos de filmes de animação 
pedagógicos no ONF/NFB. 
159 McLaren, carta à redação da Écran 73, n.º 11, de Janeiro de 1973, 4 (apud Denis 2010). 
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através da animação um teorema matemático novo e até aqui 

desconhecido (McLaren 1973 apud Denis 2010). 

 Segundo Denis (2010), nos canais públicos e privados, a animação faz 

parte da maioria da programação infantil, no entanto e apesar da vasta oferta, a 

dimensão educativa, na tradição do documentário, continua muito pouco 

presente. Por fim Denis (2010), fala-nos de um outro tipo de animação 

pedagógica, muito utilizada em todo o mundo mas pouco conhecida, a animação 

de instrução militar, filmes técnicos, sobre a utilização de materiais e que servem 

para reduzir o tempo de formação de indivíduos. Segundo o mesmo autor, a 

animação é considerada como um meio eficaz na divulgação de saberes técnicos 

até 1980. 

 Mais recentemente, surgem vários profissionais que defendem a 

importância do cinema de animação nos diferentes níveis de educação. Para 

Nesteriuk (2011, 12), “a animação é uma das formas de comunicação e 

expressões contemporânea, com forte presença nas artes e na cultura do século 

XX e XXI”. Segundo o autor, a animação é uma obra cultural que é influenciada e 

influência a sociedade na qual se insere. O mesmo, ainda se refere à animação, 

como um meio que vincula complexas relações inter e transdisciplinares com 

várias áreas do saber como: a arte, a comunicação, o design, a administração, os 

estudos culturais, a narratologia, a psicologia, a física, a tecnologia e muitas 

outras mais. No seguimento Pedersen e Villekold (2005), referem que nos últimos 

vinte anos, as condições técnicas para incluir as imagens em movimento como 

uma forma de ensino no sistema escolar europeu têm estado presente e, o 

contínuo desenvolvimento tecnológico tem tornado as coisas ainda mais fáceis. 

Segundo as autoras, a razão porque as imagens em movimento ainda não 

assumiram um papel significativo no processo de ensino, prende-se com a falta 

de uma pedagogia, metodologia e uma formação adequada dos professores. Para 

ambas, uma formação que dote os professores de conhecimentos base, para que 

estes se sintam confortáveis e seguros para utilizarem as imagens em movimento 

nas suas aulas, será a forma mais fácil de avançar com o processo.  
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3.5.1.1. A Realidade Portuguesa 

 Em Portugal à semelhança de vários outros países, a animação surge 

como um elemento fundamental na divulgação e transmissão de conhecimentos e 

saberes. Na década de quarenta, Portugal em pleno regime comunista, com um 

elevado grau de analfabetismo generalizado, vê a animação como uma forma de 

conseguir fazer passar as suas mensagens. Adolfo Coelho, conseguia assim, 

sensibilizar os seus superiores do Ministério da Agricultura para a importância da 

imagem e da animação, na criação de produtos pedagógicos sobre o tratamento 

das doenças de várias plantas e árvores de fruto (Gaio 2001). No seguimento, os 

desenhos animados desempenhavam aqui, um importante papel no processo de 

aprendizagem, tornando desta forma o ensino mais acessível e atraente para as 

diferentes gerações. Para além dos documentários em imagem real, cerca de 100, 

não existe nenhum estudo ou divulgação feita até ao momento, de quantos filmes 

de animação foram realizados e quais os seus intervenientes.  

 Conscientes do seu poder, em 1976, a Rádio Televisão Portuguesa (RTP) 

encomenda ao estúdio de animação TopeFilme, um conjunto de filmes didácticos, 

“A Difteria” e “Para Mal Não Fazer Há Muito Que Aprender”, para a Direcção Geral 

de Saúde, e “As Aventuras Do Rabanete saltitão”, ““Peão verde ou encarnado”, 

“Cantiga do Passeio” e “A Cantiga da Lagarta”, em 1980, para a Direcção Geral 

de Aviação (Gaio 2001, 42-43). É também no final da década de oitenta que se 

estreia em Portugal, na RTP, a série de animação “Rua Sésamo”, uma adaptação 

do programa infantil de televisão norte americano Sesame Street. Uma série 

televisiva dedicada aos mais novos, onde se pretendia através de várias 

actividades lúdico-pedagógicas, ensinar as matérias mais básicas da escola, ao 

mesmo tempo existiam rubricas sobre os usos e costumes do povo português 

(Infopédia 2014). Segundo Cambraia (in CNBDI 2003), esta série incorporou curtas 

de animação de elevada qualidade pedagógica, para os mais novos. Em 2003 é 

lançada a série, “As coisas lá de casa” de José Miguel Ribeiro, uma Co-produção 

Zeppelin Filmes e RTP. Esta série de vinte e seis (26) episódios cantados em 

plasticina, para crianças dos 2 aos 4 anos, cujas personagens são os objectos 

comuns de casa (tesouras, agulhas, pratos, garfos, etc.), é referido como sendo 

“uma das melhores séries de animação alguma vez produzidas em Portugal e no 

mundo, no cruzamento do cinema de autor com os parâmetros das produções 
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audiovisuais orientadas para um público infantil mas a que os adultos dão, 

seguramente, uma mais do que justificada atenção” (RTP160 2014). Mais 

recentemente, surgem outras séries de animação portuguesas, que também 

merecem destaque como é ó caso da Nutri Ventures. Uma ideia que nasceu em 

2009, dedicada a crianças dos quatro aos dez anos, e que explora os 

superpoderes dos alimentos saudáveis. Segundo Pimenta (2013), esta série de 

animação obteve um enorme sucesso e já percorre mais de vinte (20) países. 

 Ainda destro deste contexto, o animador e Fundador da ANILUPA, 

Fernando Saraiva exalta o enorme salto que o cinema de animação tem vindo a 

ter em Portugal em virtude das várias oficinas/workshops e das escolas que 

contemplam a animação nos seus currículos (Andrade 2013). Assim, temos vindo 

a assistir apesar das dificuldades sentidas neste sector, que nos últimos anos se 

têm multiplicado, um pouco por todo o país, as escolas com cursos ligados à área 

do cinema de animação, como: ETIC – Escola de Tecnologia Inovação e Criação; 

EPI – Escola Profissional de Imagem; CITEN – Centro de Imagem e Técnicas 

Narrativas na Gulbenkian; CIEAM – Centro de Investigação e de Estudos de Arte e 

Multimédia da Faculdade de Belas Artes de Lisboa. Universidade Católica do 

Porto; Escola Superior de Tecnologia e Gestão de Portalegre, com o curso de 

Design de Animação e Multimédia; ESAP – Escola Superior Artística do Porto – 

Guimarães, com os cursos de Desenho, Ilustração, animação Digital, etc.; Escola 

Superior de Tecnologia do Instituto Politécnico do Cávado e do Ave, com o 

mestrado em Ilustração e Animação, entre outras. 

 Para além dos cursos e das escolas mencionadas, têm sido feitos outros 

esforços no sentido de levar o audiovisual, mais concretamente o cinema de 

animação, junto dos mais jovens, como as iniciativas e experiências que têm sido 

movidas, por vários agentes portugueses ligados às artes, ao cinema e à 

animação e que têm demonstrado o potencial do cinema de animação. Das quais 

se destacam, o Fernando Seraiva no Centro Histórico do Porto, na CLIA – 

ANILUPA – Associação de Ludotecas do Porto, com projectos e workshops na 

área do cinema de animação. O Fernando Galrito, com exposições, mostra de 

filmes, cursos, workshops e Masterclasses na área do cinema de animação na 

Gulbenkian e na Monstra161 em Lisboa. As exposições, oficinas, workshops, 

Masterclasses e projecção de filmes patrocinados pelo Cinanima162. Todas as 

iniciativas de promoção, apoio e divulgação levadas a cabo pela Casa da 

Animação, no Porto. As exposições, visitas guiadas e os ateliers criativos, 

desenvolvidos a partir do Museu MIMO, em Leiria e da Cinemateca Júnior em 

                                                 

160 Radio Televisão Portuguesa. 
161 Monstra: Festival de Cinema de Animação de Lisboa. 
162 Cinanima: Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho. 
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Lisboa. As conferências, os workshops, as exposições e as sessões de cinema 

promovidas pelo Cineclube da Avanca. Entre muitas outras que são levadas a 

cabo pelo país inteiro e que, apesar de não serem aqui referidas, são no entanto, 

de extrema relevância, por um lado, na divulgação e projecção desta área de 

trabalho, por outro, pela introdução dos mais jovens no mundo do cinema e do 

audiovisual.  

 No entanto, e apesar do Decreto-Lei, referente à educação artística, n.º 

344/90, de 2 de Novembro, apresentar contemplado a inclusão das artes, 

evidenciando de forma concreta que a música, o teatro, o cinema, o audiovisual e 

as artes plásticas deveram existir em todos os níveis do sistema de ensino, tal não 

se verifica, como nos comprova Feijó (2002, 29) “O Cinema e o Audiovisual não 

estão previstos em nenhum currículo escolar ao nível básico ou mesmo elementar, 

apesar das crianças desde muito cedo se fascinarem diante da televisão”. Apesar 

dos esforços, de alguns profissionais, entidades e produtoras, em realizar/oferecer 

algumas acções/formações pontuais na área do cinema de animação, a verdade é 

que ainda hoje, em Portugal não existe uma tradição de integrar o cinema e o 

audiovisual na escola (in Almeida(a) 2014). Esta realidade sente-se ainda mais, 

quando se trata do ensino tão particular como é o caso do Ensino Especial.  

 

 

 

 

3.5.1.2. Cinema de Animação: Festivais e 
Entidades Relevantes 

 Existem algumas entidades, projectos e iniciativas que apoiam esta 

temática, quer no sentido analítico quer no da produção de curtas de animação, 

sendo esta última, a iniciativa mais comum. Apesar de não existir um forte registo 

em Portugal de actividades que interliguem o cinema de animação com o ensino 

especial, temos no entanto no país, inúmeras entidades e instituições que se 

dedicam afincadamente ao cinema e ao cinema de animação, como: 

• INSTITUTO DO CINEMA E DO AUDIOVISUAL (ICA, I.P.) – É um organismo 

público, que surgiu por meio da reestruturação do Instituto do Cinema, 

Audiovisual e Multimédia (ICAM), e que a partir das bases estabelecidas 

pela Lei nº 7/71, de 7 de Dezembro, assegura a intervenção do Estado 

Português no sector da cinematografia em Portugal. Actuando no sector 

do Cinema e do audiovisual, no apoio à criação, produção, exploração e 
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divulgação. Sem impedimento para que em outras actividades no domínio 

do cinema sejam tidas em conta novas forma e oportunidades de 

produção e de distribuição de obras cinematográficas (ICA 2013).  

 
• A CASA DA ANIMAÇÃO (CdA), é uma associação cultural sem fins 

lucrativos, que tem por principal missão a difusão do cinema de animação. 

Nasce no Porto em 2001, com o apoio da Capital Europeia da Cultura – 

Porto 2001 e da Câmara Municipal do Porto. Sendo os principais 

objectivos da CdA, contribuir para o desenvolvimento de uma cultura do 

cinema de animação, dar visibilidade ao cinema da animação português, 

estimular a criação e produção de novos filmes e potenciar o crescimento 

de uma industria criativa no sector, investir na sensibilização e formação de 

públicos, estreitar o relacionamento com produtores, escolas, instituições 

privadas e demais agentes da cultura, entre outros (CdA 2013). Uma das 

Iniciativas mais marcantes da CdA é o serviço educativo, no qual se integra 

um conjunto de acções de educação pela imagem e pela arte, que 

contribuem para formar, sensibilizar e consolidar conhecimentos na área 

da animação, artes plásticas e disciplinas envolventes. Apesar de estar 

orientada para jovens em idade escolar, do ensino básico ao superior, 

também desenvolve outras actividades orientadas para adultos, 

profissionais de animação e professores. A CdA também disponibiliza 

equipas e equipamentos para se poderem desenvolver as actividades 

educativas em outros espaços que não o da CdA (escolas, Actividades de 

Tempos Livres (ATLs), associações, centro culturais...). Sendo um dos 

principais objectivos do serviço educativo, dar a conhecer a riqueza do 

cinema de animação, enquanto ferramentas pluridisciplinar, capaz de 

integra os mais variados temas e de estimular o trabalho em equipa (CdA(a) 

2013). 

 Temos também muito presente os Festivais de Cinema, que decorrem um 

pouco por todo o país, no qual englobam a temática do cinema de animação e do 

cinema experimental, que oferecem para além das variadas sessões de cinema, 

um conjunto de formações e workshops, para as várias idades e públicos. No 

entanto, e à semelhança do que já foi mencionado anteriormente, aqui também 

não há registo de iniciativas desenvolvidas especificamente com e para Jovens 

Especiais. Dos vários festivais que decorrem m Portugal destacamos os que 

notoriamente têm mais visibilidade, sendo estes:  
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• O CINANIMA, Festival Internacional de Cinema de Animação – teve inicio 

em 1976, na cidade de Espinho, é organizado pela Cooperativa de Acção 

Cultural, C.R.L. (NASCENTE) e pela Câmara Municipal de Espinho. Festival 

conhecido e reconhecido por várias entidades públicas e privadas a nível 

nacional e Internacional. Através deste festival tem-se vindo a sensibilizar e 

a mostrar ao grande público a potencialidade deste género 

cinematográfico. Consagrando a animação como uma plataforma de 

comunicação artística multidisciplinar por excelência. Esta iniciativa 

permite o contacto entre profissionais do ramo e entre estes e o público 

em geral e conta com outras actividades como, exposições, performances 

e acções de formação. Destacamos aqui, a aposta feita na formação, onde 

se desenvolve anualmente um variado programa formativo contemplando 

as mais variadas áreas do saber ligadas às artes visuais e às novas 

tecnologias (CINANIMA 2013). No inicio deste ano o CINANIMA criou um 

serviço Educativo, assente em três valências – Formação, Organização de 

Eventos e Centro e Recursos - cuja missão é conceber actividades que 

promovam o festival e o cinema de animação como forma de arte 

transversal a todas as idades e públicos.  Destacando a valência da 

Formação, este serviço objectiva realizar ateliers para crianças e jovens, 

como forma de ocupação de tempos livres, criação de programas de 

actividades de enriquecimento curricular nos vários ciclos de ensino; bem 

como ateliers temáticos no âmbito do cinema de animação com temas 

específicos para jovens estudantes ligados às artes plásticas, do ensino 

profissional e universitário; acções conferências, exposições e exibições de 

sessões temáticas para públicos específicos. A médio prazo o CINANIMA 

prevê ainda a criação de um Centro de Recursos que inclua uma biblioteca 

e uma mediateca (CINANIMA(a) 2013). 

• MONSTRA, Festival de Animação de Lisboa - é um festival de cinema 

inteiramente dedicado ao Cinema de Animação. Segundo os responsáveis 

este projecto surge em 2000 e nasceu “para celebrar a transversalidade 

artística, possibilitar o encontro de pessoas de diferentes artes, transmitir 

novos olhares artísticos, utilizando como base a linguagem pluridisciplinar 

que conhecíamos - o cinema de animação” (MONSTRA 2013). Tendo 

como base a difusão e o alargamento dos conhecimentos nesta área 

artística, o mais aprofundado possível, para tal anualmente convidam uma 

cinematografia e um país; aproveitando desta forma a presença de 

profissionais internacionais para através de master-classes, oficinas e 

encontros, criar hábitos de discussão e troca de experiências, 

conhecimentos e metodologias entre alunos, professores e profissionais. 
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Neste festival destacamos a MONSTRINHA, um espaço inteiramente 

dedicado a crianças e jovens, aqui estes, para além de poderem usufruir 

de sessões de curtas e longas metragens de cinemas de animação, podem 

também dar os seus primeiros passos nesta arte, participando em ateliers 

e oficinas de animação. Em 2012 a MONSTRINHA contou com mais de 

sete mil crianças oriundas de diversas escolas do país (MONSTRA(a) 2013).  

• CURTAS VILA DO CONDE, Festival Internacional de Cinema – O Curtas 

Vila do Conde nasceu em1993 na cidade de Vila Do Conde, este festival 

tem vindo a afirmar-se como pioneiro na divulgação e promoção das mais 

recentes tendências no cinema contemporâneo. Inicialmente dedicado à 

curta-metragem, progrediu e actualmente o festival é multidisciplinar e 

trabalha em torno da imagem em movimento. Sendo hoje, considerado 

como um dos principais eventos culturais cinematográficos de Portugal, 

conta já com 21ª edições e com mais de 20 mil espectadores (WIKI(ag) 

2013). Destacando-se aqui, o Curtinhas, uma sessão especial que se 

realiza a par do Festival Curtas Vila do Conde, e que é inteiramente 

dedicado aos mais novos. O Curtinhas surge em 2009, na sequência de 

um trabalho desenvolvido pela Animar - um programa anual de formação 

de públicos pelo cinema de animação. O curtinhas é composto por uma 

competição de filmes de crianças e para crianças, para além desta 

competição, o Curtinhas tem também um Espaço Infantil, onde as crianças 

podem “Brincar ao Cinema”, e vários Workshops (Curtas 2012).  

• SOLAR: Galeria de Arte Cinemática – O projeto Animar nasce em 2005, 

como parte integrante do serviço educativo da Solar – Galeria de Arte 

Cinemática, de vila do Conde, em parceria com a equipa que organiza o 

Curtas Vila do Conde: Festival Internacional de Cinema. Um programa de 

sensibilização e educação da imagem em movimento, destinado aos 

públicos escolares desde o pré-escolar ao ensino secundário, que 

proporciona uma aproximação dos públicos mais jovens aos modos de 

fazer cinema, revelando-se alguns processos de realização. Encontra-se 

ainda neste programa uma variante de formação de adultos, destinado aos 

pais e professores. O programa propõe novas ferramentas, meios e 

metodologias assentes na aquisição do conhecimento através da 

experiência vivenciada, utilizando o cinema de animação como meio para 

formar as gerações mais novas. O programa divide-se em três principais 

campos, o da mostra de sessões de cinema, abertas ao público em geral; 

ateliers ou workshops directamente vocacionados para os diferentes 

públicos-alvo; e visitas guiadas especialmente orientadas para escolas 

(GAC 2013). 
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• INDIELISBOA, Festival Internacional de Cinema Independente – É um 

festival que decorre anualmente em Lisboa, tem como principal objectivo 

incentivar a criação autoral na área do cinema, promover e divulgar obras 

de autores nacionais e estrangeiros, aos profissionais do sector e ao 

púbico em geral e caracteriza-se por apresentar curtas a longas 

metragens, obras de ficção, filmes de animação, experimentais e 

documentários. Em paralelo ao festival decorrem várias iniciativas, como: 

palestras, conversas, acções de formação, entre outros (INDIE 2013). De 

destacar, uma secção dedicada aos mais novos o INDIJÚNIOR. Esta 

secção, visa a formação estético-cultural das crianças e jovens através de 

uma experiência artística e lúdica. É constituída essencialmente por 

sessões de cinema que incluem filmes de todo o mundo, em registos como 

a animação, o documentário, a ficção, etc. Este projecto, está dividido em 

duas vertentes principais, o familiar e a escola. No entanto, as secções 

destinadas à escola apenas contemplam os ciclos de ensino pré-escolar, 

básico e secundário (INDIE(a) 2013). 

 

 

 

 

3.5.2. Cinema de Animação como 
Instrumento Pedagógico 

Uma forma de aprendizagem lúdico-didática, 

 baseada no “ver”, no “experimentar” e no “fazer”... 

(Autora) 

 A possibilidade que existe de todos nós nos iniciarmos no mundo da 

animação, cada vez se torna mais fácil com os avanços tecnológicos e com a 

facilidade com que se consegue aceder as tecnologias. Richards (2011), acredita 

que a animação é uma ferramenta de ensino muito importante e que é um 

excelente meio por onde os mais novos se podem expressar. Segundo o mesmo, 

a animação pode ser utilizada para abordar inúmeros tópicos de forma agradável 

e pode ainda ser adaptável a todas as idades. No seguimento, Feijó (2002), 

explica que o cinema de animação, é um óptimo instrumento pedagógico porque 

incorpora múltiplas facetas, como: permite uma efectiva interdisciplinaridade, é 

atractivo, facilmente se adapta aos diferentes universos visuais, permite o trabalho 
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de grupo, a partilha e a discussão de ideias, promove a inter-ajuda e o respeito 

pelo trabalho do outro, entre muitos outros ganhos. Richards (2011), reforça esta 

ideia, afirmando que os mais novos podem obter vários benefícios no 

desenvolvimento de uma animação, ou seja, a animação para além de os ajudar e 

ensinar a trabalhar com os media, como: a câmara de filmar ou fotografar, o 

computador e os softwares, promovendo o desenvolvimento das suas 

competências tecnológicas, ajuda ainda, a promover as suas competências 

comunicativas, já que é uma actividade de grupo, onde os jovens têm que 

partilhar o mesmo espaço e discutir as suas ideias para fazerem o seu filme. 

Neste contexto, o autor afirma que, o processo de animação consiste em 

trabalhar com muitas e variadas técnicas criativas, o que permite promover 

diversas experiências positivas a todos os envolvidos.  

 No seguimento Pedersen e Villekold (2005) referem que, as fontes de 

informação e de entretimento disponibilizadas hoje em dia, são na sua maioria 

imagens em movimento. Passamos parte do nosso dia a ver imagens, já faz parte 

da nossa cultura e da nossa própria identidade. Para as autoras, as imagens não 

são só uma forma artística de expressão, elas também se transformaram numa 

linguagem internacional e, talvez seja por isso, que no mundo contemporâneo é 

tão importante saber ler e interpretar esta linguagem. Outro factor importante 

mencionado pelas mesmas, prende-se com o alcance desta linguagem, segundo 

estas, através deste meio pode-se incluir os indivíduos que apresentem mais 

dificuldades na aprendizagem, fornecendo-lhes uma alternativa para se poderem 

expressar. Neste contexto Pedersen e Villekold (2005, 5), destacam no mundo das 

imagens em movimento: a animação, para ambas existem várias vantagens no 

uso da animação na educação, como: 

- A animação é muito popular junto dos mais novos. 

- É possível estar-se no controlo do filme porque se trabalha 

isoladamente cada imagem. Cada movimento e corte é 

planeado ao promover o que torna possível reflectir e analisar 

cada passo do processo. 

- A animação pode ser incluída em situações normais de ensino, 

porque não requer muito espaço. 

- A animação e a imaginação estão correlacionadas o que torna 

possível o uso da animação até mesmo com os mais novos.  

- Na animação pode-se combinar o mundo físico e o virtual. 

- A animação promove e desenvolve mentes mais criativas.  

 Para Richards (2011), a animação pode ser utilizada como ferramenta/ 

instrumento para que os indivíduos se possam expressar, dar as suas opiniões e 
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levar as suas ideias e mensagens à avante. Conforme o próprio, quando se 

desenvolve um projecto de animação, investigam-se e pesquisam-se tópicos, 

discutem-se tarefas e expressam-se pensamentos através de um meio mais 

apelativo e criativo. A projecção do trabalho final, para uma audiência, amigos e 

familiares, também faz parte do processo, trazendo junto dos indivíduos, um 

grande sentido de realização pessoal que os ajuda a construir uma maior auto-

confiança.  

 Para Mannion (in Richards, 2011), o uso da animação na escola, é uma 

estratégia revolucionária e estimulante. Ajudando os alunos a ficarem mais 

confiantes e a desenvolverem competências de trabalho em equipa.  

 Hoje em dia, mais do que nunca, é consensual que são necessárias 

abordagens pedagógicas mais criativas. Seguindo este raciocínio, podemos ler no 

guia do Stop Motion Pro (2014), que a animação é um instrumento e um meio que 

oferece muitas oportunidades para que os estudantes possam explorar as 

relações entre a arte, a ciência e a tecnologia de forma criativa. Os alunos 

desenvolvem a auto-confiança através da realização de projectos de animação, 

enquanto aprendem novas habilidades e reforçam os objectivos educativos em 

várias áreas. A animação pode ser usada no desenvolvimento de diversas 

actividades. Com este intuito, o guia Stop Motion Pro (2014, 3), apresenta várias 

razões para se trabalhar com a animação nas diversas disciplinas escolares, das 

quais se destacam: 

• Arte – A animação centra-se no método de representação das formas e do 

movimento. A animação oferece um caminho único para ganhar 

habilidades em disciplinas de artes visuais, combinando-as com outras 

áreas cientificas. 

• Inglês – A animação é muito utilizada para contar histórias; habilidades de 

escrita criativa, são usadas para desenvolver cenas e histórias para curtas 

de animação. 

• Ciência – A animação ajuda a compreender mais facilmente algumas das 

matérias, como o crescimento das plantas, a formação das nuvens, a 

velocidade e o movimento dos objectos, etc. 

• História – O mundo da animação é muito rico, pode ir desde a pré-história 

até ao mundo virtual. Pode-se através da animação explorar e 

experimentar o passado, o presente e o mundo imaginário. 

• Audiovisual – A animação oferece a oportunidade de se trabalhar com 

diversos meios audiovisuais, como: câmara de filmar, fotografar, luz, 

gravação de som, edição de imagem e som, etc.  

 No seguimento, Britta Pollmuller (2011), no seu livro “The Teachers 

Animation Toolkit”, enumera um conjunto de perspectivas que justificam o uso do 
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cinema de animação na sala de aula, referindo que este é um meio interdisciplinar, 

que pode trabalhar com várias habilidades e abranger vários assuntos, como nos 

apresenta a autora: 

• Língua materna - ao nível da língua, a exploração e o conhecimento dos 

diferentes géneros de filmes, a analise e construção de uma estrutura 

narrativa e a criação e desenvolvimento de personagens pode melhorar 

nos indivíduos as habilidades como leitores e escritores. 

• História - o estudo da história da animação pode suportar muito dos 

conceitos-chave que sustentam o estudo cronológico e cultural de eventos 

baseados na história.   

• Geografia – num projecto de animação pode-se adquirir competências e 

conhecimentos a cerca de outras culturas, pessoas e lugares. Dar a volta 

ao mundo e mergulhar num determinado pais, melhorando o currículo de 

na área da geografia 

• Musica – através da musica na animação, os indivíduos podem 

compreender melhor o potencial do som. A musica permite engrandecer 

ou subverter os significados da imagem animada, mexer com as emoções, 

estados de espírito e enfatizar géneros. 

• Arte – a arte tem a possibilidade de expandir a sua área de intervenção, 

ultrapassando os limites do estático. O currículo de arte faz uso crescente 

da imagem em movimento e dos novos media como meio de expressão 

artística. 

• Cidadania – os projectos de animação podem ser orientados para que os 

indivíduos trabalhem conceitos ligados à cidadania, ajudando os 

intervenientes a envolverem-se mais com as questões politicas e sociais.   

• Ciência – através da animação e de outros media de imagem animada, 

podem-se explicar conceitos abstractos e teorias difíceis de compreender.  

• Matemática – trabalhar com animação, obriga a uma analise dos 

movimentos e da sua decomposição, o que requer um sólido 

conhecimento de operações matemáticas e aritméticas mentais. 

 No seguimento Pollmuller (2011), refere ainda que de forma geral os 

projectos que tem desenvolvido ao longo da sua carreira, indicam claramente que 

a integração da animação no processo de ensino-aprendizagem ajuda e motiva os 

alunos a participar nas actividades lectivas de forma mais positiva. Segundo a 

mesma, os resultados também sugerem que o uso da animação no ensino 

promove e envolve uma ampla gama de estilos de aprendizagem, tais como: 

• Proporciona a oportunidade dos jovens perseguirem os seus interesses, 

entusiasmos e diferentes habilidades ou talentos. 
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• Melhora o pensamento critico, a comunicação e a habilidades para a 

resolução de problemas. 

• Requer trabalho de equipa e poder de negociação. 

• Desenvolve o poder de raciocínio e impele os indivíduos a arriscar. 

• Permite que o individuo fique mais aberto às ideias novas e inovadoras. 

• Aumenta a auto-confiança e a auto-estima. 

• Promove a aprendizagem de conceitos ligados à comunicação visual e 

audiovisual, entre outras. 

 Ainda dentro deste contexto, no guia interactivo disponível online em: 

www.animwork.dk/twa, dirigido a professores e auxiliares de educação, intitulado: 

Ensinar com animação, pode-se ler: a animação como ferramenta de ensino é 

potencialmente generativa, criativa e de inclusão didáctica e contribui para 

desenvolver habilidades em: 

• Literacia visual 

• Expressão pessoal 

• Desenvolvimento de habilidades organizacionais 

• Pensamento critico e independente 

• Atitudes cooperativas 

• Resolução de problemas 

• Modernas tecnologias de comunicação 

• Artes visuais 

• etc. 

 Conforme se pode constatar, a animação pode ser um instrumento muito 

poderoso nas mãos de um professor, numa altura em que o presente modelo 

educativo apresenta um grande desgaste, é necessário procurar novas 

alternativas e tornar os currículos mais interessante. O facto dos alunos estarem 

familiarizados com a animação, é já um bom indicio de que esta área pode ser 

bastante promissora. Hoje mais do que nunca, muitos dos alunos estão imersos 

na animação por várias vias, através da televisão, do cinema, do computador, da 

internet, entre muitos outros meios, o que lhes permite ter uma ligação quase 

imediata com este meio, eles aderem e navegam neste universo quase que de 

modo intuitivo. 
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3.6. Resumo e Reflexões do Capítulo  

 Apresentaremos aqui nesta secção, o resumo e algumas reflexões acerca 

do presente capítulo, onde nos focamos no que consideramos mais pertinente e 

que nos servirá como linhas orientadoras para o desenvolvimento desta 

investigação. O capítulo é iniciado fazendo um breve percurso histórico acerca da 

arte sequencial, no qual se pode verificar que esta é quase tão antiga como o 

próprio homem. Ou seja, como nos refere Cruz (2009), já na pré-história, mais 

concretamente no período do Neolítico, as pinturas e as representações gráficas, 

já se interligavam procurando narrar os acontecimentos. Avançando no tempo, 

um outro exemplo muito mencionado é o do Egipto, com várias obras contendo 

imagens em sequência. Na Europa, também são muitos os exemplos 

arqueológicos, que nos exibem o interesse do homem em registar graficamente 

os episódios sequencialmente, como o caso das cerâmicas na Grécia, narrando 

contos mitológicos, a coluna de Trajano, com uma narrativa visual, esculpida em 

alto relevo, onde exibe uma longa história dos feitos do seu Imperador e, a 

tapeçaria da Rainha Matilde de Inglaterra, presentemente exposta em Bayeux, 

França. Foi no século XVIII, segundo Cruz (2009) que, através da exploração 

gráfica feita por Gillary, que se percebeu que o texto e a imagem integrados e 

dispostos em sequência, permitiam a reprodução gráfica do tempo, ou seja, as 

imagens para além de estarem dispostas em sequência, devem também 

apresentar relações e conexões entre si, de maneira a criar uma ordenação lógica 

que se sucede num espaço e num determinado tempo, assim como na animação 

e no cinema.  

 No seguimento é a arte sequencial, juntamente com outros fenómenos e 

invenções que impulsionaram o aparecimento do cinema de animação, que tem 

por base a transformação de uma sequência de imagens estáticas em movimento 

(Pinna, 2009). Portanto, a obra é sempre reproduzida frame a frame ou quadro a 

quadro. Como se pode verificar, na arte sequencial, as imagens têm um valor 

inquestionável, já que é através delas que se transmitem as ideias e as histórias.  

 Para Eisner (2005), todas as histórias têm o mesmo esqueleto, 

independentemente do género, da maneira como se conta ou do meio que se 

utilize. Ou seja, todas as histórias têm um inicio um meio e um fim. Poe (apud 

Gotlib 2000), acrescenta e defende que um conto deve ser breve e intenso, deve 
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ser compacto, objectivo, sucinto e claro, exibindo apenas os pontos principais. No 

seguimento Bâ (1994), acrescenta que, o conto pode servir como forma de lazer, 

mas também como suporte de ensinamento e de aprendizagem.  

Todas as histórias são diferentes umas das outras, hoje em dia existem muitas 

formas de construir uma narrativa, podendo-se utilizar estruturas que podem ir da 

mais simples à mais complexa. De acordo com o nosso interesse, as narrativas 

mais simples, podem-se agrupar segundo três modelos: as Lineares, onde 

percorrem um único fio condutor, que se desenvolve de forma sequencial (inicio, 

meio e fim); as Binárias, com dois fios condutores a comandar a acção, são as 

conhecidas narrativas paralelas e; as Circulares, onde o fim da história volta 

novamente ao inicio (Moscariello 1985). Estas estruturas também podem ser 

encontradas no campo da animação, segundo Wright (2005), uma estrutura, vai 

depender do argumento (longo ou curto), do tipo de filme que se pretende 

(desenho animado, publicidade, animação para a internet, etc.), do género (acção, 

comédia, drama, etc.), da complexidade e do estilo. Segundo a mesma uma 

história divide-se em três actos, o primeiro onde se dá a apresentação, o segundo 

onde se desenrolam os factos e o terceiro onde se dá a resolução. Seguidamente 

a autora apresenta cinco métodos para se criarem histórias de animação.  

Como não pode deixar de ser, nem sempre estamos seguros quanto às nossas 

ideias, por vezes ficamos sem inspiração e imaginação para desenvolver novas 

histórias, neste contexto, resolvemos explorar na subsecção 3.3.3., quais os 

atributos de uma boa ideia, recursos, técnicas  e fontes de inspiração.  

 Esta investigação permitiu-nos perceber que uma sinopse pode ser 

narrativa ou criativa. A narrativa é aquela que nos dá uma visão geral, e que se 

cinge à história contada, ou seja ao seu conteúdo. A sinopse criativa, dá-nos um 

panorama da forma como a história será contada, que serve essencialmente 

como instrumento de promoção. Portanto e segundo Nogueira (2010, 29), “a 

sinopse narrativa efectua um resumo da história, a sinopse criativa faz um resumo 

da obra”. No entanto para Almeida e Ribeiro (2001), a sinopse é um resumo da 

história, que deve transmitir o respirar do filme e sugerir o tipo de estética que se 

quer adoptar.  

 Quanto ao argumento, este deve ser o desenvolvimento da sinopse numa 

narrativa mais completa e fornecer a quem o lê, uma ideia muito clara, concreta e 

objectiva da obra total. Importante mencionar, que em animação os argumentos 

ficam sempre condicionados a uma particularidade: os diálogos. Quando existem 

diálogos em animação, estes têm que ser muito bem estudados e planeados, uma 

vez que animar bocas e fazer a sincronização labial dos personagens 

manualmente, é um processo extremamente moroso, minucioso e desgastante. 

Outro pormenor não menos importante, no universo da animação, segundo 

Almeida e Ribeiro (2001), é que um bom argumentista tem consciência de que um 
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argumento não se escreve só com diálogos, mas também se escreve com 

expressões faciais ou corporais, com silêncios, com gestos, com olhares, com 

contrastes, etc.  

 A adaptada do argumento para imagens, é o storyboard. Uma 

representação visual da narrativa, que nos permite ter uma perspectiva ilustrada 

da animação, uma espécie de pré-visualização do filme. Este documento não é a 

arte final, mas sim um meio para auxiliar e guiar na execução do projecto, 

podendo ser apresentados sob a forma de rascunho, trabalho e apresentação. 

Esta etapa num projecto de animação é muito importante, na medida em que não 

nos podemos das ao luxo de estar a experimentar enquadramentos e/ou planos.  

 Não importa o tamanho da história, mas sim a sua essência, a história bem 

pensada e estruturada, que concentra os momentos capitais e elimina tudo aquilo 

que é supérfluo, cria uma carga lancinante que, instiga, provoca, estimula, 

surpreende, prende e emociona. Não é por se trabalhar numa curta-metragem 

que se deixa de obter resultados curiosos e satisfatórios.  

 Para se trabalhar em animação ou em qualquer área do audiovisual é 

premente aprender e compreender os códigos e a linguagem a eles pertencentes. 

Neste sentido, analisou-se os elementos básicos da linguagem audiovisual, 

começando pelos conceitos estruturais (Cena e Sequência, e Sequência e Plano). 

Seguidamente analisamos os conceitos imagéticos (ângulo, enquadramento/ 

composição e Movimentos de câmara). Passando posteriormente para os 

conceitos de continuidade (campo/contra-campo/fora de campo e o raccord). 

Com isto aferimos que os códigos e a linguagem audiovisual, são elementares na 

construção de uma trajectória narrativa. A utilização dos mesmos torna as cenas 

mais interessantes conseguindo intensificar a carga dramática da situação ou da 

acção. No entanto, estamos conscientes de que, dependendo do projecto, nem 

sempre se pode recorrer com tanta intensidade a todos os elementos e conceitos 

referidos.  

 Actualmente a importância do audiovisual é inquestionável, todos nós de 

uma maneira ou de outra somos consumidores e utilizadores de produtos 

audiovisuais. Estes, hoje desempenham um papel muito importante no processo 

de ensino-aprendizagem, uma espécie de escola paralela, que aos olhos de 

muitos profissionais, oferece de forma mais agradável e atractiva, um basto e 

diversificado leque de informações. Rabaça e Barbosa (1987, 56), acrescentam 

que os métodos ensino que utilizam os meios visuais e audiovisuais, 

proporcionam uma maior retenção de informação, uma melhor assimilação, 

raciocínio, interesse e imaginação. Na analise, deparamo-nos frontalmente com 

uma dicotomia: por um lado, os meios visuais e audiovisuais podem ser utilizados 

como auxiliares de ensino, por outro, podem e devem ser ensinados enquanto 



 328 

código e linguagem especifica. De facto, as preocupações hoje, são ligeiramente 

mais profundas, uma vez que se tenta que os indivíduos deixem de ser 

consumidores passivos para se envolverem de forma criativa em todo o processo 

de ensino, ou seja, é necessário que também compreendam os meandros dos 

códigos e a linguagem audiovisual, para que não vivam constantemente no 

mundo da ilusão. Aceitar a inovadora proposta de trabalhar com jovens com uma 

configuração cultural, funcional, psicológica e até mesmo física completamente 

diferente dos demais foi um desafio que quisemos abraçar, pois acreditamos que 

o audiovisual, mais concretamente o cinema de animação, funcionará como um 

instrumento estratégico capaz de promover junto do jovem especial, práticas 

lúdico-didácticas, mais estimulantes e enriquecedoras. Eliminar barreiras e 

conjugar sinergias por forma a que estes jovens possam ter acesso a novas 

experiências é um dos nossos principais objectivos. Pois acreditamos que não 

basta ver, é preciso experimentar, fazer sem medo de errar, e acima de tudo viver 

e desfrutar desta nova experiência. 

 A relação do audiovisual, nomeadamente, do cinema e do cinema de 

animação, com o ensino, não é recente. Cedo se percebeu, que um filme 

consegue de forma rápida e eficiente, fazer passar conceitos, informações e 

ensinamentos a muitas pessoas ao mesmo tempo. A animação desde há muito 

que contribui para o ensino e aprendizagem, nas palavras de Denis (2010), a 

animação consegue transformar as mensagens de forma a que todos a 

compreendam, até mesmo os analfabetos. Presentemente, Pedersen e Villekold 

(2005) consideram que, a razão, porque as imagens em movimento ainda não 

assumiram um papel significativo no processo de ensino, é por falta de uma 

pedagogia, metodologia e uma formação adequada dos professores, nesta área.  

 Embora do Decreto-Lei, n.º 344/90, referente à educação artística, 

contemplar a inclusão das artes, inclusivamente o cinema e o audiovisual, em 

todos os sistemas de ensino, tal não se verifica, como nos comprova Abi (2002), o 

audiovisual e o cinema não estão contemplados em nenhum curriculum escolar ao 

nível básico ou mesmo elementar. Apesar dos esforços, de alguns profissionais, 

entidades e produtoras, em realizar/oferecer algumas acções/formações pontuais 

na área do cinema de animação, a verdade é que ainda hoje, em Portugal não 

existe uma tradição de integrar o cinema e o audiovisual na escola (Almeida, 

2014).  

 As imagens em movimento fazem parte da cultura e da própria identidade 

da nossa sociedade. São vários os profissionais que acreditam que o cinema de 

animação é um excelente meio por onde todos os indivíduos, sem excepção se 

podem expressar. A animação para além de possuir várias vantagens como: ser 

muito popular e apelativa, não precisa de equipamento muito sofisticado, 
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promover a criatividade e a imaginação, etc., permite a inclusão dos indivíduos 

que apresentem dificuldades na aprendizagem. Este meio vem permitir e oferecer 

mais oportunidades para que os indivíduos possam explorar as relações entre 

arte, a ciência e a tecnologia. A animação bem utilizada pode ser um instrumento 

muito poderoso, ela promove uma ampla gama de aprendizagens como: melhora 

o pensamento critico, a comunicação e a habilidade para a resolução de 

problemas; requer trabalho de equipe e poder de negociação; desenvolve o poder 

de raciocínio e impele o individuo a arriscar; aumenta a auto-confiança e a auto-

estima, etc. O uso da animação na escola, é uma estratégia revolucionária e 

estimulante, que pode ir desde a visualização de filmes à sua execução, e ainda, 

nos dá a oportunidade de poder trabalhar em inúmeras matérias e temáticas. 

(Ousamos dizer que há lugar para tudo e para todos na animação, já que este 

meio aguça a curiosidade de miúdos e graúdos, estimula a aprendizagem e o 

conhecimento através da exploração de novas técnicas e materiais. Contribuiu 

ainda, para uma aprendizagem mais descontraída e prazerosa. 
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4. 
Educação Expressiva/Artística 

“A aliança Arte-Educação-Expressão pode despertar e ativar o 

espírito proporcionando uma postura mais desinibida e criativa no 

ser humano”. “Doutrinar o Homem, não é mecaniza-lo, mas sim,  

ajudá-lo a perceber que é necessário aprender, aprendendo a 

respeitar e valorizar a diversidade e o seu semelhante”. 

 

 

 

 

4.1. Introdução 

 Educar faz parte da raiz humana. Desde a década de noventa do século 

XX, que a educação assume um papel relevante no desenvolvimento das 

sociedades. Temos vindo ao longo dos tempos, a apostar na educação que se vê 

cada vez mais confrontada com a necessidade de se reajustar aos novos desafios 

impostos pela sociedade. No decorrer da história da humanidade, aquilo com que 

nos deparamos é na incessante vontade do homem em alterar a natureza das 
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coisas, em transformar a realidade. Presentemente, essas transformações 

ocorrem ao segundo, vivemos integrados numa sociedade inteiramente digital, e 

onde a realidade se confunde e expande até ao virtual. Este novo mundo cada vez 

mais interactivo, pressupõe que se criem estratégias e se façam as alterações 

necessárias, no contexto escolar, para que as nossas crianças, jovens e adultos 

se consigam adaptar e formar.   
 Segundo Ferraz (et al. 2011), o ser humano não é somente composto de 

corpo e mente, mas também de muitas outras dimensões163, que o conduzem, 

transformam e formam enquanto ser. E só por isto, já seria válido a procura de 

novas respostas educativas, que fossem ao encontro da necessidade de abranger 

todas as dimensões do aluno. Apesar disso as escolas actualmente, estão mais 

preocupadas em formatar os alunos, concentrando os seus objectivos na 

aquisição de conhecimento em tecnologias, ciências e matemática, valorizando a 

componente do saber e do saber-fazer e desvalorizando por completo a 

componente do saber ser/estar.  

 Neste contexto, aquilo com que nos deparamos na educação, é um 

sistema apoiado em modelos de ensino clássico, com métodos pedagógicos 

arcaicos e obsoletos, que em nada nos ajudam hoje em dia, fazendo mesmo com 

que muitos dos nossos alunos não se consigam adaptar. Reforçando esta ideia 

Ferraz (et al. 2011, 16) refere: 

“Os modelos clássicos de educação foram concebidos para um aprendiz 

de décadas atrás, ordena-se pela aprendizagem bidimensional, pouco 

interactiva, cerebral, racional, verbal, bastante acinzentada, verticalizada, 

centrada na oralidade e pouco expressiva, e relega para fora das aulas 

todas as outras dimensões humanas, excepto as que são necessárias para 

a promoção de uma aprendizagem clássica: os olhos, os ouvidos, a 

atenção concentrada, a inteligência, a capacidade lógica e a oralidade. 

Todas as outras dimensões são esquecidas, como se o esquecimento não 

fosse a própria marca da exclusão”. 

 Aqui está bem patente o rumo que o ensino levou, modelos pedagógicos 

com base em objectivos, programas e práticas precisas e previamente 

determinadas, que se impõem ao aluno, sem se considerar, quais os seus 

interesses, vontades, necessidades e ritmos de aprendizagem. Os avanços 

científicos e tecnológicos estão em todo lado e são de tal ordem, que as 

instituições ligadas ao ensino, jamais se puderam excluir do processo, existindo 

portanto uma urgência em adaptar os sistemas e modelos de ensino, que 

                                                 

163 As dimensões aqui descritas referem-se às: emocional, social, sexual, existencial, espiritual, éticas e 
estéticas. 
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presentemente, se mostram desactualizados, e não compatíveis com as 

necessidades da sociedade moderna.  

 Face a este novo paradigma da sociedade contemporânea, torna-se 

necessário adoptar novas abordagens, como Bucho (apud Almeida e Cordas, 

2012) acreditamos, que o 

(...) processo de ensino-aprendizagem deve ser um processo interactivo e 

dinâmico entre os vários intervenientes, em que a criança e/ou o adulto 

ocupem lugar de destaque, cada um deles com uma grande diversidade de 

estilos e ritmos próprios de aprendizagem, que devem ser respeitados, 

incentivados e estimulados (2011, 23). 

 A escola deveria ser um espaço cheio de liberdade, criatividade, 

imaginação, expressividade e que fomentasse a inovação, onde ensinasse os 

alunos a procurar novas soluções, a reflectir e a criticar. No entanto, a escola 

continua a cometer os mesmo erros, a descurar as capacidade criativa, a não dar 

espaço para se exercer a livre imaginação e a não valorizar as invenções e os 

interesses dos alunos, ao invés, aposta num saber já feito, voltada para a 

reprodução e mecanização de conteúdos. Robinson e Aronica (2010. 219), declara 

mesmo que “a educação pública exerce uma pressão implacável sobre os alunos 

para que estes se conformem”.  

 Somos todos obrigados a seguir o mesmo modelo cultural e intelectual, e 

caso contrário, correremos o risco de ser ridicularizados a até mesmo 

marginalizados. Ainda hoje, em pleno século XXI, a conformidade tem mais valor 

que a diversidade. Na escola actual, ainda não há espaço para questionar, para se 

dizer o que se quer e para mostrar aquilo que se sabe.  

 Perante o exposto compreende-se a necessidade de incluir em todo o 

processo de ensino-aprendizagem a natureza holística e multidimensional do 

aluno, e nunca esquecendo que os alunos de hoje, não são os mesmos de há 

décadas atrás e que o mundo das crianças e jovens também não é o mundo dos 

adultos.  

 Por tudo isto parece-nos oportuno procurar novos caminhos, novas 

abordagens e metodologias de ensino-aprendizagem. Assim, neste capitulo, 

numa primeira fase, procuramos expor e perceber melhor o novo paradigma 

educativo, denominado educação expressiva, seus objectivos e princípios, bem 

como todas as alterações propostas por esta nova metodologia pedagógica. 

Outro ponto pertinente, relaciona-se com a nossa necessidade de encontrar 

novos rumos para uma educação integral e inclusiva, tentando perceber quais os 

limites e diferenças entre educação expressiva e artística. Tendo ainda em 

consideração a temática e o público-alvo desta investigação, houve a 
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necessidade de procurar estabelecer conexões entre a educação expressiva e 

conceitos como a liberdade e espontaneidade, o respeito e inclusão, contribuindo 

desta forma para minimizar as diferenças entre cidadãos. No seguimento, e ainda 

neste capitulo, procuramos destacar novas práticas e actividades, pouco 

utilizadas nos sistemas de ensino contemporâneo, como: a criatividade, a 

imaginação e a ludicidade, como forma de aquisição de novas experiências e 

estimulo no processo de ensino-aprendizagem. Pertinente e indispensável, 

apresenta-se também a necessidade de estabelecer relação entre novas 

metodologias de ensino e a temática principal desta investigação, o cinema de 

animação, neste sentido, e com base em alguns elementos teóricos e 

testemunhos de profissionais ligados ao ensino e ao cinema de animação, tentou-

se compreender a relação e o potencial do cinema de animação como estratégia 

educativa. Rematando este capitulo, com um pequeno resumo e algumas 

reflexões.  

 

 

 

 

4.2. Fundamentação de Educação 
Expressiva  
 Segundo Ferraz e Dalmann (et al. 2011, 52-54), a educação expressiva, 

tem uma orientação de base humanista e fundamenta-se em quatro correntes 

teóricas: 

1- A Andragogia de Malcolm Knoles (1970) – Definida epistemologicamente 

por “Educação de Adultos”, onde: Educação (gogia) de adultos (andro-

homem). O conceito base está na aquisição do conhecimento através da 

experiência das pessoas, sendo por tanto participativa, o facilitador expõe 

um problema e procura uma solução na experiência de vida dos 

participantes.  

2- Construtivismo de Piaget (1980) – Segundo Piaget o conhecimento pode 

ser construído de acordo com o estagio de desenvolvimento do grupo e 

dos indivíduos. Aqui também se valoriza a experiência dos indivíduos e a 
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partir desta constrói-se um novo conhecimento, e aquilo que se vai 

construir, vai depender da orientação164 que o educador lhe der. 

3- Consciencialização de Paulo Freire (1987/1996) – A consciencialização é 

o conceito central na filosofia da educação, sendo esta que leva à 

construção de patamares sucessivos de participação em acções de 

formação e transformação numa sociedade activa. Segundo o autor, 

ninguém ensina ninguém, nem ninguém aprende sozinho, o ser humano 

aprende através do mundo. Neste contexto, ensinar não é apenas 

transmitir conhecimentos, mas sim possibilitar a sua produção e 

construção em grupo, unindo as vivencias dos alunos e dos educadores, 

num objecto e objectivo comum. Esta metodologia vem permitir que os 

indivíduos expressem os seus sentimentos, emoções, criticas, reflexões, 

conhecimentos e experiências e afectos através das vivências e relações 

no grupo mediados por recursos expressivos.  

4- Metodologias Expressivas Integradas, por pesquisadores da Expressão 

humana da Vivenciarte165 - As metodologias expressivas integradas, fazem 

uso de técnicas e processos de trabalho por meio de mediadores 

expressivos integrados, entendidos como sendo todo o material, 

instrumento ou consigna proposta ao participante, para o levar a se 

expressar livremente. 

 O processo de aprendizagem ocorre e acompanha-nos durante toda a 

nossa existência, o ser humano é curioso por natureza, e por isso, está 

constantemente a experimentar coisas e ao experimentar, faz e aprende. Mesmo 

em adulto, continua a aprender fazendo e desfazendo, construindo e 

desconstruindo. A nossa maneira de ser e o nosso conhecimento vão sendo 

moldados ao longo dos anos, mediante as nossas vivencias. Desta forma e de 

acordo com Bucho, 

O nosso conhecimento, vai sendo processado através de um processo de 

avanços e recuos, de encontros e desencontros, de aprendizagens e 

desaprendizagens (Bucho in Ferraz et al. 2011). 

 Este processo de vai e vem, obriga o ser humano a conhecer melhor a 

condição humana e a conhecer-se melhor a si próprio. Obrigando-o a lidar 

melhor, com as suas capacidades e limites. Implícito fica a ideia de que é 

                                                 

164 O educador vai definir o tipo de orientações, no sentido de reforçar conteúdos e sentimentos 
fundamentais para a compreensão dos temas a serem aprendidos e diminuir a ênfase naqueles 
sentimentos que não contribuem para a construção do conhecimento do grupo, ou do individuo.  
165 Vivenciarte – Associação Internacional, sem fins lucrativos, dedicada ao desenvolvimento da 
expressão e da criatividade humana através de acções e pesquisas das metodologias expressivas 
integradas em contexto educativo, socioeducativo, terapêutico e psicoterapêutico (ferraz et al, 2011, 199). 
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necessário o abandono e a reformulação de velhos hábitos e rotinas, para abraçar 

novos rumos, alternativas e soluções. Para tal, só é necessário que haja pré-

disposição para mudar de estratégia e postura.  

 A educação expressiva vai permitir aos indivíduos abandonar as velhas 

crenças, ansiedades e medos, para abrir portas a um novo universo de 

possibilidades, o sujeito passa a assumir riscos sem medo de errar e com mais 

confiança, uma vez que o processo se vai desenrolar naturalmente e de forma 

exploratória. E a relação que se cria entre o individuo e os outros, vai permitir a 

troca de experiências e de saberes, abrindo-se novas possibilidades e novos 

horizontes.  

 

 

 

 

4.3. Educação Expressiva : Um 
Novo Princípio. 
 Segundo Ken Robison e Aronica (2010), existem várias formas do ser 

humano comunicar, no entanto, os sistemas educativos actuais continuam a 

privilegiar a aprendizagem com base nas letras e nos números, contudo, existem 

muitas outras técnicas para se comunicar, nomeadamente as não-verbais, que em 

muitos dos casos, poderiam ser usadas com maior sucesso, mas que 

infelizmente, não estão contabilizadas, nem fazem parte do contexto escolar, 

chegando mesmo muitas das vezes a serem marginalizadas  e desvalorizadas.  

 Para Damásio (2012), a sociedade moderna encontra-se em declínio moral 

e social, e um dos principais agentes que contribuíram para esse declínio, foi 

precisamente a educação. Ao destacarmos o desenvolvimento das capacidades 

cognitivas do ser humano, em detrimento do desenvolvimento das capacidades 

emocionais, faz com o ser humano fique em desequilíbrio, e só isto, acarreta 

enormes prejuízos sociais, que só serão visíveis muitos anos depois. Apoiando 

esta ideia, Ferraz (et al. 2011), evidencia que nunca se viveu em tempos, numa 

sociedade tão adoecida, onde crianças, jovens e adultos se tornaram tão 

violentos, frios, egoístas, desorganizados emocionalmente, entre muitas outras 

disfunções cognitivas e de aprendizagem. Actualmente, são inúmeras as famílias 

carentes, desintegradas e desprovidas de valores tradicionais. Rematando, nunca 

em tempos se viu de forma tão evidente, humanos a tornarem-se desumanos.  
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 Neste sentido compreende-se que o desenvolvimento emocional e tão 

importante como o desenvolvimento racional, o psicólogo Daniel Goleman (2001) 

faz referencia nos seus livros à inteligência emocional e social que todos nós 

possuímos, pois é a partir de ambas que vivemos bem connosco próprios e com 

o mundo que nos rodeia. Howard Gardner (1995), vai ainda mais longe ao afirmar 

que o ser humano é dotado de múltiplas inteligências: a inteligência linguística, 

musical, matemática, espacial, cinestésica, interpessoal (relação com os outros) e 

intra-pessoal (conhecimento e compreensão do próprio). Para o autor nenhuma 

destas inteligências é mais importante do que outra, embora algumas estejam 

mais activas que outras, acrescentado ainda que, a escola deveria tratar as 

múltiplas inteligências de igual forma, para que todas a crianças, jovens e adultos 

pudessem desenvolver as suas próprias capacidades.  

 Para Ana Feio (in Ferraz e Dalmann et al. 2012,), a educação expressiva 

adopta o conceito das múltiplas inteligência, ao permitir que o sujeito se expresse 

e aprenda em liberdade e de acordo com as inteligências que mais se 

evidenciarem em si, permitindo também desenvolver as restantes. Segundo a 

mesma autora, a educação expressiva “preconiza uma pedagogia que bebe dos 

postulados de quem defende a relação entre a arte e a educação, e do seu 

contributo para o pensamento critico e a reflexão, da procura de uma escola mais 

justa, do entendimento de aluno como um ser holístico, da mudança de atitude 

dos professores” (Feio, in Ferraz e Dalmann et al. 2012, 29). Neste cenário, o 

futuro da educação não passa por uniformizar, mas sim em personalizar, não 

passa por promover o pensamento de grupo, mas sim antes por explorar as 

capacidades e o dinamismo das habilidades de cada um, no futuro a educação 

tem que ser Elementar166 (Robinson & Aronica 2010). 

 O modelo de Bloom, no domínio da aprendizagem, mostra-nos que se 

seguirmos uma atitude com base na liberdade, no prazer e na espontaneidade, a 

imaginação, a fantasia e a criatividade, aceitando o sujeito com as suas limitações 

e dificuldades, estaremos a caminho de alcançar uma nova dimensão, e pôr em 

funcionamento as diversas áreas do ser humano. A teoria167 é importante (Saber-

Saber), no entanto, também é importante saber aplicar essa teoria na prática 

diária168 (Saber-Fazer), só que, este Saber-Saber e Saber-Fazer, estão 

relacionados com o comportamento e a afectividade do individuo, ou seja, os 

                                                 

166 Elementar – de Elemento -  o termo elemento aqui apresentado, refere-se ao que Ken Robinson 
descreve como sendo o lugar onde as coisas que adoramos fazer e as coisas em que somos bons se 
reúne (Robinson e Aronica 2010, 13). É uma maneira diferente de definir o nosso potencial. Manifesta-se 
de forma distinta em cada pessoa, e para o descobrirmos, temos que obrigatoriamente descobrir quais 
são os nossos talentos e paixões, ou seja, o elemento é o ponto onde a aptidão natural e a paixão 
pessoal se encontram. 
167 O domínio da actividade mental e cognitiva. 
168 Prática diária: aplicação dos conhecimentos no dia-a-dia, perante situações novas, tanto no contexto 
pessoal, como familiar, profissional e social.  
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seus valores, atitudes e interesses (Saber-Ser). Neste sentido. os esforços de 

ensino-aprendizagem, devem ser no sentido de facilitar a passagem do Saber-

Saber para o Saber-Fazer, sem nunca perder de vista o Saber-Ser.  

 Considera-se ainda importante citar o seguinte: “A educação expressiva, 

não é simplesmente um método educativo, [...] difere de outros modelos 

educativos, pois utiliza a expressão como principal instrumento de trabalho e não 

se centra somente na expressão mediada pela arte ou expressão artística, nem 

em um único mediador, trabalha com todas as formas humanas de expressão, 

pois combina o trabalho com muitos mediadores, que facilitam o 

autoconhecimento, a auto-expressão, a criatividade e estados mais alterados de 

consciência” (Ferraz e Dalmann et al. 2012, 47). 

 Atendendo ao exposto, Ferraz e Dalmann (et al. 2012, 43), definem a 

educação expressiva como sendo o “estimulo de todas as formas de expressão 

humanas, em contexto educativo, socioeducativo, em sala de aula ou em 

educação comunitária, com a finalidade de promover a formulação do 

conhecimento, a aprendizagem e o desenvolvimento de competências humanas”.  

 Este novo paradigma assenta a sua filosofia de trabalho em favor da 

expressividade, da reflexão, da liberdade de pensamento, da autenticidade, da 

auto-aprendizagem, da valorização pessoal e emocional, da criatividade, entre 

outros, e com isto, não se quer dizer, que se perca de vista que a escola é um 

meio onde se transmite, constrói e adquire conhecimentos, e que os objectivos e 

as competências devam ser sacrificadas, mas antes, que este nova proposta e 

metodologia sirva esse propósito. Se bem que, devido à sua filosofia, muitos169 

não conseguiram compreender as práticas e o potencial da educação expressiva.  

 

 

 

4.3.1. Objectivos e Princípios da 
Educação Expressiva.  

 Uma nova visão para todo o sistema de ensino, onde se propõem uma 

educação expressiva - este novo paradigma acolhe um processo pedagógico 

dinâmico entre o sentir, o pensar e o agir, “promovendo a interacção entre saber e 

                                                 

169 Muitos – Uma vez que rasga de forma radical com o sistema actual, serão muitos os profissionais 
ligados ao ensino, encarregados de educação e até mesmo alunos que não conseguirão compreender o 
alcance desta metodologia de trabalho.  



 341 

prática relacionadas à história, as sociedades e às culturas, possibilitando uma 

relação ensino/ aprendizagem de forma efectiva, a partir de experiências vividas, 

múltiplas e diversas” (Ferraz e Dalmann et al. 2012, 49). Neste sentido, a 

educação expressiva mostra-se como uma nova forma de encarar o processo de 

ensino-aprendizagem, e que requer mudança de atitudes de todos os 

intervenientes. Neste contexto, Feio (in Ferraz e Dalmann et al. 2012, 29-30), 

declara serem vários os objectivos da educação expressiva, tais como: 

1. Usar as metodologias expressivas integradas como facilitadoras do ensino 

e da aprendizagem; 

2. proporcionar aprendizagens, experiencias e vivencias orientadas de forma 

integrada; 

3. contribuir para o desenvolvimento biopsicossocial; 

4. valorizar as expressões enquanto mediadores de aprendizagem; 

5. promover práticas expressivas em contexto de sala de aula como forma de 

envolver os alunos nas suas aprendizagens e na partilha de conhecimento; 

6. contribuir para a autenticidade expressiva; 

7. valorizar as expressões enquanto mediadores de exteriorização das 

emoções;  

8. valorizar o papel da emoção na educação; 

9. promover a exploração e o desenvolvimento da criatividade.   

 Seguindo este pressuposto, e por forma a resumir e facilitar deste novo 

modelo Ferraz e Dalmann (et al. 2011, 49-51) enunciam 21 princípios da Educação 

Expressiva, os quais passaremos a transcrever:  

1. Actividades – As actividades ou vivências expressivas, sempre em grupo, 
devem ser realizadas em espaços adequados, seguros e acolhedores, 
chamado de espaço expressivo. 

 
2. Assertividade – Tratar as colocações, respostas e comportamentos menos 

adequados (nunca errados) dos expressantes como instrumento analítico e 
não como objecto de punição, tendo em vista a capacidade dos 
Expressantes de reflectir sobre as mesmas.  

 
3. Autenticidade Expressiva – A Educação Expressiva busca o despertar da 

autenticidade, da expressão pessoal e inter-pessoal, num processo 
constante de autoconhecimento e auto-análise. 

 
4. Auto-Educação – Um pilar do paradigma da Educação Expressiva é o 

auto-didatismo do Expressante, que é capaz de se educar a si próprio. 
 
5. Auto-vivência – Perceber as dinâmicas expressivas só é possível se 

primeiro vivenciar o processo. 
 
6. Avaliação – Transformar a avaliação em processo contínuo de 

aprendizagem, considerando-se os pontos de vista cognitivo, afectivo, 
relacional e ético. 
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7. Construção do saber – O conhecimento se constrói ou se desperta, não é 
simplesmente feito por um processo de repetição acrítica e irreflectida.  

 
8. Conteúdo e processo – Pensar conteúdo e processo como duas faces de 

uma mesma realidade cognitiva, destruindo o conceito de que o processo 
de aprendizagem é mera transmissão de conteúdos. 

 
9. Criatividade – Desenvolver a criatividade é desenvolver uma função mental 

fundamental para o equilíbrio humano e esta é extravasada por diversas 
formas de comunicação verbais e não-verbais. 

 
10. Dinâmica – Compreender que as estruturas cognitivas provêm da 

interacção Dinâmica do Expressante com a realidade, a qual é 
transformada pelo Expressante e ao mesmo tempo o transforma. 

 
11. Educador Expressivo – O Educador Expressivo é um promotor de bem-

estar e um vorten de autoconhecimento. 
 
12. Experiência de vida – Valorizar a experiência de vida dos Expressantes, 

para que se possa compreender o alcance e os limites da sua realidade 
cognitiva e emocional. 

 
13. Expressante – Em Educação Expressiva o participante, é activo em todo o 

processo, por isso chamamos de Expressante, ou aquele que se expressa 
livremente. 

 
14. Homeostase – Trabalhar com os mediadores expressivos, promove a 

homeostase individual e social. 
 
15. Integração pessoal – Promover a integração pessoal e a maturidade 

expressiva só é possível mediante a integração da própria expressão. 
  
16. Interacções – Enfatizar, nas actividades de aprendizagem, as construções 

cognitivas dos Expressantes, estabelecendo interacções com o meio e 
com o Educador Expressivo. 

 
17. Liberdade Expressiva – O saber só se desenvolve e se integra em liberdade 

de pensamento, reflexão, critica e acção. 
 
18. Multidimensionalidade – Pensar o Expressante sempre de maneira 

multidimensional, levando em consideração sua ecologia pessoal e as suas 
dimensões físicas, espirituais, familiares, sociais, sexuais, politicas, 
existenciais e afectivas.  

 
19. Projecto – As actividades expressivas devem sempre ser planeadas dentro 

de um projecto de Educação Expressiva com objectivos e metodologias 
claras. 
 

20. Recursos Expressivos – A arte, o lúdico, os mediadores sensoriais e 
ritualísticos são convidados para promoverem a aprendizagem expressiva 
e desenvolverem a autenticidade expressiva. 

 
21. Rigor intelectual – Exercer rigor intelectual, por meio da formalização e da 

experimentação, reforçando os conhecimentos construídos em conjunto 
através de dados científicos e publicações reconhecidamente credíveis, 
evitando a linha do laisser-faire.  
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4.3.2. De Professor a Educador 
Expressivo. 

“Não se constrói respeito sem admiração, e disciplina sem respeito. O acto 

de aprender se dá mais eficazmente em relação, em contacto emocional 

do que em uma relação distante e pouco afável. O professor deve ser 

acessível, disponível e próximo” (Ferraz et al. 2011, 39). 

 Neste novo paradigma, o professor vai ter que deixar de ser o dono do 

conhecimento, vai ter que ter a capacidade para se moldar as novas 

necessidades, terá que se transformar num educador expressivo, humilde e 

autentico, uma vez que também passa a ser um aprendiz. Segundo Robinson e 

Aronica (2010), um verdadeiro professor é aquele que sempre soube que a sua 

função não era ensinar uma determinada matéria, embora isso também seja 

importante, mas sim educar os seus alunos.  

“O Professor deve ser a mais modesta e humilde das pessoas, capaz de 

ver nas crianças um milagre de Deus e não uma coisa a instruir” 

Herbert Read (1958). 

 Neste contexto, nascerá um novo e renovado educador que seja mais 

activo, pró-activo e mais dinâmico, que, para além de ensinar, oriente e que, para 

além de reprimir, aconselhe. Que seja capaz de garantir a inclusão de todos os 

elementos e o bem-estar, um ambiente seguro, confortável, de aceitação, de 

confiança, de honestidade, de autonomia e de liberdade de expressão (Ferraz et 

al. 2011). 

 O professor agora educador expressivo, deixa de impor as ideias, valores, 

conceitos e conhecimentos pré-estabelecidos, para passar a ser o responsável 

por criar ambientes favoráveis, que permitam a troca de ideias, a partilha de 

experiências e a livre reflexão, tudo isto, sempre de forma activa e construtiva. 

Desta forma o educador expressivo, contribuirá para a formação do aluno, 

enquanto pessoa, promovendo a sua participação no processo de ensino-

aprendizagem. Preferencialmente o agora educador expressivo, passa a 

desenvolver as suas actividades e/ou projectos, sempre em grupo e apoiado por 
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uma equipa multidisciplinar de profissionais. Sendo a sua principal função 

estimular os indivíduos para a exploração, para o aprender a fazer – fazendo, 

aprender a sentir – sentindo, aprender a desenhar – desenhando, e por aí fora. As 

técnicas e metodologias têm sempre que buscar o desenvolvimento em todas as 

dimensões170 (Ferraz et al. 2011).  

Por estar agora mais consciente e concentrar o seu processo no aluno, o 

educador expressivo, alinha o seu desafio em dois patamares, o patamar de 

ensinar os temas do currículo ao mesmo tempo que proporciona momentos de 

relação, facilitando a organização interior e pessoal do aluno. Pretendendo assim, 

desenvolver não só as dimensões cognitivas e técnicas, mas também as outras: 

emocional, relacional, afectiva, existencial, espiritual, etc. Segundo Ferraz (et al. 

2011, 41), o “trabalho do educador expressivo é caracterizado por um tipo de 

intervenção centrado no aqui-e-agora, visando o estabelecimento de objectivos e 

tarefas auto-educativas, promovendo, estimulando, amadurecendo e 

desenvolvendo a consciência não só individual, como também, grupal e global”.  

 Segundo Bucho (2011 in Ferraz et al.), o professor que adopte este novo 

desafio, terá que ter consciência que será obrigatório manter-se actualizado, há 

sempre novas coisas a fazer, a conhecer e a aprender. Será necessário uma 

aposta contínua e permanente na sua formação, os seus conhecimentos renovar-

se-ão a cada instante por forma a acompanhar a velocidade dos tempos. E este 

procedimento, permitirá o seu aperfeiçoamento, quer ao nível pedagógico quer ao 

nível cultural e social. Segundo o mesmo, só desta forma, é que o educador será 

capaz de estar à altura das exigências dos seus alunos.  

 Tendencialmente, vão ser necessários educadores e não professores. 

Educadores mais flexíveis, versáteis, com capacidades inventivas e criativas, com 

uma postura mais descontraída, com um espírito mais aberto, mais receptivo e 

assertivo. Nos dias que correm, só com uma postura criativa e inovadora se 

conseguirá romper as barreiras, e contribuir para a formação do sujeito enquanto 

pessoa, profissional  e cidadão. E concordando com Bucho 

Estes “novos professores” ou Educadores Expressivos, serão agentes 

educativos capazes de incentivar nos outros uma postura reflexiva, criativa 

e inovadora, buscando o aperfeiçoamento contínuo, reflectindo uma 

atitude de pesquisa e investigação de novas alternativas e soluções para 

as diversas problemáticas apresentadas (Bucho in Ferraz et al. 2011, 27).  

 Segundo Ana Feio (in Ferraz e Dalmann et al. 2012), um professor pode 

melhorar a sua performance, enquanto educador, quando:  

                                                 

170 Dimensões, sejam fisicas, psicologicas, relacionais, afectivas, sociais e politicas.  
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1) tiver uma atitude reflexiva171;  

2) empregar na sua prática o amor, o educador deve ensinar com o coração, 

e desta forma contribuir para o desenvolvimento integral e emocional do 

aluno;  

3) valorizar as múltiplas inteligências;  

4) compreender e respeitar o aluno na integra.  

No entanto, ainda segundo a mesmo autora, existe outro factor também 

importante ao desempenho de um educador: a motivação, o educador vai ter que 

procurar dentro de si, razões e mecanismos para não desmotivar; vai ter que se 

rodear de outros educadores também eles motivados e com um projecto comum; 

e vai ter que ter o devido reconhecimento, respeito e valorização, por parte das 

instituições e sociedade (Feio in Ferraz e Dalmann et al. 2012). 

 Cabe ao novo educador expressivo, cultivar um pensamento divergente, 

mais flexível, mais elástico, mais criativo, que facilmente se adapte à situação por 

forma a converter aquilo que se afigura como um problema numa oportunidade. 

Este tipo de pensamento que não é estático, mas é mais intuitivo, percorre várias 

alternativas, hipóteses, ideias e soluções, para a mesma resposta. Resumindo 

cabe ao educador expressivo tornar o sistema educativo mais vivo e humano. 

 

 

 

 

4.3.3. De Aluno a Expressante. 

A palavra aluno deriva do grego a lunos, ou seja, a = sem e luno = luz, 

sujeitos apagados, sem luz, e estes estão cada vez mais apagados de 

humanidade. (Ferraz et al. 2011, 16) 

 Segundo Ferraz e Dalmann (et al. 2012), o novo paradigma de educação 

expressiva, pressupõem para além das alterações anteriormente descritas, uma 

outra, que se relaciona com os participantes, ou seja, numa actividade e/ou 

projecto expressivo, não podemos chamar os indivíduos participantes, com a 

denominação que seria comum numa instituição de ensino: aluno, estudante, 

                                                 

171 Reflexibilidade - Atitude reflexiva, no sentido que Donald Schön (2000) a defende, ou seja, o 
conhecimento na acção, a reflexão na acção, a reflexão sobre a acção, a reflexão sobre a reflexão na 
acção, como uma competência que vem permitir ao docente analisar e compreender melhor os seus 
conhecimentos, postura e comportamento, por forma a melhorar o seu desempenho. 
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aprendiz, educandos ou formandos. E a explicação é simples, não o podemos 

designar de tal modo, porque este deixou de ser um individuo passivo para passar 

a ser um individuo activo em todo o processo de ensino-aprendizagem. Aqui já 

não há o professor e também já não há o aluno, aquilo que passamos a ter é um 

educador expressivo e um expressante, que é autocrítico, livre, destemido, 

participativo, que questiona, que arrisca, é feliz, pesquisador, autodidacta e 

deliberativo em tudo aquilo em que participa.  

 Defendendo que as abordagens pedagógicas hoje, devem colocar o aluno, 

e não os saberes, no centro do sistema, e que estes são seres multidimensionais, 

criados em diferentes realidades, que possuem sentimentos e pensamentos 

próprios, propõem-se que a educação passe a ser vista de uma outra perspectiva, 

uma educação sem barreiras, onde todos os espaços172 são passíveis de serem 

utilizados como “sala de aula” e as próprias salas de aula são transformadas em 

espaços expressivos, confortáveis e seguros, onde o expressante se sente bem e 

pré-disposto a participar nas diferentes actividades e projectos.  

 Neste contexto, este novo modelo coloca o expressante em constante 

acção, quando confrontado com diversas situações, o mesmo terá a necessidade 

de reflectir, reagir, e ir à procura do conhecimento e de o expressar criativamente, 

emocionalmente e/ou fazendo uso dos vários mediadores expressivos possíveis 

(Feio in Ferraz e Dalmann et al. 2012).   

 Este novo principio tem por base metodologias activas, a liberdade de 

expressão e a auto-educação. Aqui o expressante, constrói o seu conhecimento 

através da descoberta pessoal, vivendo e participando nas diversas situações. 

Neste processo, prevê-se o desenvolvimento pessoal e social dos sujeitos, bem 

como, um incentivo à sua independência.  

 

 

 

 

                                                 

172 Todos os espaços como: jardins, praias, museus, cinema, teatros, parques, pavilhões, entre outros. 
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4.3.3.1. Objectivos da Educação 
Expressiva a promover no Expressante. 

“Entender e estimular a educação expressiva, tornará a escola um 

espaço vivo, produtor de um conhecimento novo, revelador, que 

aponta para a transformação” Ferraz (et al. 2011, 101). 

 Está nas mãos dos docentes agora educadores expressivos alterar o 

sistema educativo tradicional, flexibilizar as metodologias e dar primazia à 

criatividade e à livre expressão. No entanto, conscientes que uma proposta 

pedagógica centrada na criatividade, na arte e na expressão, tem sempre 

associada o aspecto lúdico e mágico, coisas que há muito já se perderam no 

ensino e na vida diária.  

 Segundo Marcelli Ferraz (et al. 2011, 102), quando exercida a educação 

expressiva, na realização de actividades e/ou projectos, esta propõem o 

desenvolvimento de procedimentos que visam promover no expressante, um 

conjunto de aptidões e saberes, tais como: 

1. Novas formas de expressão, criatividade e imaginação, espontaneidade e 

liberdade de expressão. 

2. Autogestão emocional, auto-percepção, percepção do mundo, 

autoconfiança em si, capacidade de escuta, promoção e reeducação do 

equilíbrio emocional. 

3. Autonomia, responsabilidade, cooperação, evolução das habilidades para 

a vida em grupo. 

4. Associação de ideias, capacidade de resolução de problemas, flexibilidade 

mental, observação e raciocínio, Senso critico. 

5. Comunicação intra e Interpessoal. 

6. Criação de novas redes neuronais, múltiplas inteligências. 

7. Bem como o desenvolvimento de competências: cognitivas, sociais, 

pessoais, relacionais, afectivas, intelectuais, manuais, etc. 

 Numa época em que se fala tanto de escola inclusiva, em que se procura 

contemplar, nas práticas pedagógicas a igualdade de direitos e o respeito pela 

diferença, são necessárias medidas que facilitem e promovam todo o processo. 
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Neste contexto, uma estrutura educativa (formal ou não formal), que seja 

receptiva, flexível, dinâmica activa e criativa, que respeite integralmente o ser, e 

que se reja por uma educação expressiva, tem mais probabilidades de alcançar o 

sucesso. 

 

 

 

4.3.4. Metodologias e Mediadores 
Expressivos 

“O que oiço esqueço. O que vejo lembro-me. O que faço aprendo!” 

Tão Te King 

 Através das metodologias expressivas, num contexto de total liberdade, os 

expressantes são convidados a participar activamente no seu processo de 

aprendizagem. Para tal, são utilizadas diversas técnicas e recursos expressivos, 

por forma a captar a atenção dos expressantes e fomentar o prazer pela 

descoberta e pela investigação. Isto, permitirá promover uma aprendizagem mais 

consolidada, uma vez que o expressante aprende, vendo e fazendo.  

 Read173no seu trabalho, sustenta que a arte, sob todas as suas formas 

expressivas, desempenha um papel fundamental no desenvolvimento e na 

formação da personalidade do individuo, propondo como metodologia no 

processo de ensino-aprendizagem a expressão livre, a espontaneidade, a 

inspiração e a criação. Sustentando que uma educação com base na arte deve 

ser aplicada “sob a forma lúdica-expressiva-criativa, de modo livre, num clima que 

proporcione a inspiração, motive a expressão dos sentimentos e estimule a 

criatividade” (apud Sousa 2003, 24). Também Schiller174 (apud Sousa 2003, 22) 

nas suas reflexões à cerca da importância da arte na educação, defende uma 

educação estética na formação do homem, e aconselha que se utilizem atividades 

lúdicas como metodologia no processo de ensino-aprendizagem. 

 Segundo Ferraz (in Ferraz e Dalmann et al. 2012), as metodologias 

expressivas com base na arte, provocam mudanças não só a nível individual mas 

                                                 

173 Herbert Read – Critico e estudioso no campo das artes, foi presidente da UNESCO e presidente da 
Associação Internacional de Educação pela Arte (INSEA). É referência nos campos da Filosofia da arte, 
história da arte, sociologia da arte e principalmente na educação pela arte.  
174 Christoph Friedrich Schiller – Médico, historiador, poeta dramaturgo, filósofo e publicista. É uma das 
referências no campo das artes, e debruçou-se sobre a importância da arte na educação. E fez algumas 
considerações relevantes nas suas “Cartas sobre educação estética”, escritas entre 1789 e 1793. 
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também a nível social. A arte pode ser utilizada para diversos fins: indignação, 

revolta, satisfação, beleza, consciencialização de massas, entre outros, através da 

arte, pode-se experimentar a verdadeira liberdade.  

 O que precisamos hoje é de uma pedagogia em movimento, viva, onde 

existe o envolvimento de todos, e onde o aluno actua e interage de forma 

consciente no seu processo de aprendizagem. Para tal, temos ao dispor inúmeras 

metodologias e métodos que visam facilitar a troca de ideias e a aquisição de 

conhecimentos, dos quais se destacam os métodos activos175, por valorizarem a 

experiência pessoal do individuo no processo de ensino-aprendizagem.  

 Segundo Bucho (in Ferraz et al. 2011), os diferentes mediadores 

expressivos e artísticos são pontes que permitem ao expressante, se exprimir e 

falar abertamente, sobre tudo: os seus sentimentos, emoções, gostos e ideias, ao 

mesmo tempo, que servem como auxiliares técnicos e pedagógicos em todo o 

processo de ensino. Neste sentido, quantos mais instrumentos expressivos forem 

colocados à disposição do sujeito, maiores possibilidades este terá que o seu 

pensamento se desenvolva. Tendo ainda em consideração as infinitas 

combinações, dos vários mediadores expressivos, perante a diversidade existente 

em cada individuo, podemos perceber o alcance do seu contributo para a 

educação e o desenvolvimento integral do individuo. 

 Para Ana Feio (in Ferraz e Dalmann et al. 2012), as expressões integradas e 

os mediadores expressivos, são ferramentas eficazes que facilitam o processo de 

ensino-aprendizagem, contemplando as varias facetas do desenvolvimento do 

individuo, estas ferramentas ao serem empregues no decurso das actividades, 

para além de potenciar, mostrar e permitir explorar vários outros aspectos como: 

a capacidade de imaginar, a capacidade de criar, a capacidade de inovar, a 

capacidade de reflectir, o relacionamento e a cooperação, entre outros, 

contribuem para aumentar a motivação, interesse, inclusão e disciplina dos 

alunos. 

 Neste novo modelo de educação, o que interessa não é a produção ou a  

finalização da obra, nem a sua qualidade estética, mas sim, o processo criador, as 

vivências, as relações, as emoções e sensações, a consciencialização, as 

aprendizagens adquiridas, pela própria experiência (Ferraz e Dalmann et al.  2012). 

A valorização, o optimismo e positivismo estão sempre presentes no processo, 

não existe espaço nem para o preconceito nem para os juízos de valor. Aqui cria-

se um espaço de combate à exclusão, desvalorização, inferiorização, ao medo, ao 

                                                 

175 Métodos activos: expressão embora redundante, mas cujo significado deve ser entendido como 
todos os métodos que recorrem e/ou promovem a actividade e o envolvimento dos alunos. 
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receio, à opressão, à discriminação, entre outros tantos valores que em nada 

ajudam na formação de um aluno.  

 Ana Feio (in Ferraz e Dalmann et al. 2012), refere ainda, ao se colocar o 

expressante em acção, levamo-lo à criatividade, que se transformará em 

expressão, mediante o processo pode parar ou continuar neste ciclo. A mesma 

refere, que este processo tem um potencial enorme, é rico e auto-gerador, num 

processo de dar e receber, receber e dar, estabelece-se a verdadeira educação, 

que se revelará posteriormente em aprendizagem sólida. Esta troca de métodos 

expositivos e directivos para métodos expressivos e vivenciais, permite e facilita o 

processo de descoberta exterior e interior do individuo e a construção de saberes. 

Os mediadores facilitaram a aprendizagem e ajudarão os expressantes a adquirir 

o conhecimento, através de atitudes reflexivas, criativas, de consciencialização e 

de interacção. 

 Não existem mediadores fixos, e estes também nunca se esgotam, um 

mediador pode estar em constante transformação, tem uma grande mobilidade e 

plasticidade, tudo é possível, tudo serve para essa função e tudo vai depender da 

criatividade do educador expressivo e do expressante. Tudo pode servir como 

mediador expressivo: um jogo, uma folha, uma bola, um pincel, um tecido, um 

monte de sucata, uma tela, um filme, uma musica, um palco, uma cadeira, um 

microfone, etc., a partir do momento que façam parte do processo e que 

promovam a expressão. Neste contexto, pode-se dizer que é por meio dos 

mediadores que o expressante comunica com os outros e consigo próprio, são 

estes que facilitam a expressão, organização e elaboração do eu interior (Ferraz e 

Dalmann et al. 2012). 

 Um dos grandes desafios está na escolha e na conjugação de diferentes 

métodos e técnicas a aplicar nas abordagens pedagógicas. No [Quadro.01], que se 

segue, podemos ver destacados quatro classes principais e tipos de mediadores, 

são estes: 

Classificação Tipos de Mediadores e Actividades Expressivas 

Artísticas 

Expressão Plástica (pintura, desenho, escultura, colagem, etc.). 

Expressão Corporal (Mímica, dança, movimento). 

Expressão Vocal (Voz, canto, respiração). 

Expressão Musical (Instrumentos Musicais, Ouvir musica). 

Expressão Dramática (Representação, dramatização, técnicas 
psicodramáticas). 

Expressão escrita (Escrita espontânea e não estruturada). 

Técnicas projectivas (Audiência e visualização reflexiva e criativa 
de filmes, slides, imagens, fotografias e fotocópias). 

Folclore 
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Lúdica 

Brincadeiras Infantis 

Dinâmicas de Grupo 

Jogos espontâneos 

Jogos de aprendizagem 

Jogos musicais 

Jogos simbólicos 

Sensorial 

Estimulação dos sentidos 

Estimulação táctil, visual, gustativa, olfactiva e visual 

Riso 

Aroma 

Ritualistica 

Meditação 

Rituais de celebração 

Rituais de despedida 

Rituais de iniciação 

Rituais de integração 

Rituais de nascimento 

Rituais de passagem 

Rituais de transformação 

Rituais familiares 

Rituais sociais 

Representação de rituais de outras culturas 

Rituais Xamânicos 

Utilização de elementos naturais: água, fogo, terra e ar. 

[Quadro.01]: Classificação e tipo de Mediadores/actividades Expressivas :: Fonte Ferraz (et al. 2011, 55) 

 Segundo Robinson e Aronica (2010), é muito importante, quando se 

pretende desenvolver a criatividade, perceber-se a importância do papel que os 

meios a utilizar no processo de ensino-aprendizagem têm, isto porque, para se 

desenvolver as capacidades criatividade, temos que também desenvolver 

correctamente as competência práticas nos meios com que queremos trabalhar. 

 As actividades de grupo, por meio de qualquer mediador expressivo, que 

contemple uma abordagem holística, integral e global, promovem nos indivíduos 

significados pessoais e únicos. Desta forma, trabalhar com a educação expressiva 

é trabalhar com todos os sentidos dos expressantes, é integrar: o toque, o 

movimento, a cor, a pintura, o desenho, a modelagem, a criação, a imaginação, o 

jogo de palavras, jogo de imagens, o jogo de palavras e imagens, entre muitos 

outros. Aqui o expressante, de forma prazerosa  e descontraída, observa, sente, 

experimenta, faz e aprende.    

 Na senda deste princípio, e como já foi referido no primeiro capitulo deste 

projecto de investigação, que recursos utilizar no ensino especial, que desperte o 

interesse e a aprendizagem de jovens com necessidades educativas especiais? O 

que poderá ao mesmo tempo agregar curiosidade, interesse, experiência e 

conhecimento? Cremos que, só com uma postura sem preconceitos, criativa e 
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inovadora se é capaz de apostar e explorar novos meios, recursos e 

metodologias. Neste sentido, acreditamos que a arte, os meios audiovisuais, e 

mais concretamente, o cinema de animação, pode ser um importante recurso 

lúdico-didático, que instiga a aprendizagem integrada e vivenciada, Já que 

permite trabalhar expressivamente com imagens, som e tecnologia e pode 

abranger várias temáticas.  

 

 

 

 

4.4. Limites: Educação Expressiva/ 
Artística. 
 Em Portugal surgem as primeiras manifestações sobre a educação pela 

arte, pelas mãos de vários pedagogos176, na década de cinquenta. Este modelo 

pedagógico defende uma educação através das artes. Cujo “objectivo não são as 

artes, mas a educação, considerando as artes como metodologias mais eficazes 

para se conseguir realizar uma educação integral a todos os níveis: afectivo, 

cognitivo, social e motor” (Sousa 2003, 30). Para Sousa (2003), este modelo pode 

ser considerado até hoje como o único, que dita como seu principal objectivo a 

educação afectivo-emocional, e que propõem como técnica educativa a utilização 

da expressão (dos sentimentos, emoções, afectos) artística (pelas artes, através 

da arte).  

 A Lei de Bases do Sistema Educativo177, oficializa pela primeira vez em 

Portugal, e de modo inequívoco que a Arte é um elemento fundamental a 

formação integral do individuo, sendo por tanto, necessário que esta faça parte do 

sistema educativo nacional. Esta Lei, vem estabelecer que se introduzam nos 

currículos dos diferentes níveis de ensino178, áreas disciplinares com o objectivo 

de desenvolver no individuo um conjunto de capacidades de expressão, a 

imaginação, a criatividade, a actividade lúdica, promover a educação artística, 

entre outras.   

                                                 

176 Dos vários pedagogos, destacam-se: João dos Santos, Calvet de Magalhães, Alice Gomes, Almada 
Negreiros, Chiró, J. F. Branco, António Pedro, Adriano Gusmão, e outros, que em 1956, fundaram a 
Associação Portuguesa, de Educação pela Arte (Sousa, 2003:30). 
177 Lei n.º 46/86 de 14 de Outubro. 
178 Os níveis de ensino a que se referem são: Pré-escolar, Ensino Básico, Ensino Superior, Educação 
Extra-escolar e Ensino Especial. 
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 São vários os projectos e experiencias que evidenciam a importância da 

arte, nos seus mais variados domínios, na formação do individuo, já que esta 

contribui para fomentar competências, tais como a criatividade, a imaginação e a 

capacidade inventiva, aptidões tão importantes quanto as habilitações 

tecnológicas e cientificas (Nunes 2007). No entanto, ainda hoje a arte é 

considerada por muitos, como uma perda de tempo, sem grande margem e 

ponderação nos currículos escolares, e, como se isto não bastasse, ainda lhe é 

atribuído um certo sentido depreciativo (disciplinas e professores), quando deveria 

ser precisamente o contrário, já que a arte, “estimula o enriquecimento do 

racional, numa interacção benéfica entre o pensar, o sentir e o agir, dirigindo-se 

com especial interesse para os problemas que afectam as crianças e os jovens” 

(Sousa 2003, 82) 

 Segundo Almeida(a) (2014) A UNESCO tem sido pedra angular ao longo 

das últimas décadas na defesa e no desenvolvimento de directrizes politicas, 

decisivas quer para a educação com base na arte, quer para a cultura, 

promovendo uma educação artística universal, para todos, sem excepção.  

 “A cultura e a arte são componentes essenciais de uma educação 

completa que conduza ao pleno desenvolvimento do individuo. Por isso a 

Educação Artística é um direito humano universal, para todos os 

aprendentes, incluindo aqueles que muitas vezes são excluídos da 

educação, como os imigrantes, grupos culturais e pessoas portadoras de 

deficiência (UNESCO 2006).  

 Internacionalmente tem se vindo a verificar movimentos, que demonstram 

um crescente respeito e interesse pela educação artística. Ao longo dos últimos 

anos, e como já referimos, a UNESCO tem colaborado e sido peça fundamental 

no desenvolvimento de directrizes politicas decisivas na educação e na cultura.  

Tendo como base a Educação Artística, realizou-se, em 2006, uma conferência 

mundial, em Lisboa, como resultado de uma colaboração de cinco anos, entre 

diversas entidades internacionais e a UNESCO. Nesta conferência, para além de 

se confirmar a necessidade de fortalecer a educação artística em todas as 

sociedades, surge a obra “Roteiro para a Educação Artística” (UNESCO 2006). 

Este roteiro, que facilmente pode ser acedido e consultado na internet, tem como 

objectivo, proporcionar fundamentos e orientações para reforçar a importância da 

educação artística no ensino.  
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 Neste contexto, ainda se apresentam vários autores179 e experiências180 

que demonstram que uma educação com base artística é fundamental para o 

desenvolvimento equilibrado e harmonioso dos indivíduos, ajudando-o a prevenir 

problemas futuros, incrementando na educação aspectos muito positivos, no que 

respeita ao aumento da auto-estima, auto-percepção e a auto-realização, 

componentes muito importantes ao desenvolvimento pessoal do individuo. A 

educação artística contribui desta forma para motivar os indivíduos para a 

participação nas actividades e/ou projectos, para alcançar o sucesso escolar e 

para prevenir e fortalecer o individuo na luta contra os maus caminhos como o 

tabaco, álcool e drogas (Sousa 2003). 

 Segundo Dalmann (in Ferraz et al. 2011), existem vários modelos e formas 

de educar, que podem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento 

pessoal no processo de aprendizagem, como por exemplo, a utilização da arte 

como meio ou processo, na transmissão e/ou construção do conhecimento, mais 

concretamente a Educação artística e a Art Education (educação pela arte ou 

Arte-Educação), mas que, segundo o mesmo, face às necessidades actuais de 

educação, estas ainda são limitadas. 

 

 

 

 

4.4.1. Educação Artística. 

 Segundo Sousa (2003), educação artística refere-se a uma educação 

voltada para o desenvolvimento harmonioso da personalidade, ou seja, uma 

educação que actue de modo coerente e de igual forma nas dimensões 

biológicas, afectivas, cognitivas, sociais e motoras da personalidade, onde haja 

equilíbrio e não preferências ou predominância de umas disciplinas em relação a 

outras. A educação artística vem colmatar a dimensão afectiva (emocional e 

sentimental), tantas vezes esquecida e/ou renegada nos muitos modelos 

educativos. Um equilíbrio entre as ciências, as letras e as artes, por forma a 

proporcionar um desenvolvimento global e integral do individuo. A este respeito 

Sousa (2003, 62) refere, 

                                                 

179 Autores/ Investigadores: Descombes (1974), Sokolov (1975), Coopersmith (1976), Harter (1978), entre 
outros. 
180 Foram feitas várias experiências pela Fred Foundation em 1955. 
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A ausência ou insuficiência de uma educação com horizontes culturais e 

artísticos, deixa ficar de lado exactamente o que proporciona prazer e 

alegria, levando à construção de atitudes da vida baseada em valores 

materialistas, mesquinhos, economicistas, em vez de levar a valores da 

natureza moral e espiritual (Sousa 2003, 62). 

 Com isto não se quer dizer que a educação artística se reduza a um 

somatório, à introdução ou justaposição de disciplinas, mas antes uma integração 

interdisciplinar, de todas as disciplinas e não somente as disciplinas ligadas as 

artes, concentrando forças e atitudes claramente voltadas para a evolução e 

formação integral do individuo. Nesta perspectiva, este modelo educativo, não se 

pode reger apenas pela via racional, já que coloca como prioridade os aspectos 

emocionais e sentimentais. “Mais importante do que «aprender», «conhecer» e 

«saber»; é o vivenciar, descobrir , criar e sentir” (Sousa 2003, 63). 

 Segundo Dalmann (in Ferraz et al. 2011), apesar da educação artística 

promover o ensino da arte, e de defender que a arte desenvolve no aluno diversas 

habilidades181, para além da auto-expressão e criatividade, esta ainda se centra 

na metodologia pedagógica, para transmitir conhecimentos e técnica aquele que 

ainda considera aluno. A educação artística apresentada como disciplina, com 

objectivos, conteúdos programáticos e avaliação bem definidos, provocam nos 

indivíduos a ideia de obrigatoriedade de execução e não o gosto pela experiência 

e desempenho.  Aqui desenvolve-se mais o conceito de concretização de obra de 

arte na escola, dando-se mais importância à estética, do que o conceito de 

desenvolvimento, através do próprio processo, da expressão, da auto-estima, e 

da personalidade, como refere Dalmann 

Quando o aluno deixa de usufruir da experiência positiva que a técnica 

artística lhe pode oferecer em função da preocupação estética a 

aprendizagem pode ser comprometida. Pois quando este individuo deixar 

de sentir o que a experiência lhe traz e passa a direccionar sua atenção 

ao meio, deixa o fim, em si, “abandonado”. A aprendizagem não se fixa, 

não se estabelece. Provavelmente, adquire a técnica (na melhor das 

hipóteses), mas os conhecimentos de que o individuo abstraiu ficam 

menosprezados em função dos resultados estéticos. Da preocupação 

com a nota, a avaliação” (Dalmann in Ferraz et al. 2011, 61). 

 Outros pontos a salientar, prendem-se com a avaliação que apenas 

contempla o resultado final da obra e não os progressos e ganhos nas 

                                                 

181 o autor refere-se a diversas habilidades, tais como: habilidade perceptiva, capacidade reflexiva e 
formação de consciência crítica.  
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competências e no desenvolvimento pessoal do individuo. Ainda na educação 

artística existe instituída a hierarquização professor/aluno o que não acontece 

com a educação expressiva, onde o educador expressivo e o expressante, 

partilham a exploração das matérias e os conhecimentos.  

 Face ao exposto, podem-se apontar algumas diferenças em relação à 

educação artística e à educação expressiva como: o processo de ensino, a 

avaliação, a relação entre professor/aluno e as metodologias de ensino com 

regras bem definidas e estabelecidas por parte da educação artística (Dalmann in 

Ferraz et al. 2011). 

 

 

 

 

4.4.2. Educação pela Arte. 

(...) A instrução clássica, tal como é dada às nossa crianças nas escolas 

públicas ou privadas, liceus, faculdades, tem como primeira consequência 

capital a de aniquilar as qualidades natas do raciocínio, de iniciativa e 

observação que, espontaneamente, se manifestam na criança, enquanto o 

seu cérebro não sofreu ainda influência dos ensinamentos dogmáticos, 

destruidores do espírito de curiosidade [...] (Santos 1966, apud Sousa 

2003, 81). 

 Segundo Sousa (2003), a arte geralmente é vista, no seio escolar como um 

meio inútil, uma perda de tempo. Na maioria  das escolas não existem espaços 

próprios destinados às artes, nos currículos a ponderação é mínima ou quase 

nula, e como se não bastasse, ainda se atribui, no meio académico um sentido 

depreciativo quer às disciplinas quer aos professores ligados às artes – quantos 

dos professores ligados às artes já não ouviram coisa do género: aqueles que não 

fazem nada, aqueles dos bonecos. Enfim, são vistos como se fossemos seres de 

natureza secundária, quando, na verdade deveriam ser vistos de maneira bem 

diferente.  

 Em defesa, Sousa (2003, 81) menciona que a educação pela arte é uma 

educação do sensível, com vista à estimulação e desenvolvimento racional, numa 

relação saudável entre o pensar, o sentir e o agir. A educação pela arte, é uma 

metodologia de ensino, com o propósito de utilizar a arte como meio/ferramenta 
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para promover a educação. Aqui a arte é colocada ao serviço do individuo, e não 

o contrário.  

  A educação pela arte valoriza muito mais o individuo, ao incluir o seu 

trabalho no processo de ensino, a experiência adquirida passa a ser valorizada, ou 

seja, tudo aquilo que o individuo produziu e/ou realizou. Este facto, vem reforçar o 

processo de ensino-aprendizagem, uma vez que, para além de receber a 

informação dada pelo professor, também a vai trabalhar através das mais variadas 

formas de expressão de arte. Neste contexto, ao executar a tarefa, o aluno vai 

experienciar e apreender mais conhecimentos (Dalmann in Ferraz et al. 2011).  

 Assim, ao se avaliar os conhecimentos adquiridos pelo aluno, também o 

processo deve ser tido em conta. O aluno deve portanto, ser avaliado pela soma 

total dos conhecimentos demonstrados durante todo o processo de elaboração 

da obra, juntamente com os resultados expressos no resultado. A avaliação 

resultará portanto, de toda a experiência vivida, durante todo o processo e não só 

no final. E este tipo de avaliação é muito importante já que, segundo Dalmann (in 

Ferraz et al. 2011), por um lado inclui as vivências e a experiência do individuo no 

trabalho, e por outro permite que caso seja necessário durante o processo, se 

façam acertos e reajustes.  

 Embora a educação pela arte comparada com a educação artística, traga 

já alguns benefícios, tais como, a valorização da experiência vivida pelo aluno, a 

avaliação global do processo de trabalho, ainda assim, mantém alguns princípios 

educacionais que se manifestam ainda impeditivos de uma aprendizagem em 

pleno (Dalmann in Ferraz et al. 2011). Tais como, o papel do professor/aluno em 

que o professor é visto como o detentor de todo o conhecimento artístico, e sem 

ele o aluno não se desenvolve. A avaliação, embora neste método seja um 

processo continuo e não um julgamento do professor no final, como surge na 

educação artística, o problema é que ainda existe uma avaliação de que o aluno é 

alvo, ou seja o aluno é sempre alvo de avaliação imposta pelo professor, o que 

pode levar a que o aluno deixe de actuar livremente para agradar ao professor.  
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4.4.3. Educação Expressiva. 

 Numa pedagogia atenta às virtualidades da criança, vai possibilitar-se-lhe, 

prioritariamente, a espontaneidade das suas expressões, as quais 

livremente desabrochando numa actividade lúdica proporcionam também, 

quando essa actividade apresenta já uma feição artística, uma abertura 

para a criatividade (Santos 1977 apud Sousa, 177). 

 Segundo Sousa (2003), uma educação voltada para objectivos 

expressivos, contribui significativamente para uma vida mental saudável e 

equilibrada. Neste contexto, as actividades educativas expressivas182, para além 

do valor educativo, oferecem a acção “homeostática”, prevenindo problemas do 

foro psicológico. 

 A expressão é algo intimo e pessoal, e só tem valor enquanto dura o 

processo, tentar avaliar ou interprete-la sob qualquer juízo estético ou técnico, é 

criar obstáculos e complicar todo o processo em si.   

 Quanto à facilidade com que os jovens se expressam, isso vai depender 

de inúmeros factores, um dos principais senão o principal, centra-se no próprio 

seio familiar em que este está inserido. Com isto queremos dizer que, se o jovem 

vive num contexto de aceitação da sua condição, com uma educação que 

estimula, motiva e lhe oferece experiências expressivas ricas e variadas possui, 

provavelmente mais facilidade em se expressar, do que aqueles que estão 

expostos a climas hostis e inibidores, sem qualquer margem para vivenciarem 

experiências expressivas livres (Sousa 2003 apud Almeida(b) 2014).  

Ao adulto cabe ajudar a desinibir a expressividade e não a aumentar a 

inibição (...) Quando uma criança diz “não sei dançar”, “Não sei pintar”, 

“Não sei desenhar”, está-nos a dizer que está condicionada, inibida, 

receosa que se zanguem com ela ou esperando que lhe digam como 

querem que ela faça. Basta que se lhe responda “Faz como quiseres, da 

forma como mais gostares”, para que a criança se sinta motivada e 

desinibida (Sousa 2003, 186).  

                                                 

182 As actividades educativas expressivas às quais se referem, são: a expressão musical, expressão 
dramática, expressão gráfica, expressão dançada, ente outras (Sousa, 2003). 
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 A educação expressiva é diferente da educação pela arte, principalmente 

porque não tem como prioridade produzir educação através da arte, ou vice-

versa, apenas concede a oportunidade do individuo, consciente ou não, através 

da expressão de si, também produza arte. Aqui não se valoriza a estética, mas 

sim as emoções e os sentimentos, implícitos ou explícitos, expressos no resultado 

que a educação expressiva revelada (Dalmann in Ferraz et al. 2011). A arte na 

educação expressiva é só mais uma ferramenta para facilitar o processo de 

ensino-aprendizagem, entre expressante e educador expressivo. A educação 

expressiva faz uso, para além da arte, de vários outros mediadores expressivos 

para atingir os seus objectivos. Esta metodologia apresenta o educador 

expressivo e o expressante, no mesmo patamar, sem hierarquia, embora ambos 

sejam conscientes das suas funções. 

 

 

 

 

4.4.4. Actividades e Projectos com base 
em Educação Expressiva. 

 Segundo Ferraz (et al. 2011), a educação expressiva não é apenas um 

novo paradigma pedagógico, mas sim uma nova forma de ver a e actuar perante 

todo o processo de ensino-aprendizagem, onde todas as partes envolvidas 

inventam e reinventam a sua prestação. Um projecto dentro deste âmbito, deve 

desenvolver, estimular e renovar saberes, em qualquer uma das disciplinas, 

proporcionando experiências activas, e vivenciadas, que possibilitam a criação e o 

crescimento individual. Aqui, os modos criadores de cada expressante diferem e 

variam consoante os caminhos e as escolhas que este faz. Um processo pode 

desencadear vários outros processos de exploração e crescimento gradual da 

criação pessoal, norteados pela relação e inter-acção entre o próprio e o 

educador expressivo. 

 A mesma autora, reforça a necessidade de se reconhecer a criatividade e a 

expressividade como um ramo do conhecimento, que reúnem um universo de 

componentes técnicas e pedagógicas favoráveis às manifestações pessoais e à 

criação de espaços, onde se podem desenvolver diversas experiências (uso da 

imaginação, auto-expressão, auto-representação, descoberta, invenção, 

exploração, trabalhar os diferentes sentidos, expor intenções e desejos, etc.). 
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 Neste contexto, facilmente se compreende a vasta aplicação que a 

educação expressiva pode ter, quando trabalhada e abordada em diferentes 

contextos e com diferentes públicos. Não esquecendo ainda, que este novo 

paradigma pedagógico centra os seus princípios no expressante, nas suas 

necessidades, conhecimentos e valores. Uma outra referência importante, 

prende-se com a valorização, ou seja, aqui o que importa não a finalização do 

trabalho, mas sim, todo o percurso de pesquisa e desenvolvimento ao qual os 

intervenientes estão sujeitos. E é nesse sentido que se deve ter em consideração, 

na actividade e/ou projecto, os vários valores183 associados e já existentes. Talvez 

seja por isto que Ferraz (et al. 2011), salienta que a educação expressiva é um 

processo de desenvolvimento pessoal, pela própria metodologia, que permite a 

livre expressão do ser. 

 Um projecto cuja natureza seja expressiva, conterá no seu processo com 

um conjunto de actividades, e cada actividades irá apresentar resultados, que 

puderam ou não ser combinados para dar continuidade para outras actividades 

e/ou projectos. E os resultados do processo podem culminar com uma exposição, 

uma musica, uma mostra, um teatro, etc. 

 Transportado a educação expressiva para o nosso universo de trabalho, 

jovens e adultos com necessidades educativas especiais, deve-se de acordo com 

a Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social (FENACERCI)  ter 

em consideração um dos requisitos mais básicos, quando se estrutura um 

trabalho para este tipo de população184, é a definição clara dos objetivos a e 

fragmentação das tarefas a desenvolver. Segundo os mesmos, para que estes 

indivíduos, com deficiência intelectual ligeira a totais, possam adquirir 

competência é necessário decompor as tarefas a desenvolver nos seus elementos 

mais básicos, sistematizando a intervenção.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

183 Vários valores: sociais, económicos, culturais, religiosos, éticos, entre outros. 
184 A população aqui referida são crianças e jovens com necessidades educativas especiais. 
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4.4.4.1. Educação Expressiva: Liberdade e 
Espontaneidade. 

O ensino deverá ser ministrado sob a forma isenta de constrangimento...  

Porque o homem livre não deve aprender como escravo. 

(Platão, in “A República”, Liv. VII apud Sousa 2003). 

 Hoje em dia o termo liberdade, tantas vezes usado em vários discursos, é 

um termo bonito, apelativo, atractivo, que soa bem na boca de qualquer dirigente, 

mas que, tem tanto de belo como de fantasioso. Com isto queremos dizer que a 

liberdade de que tantos falam, raramente se aplica, sobretudo na área da 

educação actual. Ora vejamos, escolas moribundas, professores autoritários, 

programas rígidos e restritos, avaliações constantes e notas atribuídas no final de 

cada disciplina, caso para dizer: liberdade, mas qual liberdade! Todos os 

mecanismos conduzem os actuais alunos a uma vivência restritiva, impositiva e 

proibitiva. 

 Segundo Sousa (2003, 121), “o conceito de liberdade em educação, 

refere-se fundamentalmente à criação de um clima de aceitação, de tolerância, de 

abertura às iniciativas e opções da criança, sendo um tal clima prioritário a todas 

as metodologias e técnicas educativas. A liberdade aqui, pressupõem a liberdade 

de iniciativa, a liberdade de escolha e opção, de actividades, materiais, 

disciplinas, etc. No entanto, segundo o mesmo autor, a autêntica liberdade 

contempla duas componentes, a capacidade de livre escolha e a responsabilidade 

das consequências dessa mesma escolha.  

 A criança cria sem medo e inibição, quando existe um clima permissivo e 

compreensivo. João de Deus (1902, 122), apresenta dois sistemas distintos de 

educação, o da inteira obediência, de onde resulta a passividade de todos à 

opinião de um, gerando o automatismo; e o da liberdade bem compreendida e 

aplicada, do qual resulta a máxima actividade e a autonomia pessoal, surgindo 

aqui, iniciativas de vários géneros sem que haja prejuízo do bem-estar social. 

Segundo o mesmo, 



 362 

 A verdadeira disciplina é a educação que dá a máxima liberdade a 

toda a expressão infantil, nunca forçando um silêncio, e a uma quietude 

manifestamente contrária à natureza... 

A outra disciplina é falsa; ainda que facilite a acção do professor, e não 

deixe perverter por completo a inocência  - própria da idade e como tal 

necessária e indispensável; mas é falsa porque há-de, pelo menos, 

constranger e, portanto, prejudicar a vida expansiva, a vida que se diz 

animada ou entusiástica, em que as crianças robustecem a saúde do 

corpo, inseparável da saúde do espírito (João de Deus 1902, 122). 

 Para Sousa (2003), a imposição não educa, e todas as fórmulas educativas 

que se baseiam na obrigação e coação estão condenadas ao fracasso, porque 

vão promovendo aos poucos a frustração e a insatisfação, o que levará a atitudes 

de revolta, de desistência ou a procura de outros meios de refugio, que nem 

sempre serão os melhores, como a droga, o álcool entre outros. Neste contexto, 

só num clima de inteira liberdade e segurança é possível surgir a espontaneidade, 

que segundo Sousa (2003), é a primeira característica do acto criador.   

 Segundo o Dicionário de Língua Portuguesa (DILP 1986, 581), 

espontaneidade significa “feito ou dito de livre vontade. Que se realiza por si só e 

sem causa aparente; Que não é provocado”. O Dicionário de Língua Portuguesa 

da Porto Editora (DLP 2009, 256), acrescenta ainda, “do que é natural, que se faz 

voluntariamente, independentemente de uma causa externa; sincero, natural”. 

Segundo Sousa (2003), todo o artista, encontra o seu ponto de partida no seu 

interior, uma espécie de inspiração que emerge de forma espontânea, como que 

de uma libertação natural de algo profundo que desabrocha e floresce 

espontaneamente. Ainda na perspectiva de Moreno (1978), a imposição e o uso 

de regras absolutas, faz com que a espontaneidade se retraia, e a falta de uso 

desta função leva esta virtude a deteriorar-se rapidamente. Para o mesmo autor, 

existem algumas circunstâncias que favorecem o desenvolvimento e a 

estimulação da espontaneidade, dais quais se destacam: 

1. Um clima livre e aberto, onde exista continuamente novidades; 

2. A imprevisibilidade quanto aos acontecimentos futuros (existem regras, no 

entanto não muito dirigistas); 

3. Um contexto diversificado de eventos; 

4. A frequência de espontaneidade, manifestada nas respostas dos 

indivíduos às situações, contribui para o desenvolvimento e apuramento 

da espontaneidade. 
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 “A criatividade, a originalidade e a adaptação a novas situações não podem 

existir sem espontaneidade e esta só floresce num clima de liberdade e respeito 

(Sousa 2003, 126).  

 

 

 

 

4.4.4.2. Educação Expressiva: Respeito e 
Inclusão. 

 Está diante dos nossos olhos, já não é possível fazer de conta 

que não vemos a degradação social. Estamos a colher os frutos que 

plantamos, uma sociedade cada vez mais individualista, insensível, sem 

respeito e sem valores. E, o maior e mais suculento dos fruto, é termos 

conseguido uma sociedade cada vez mais pobre de espírito (autora).  

 Para que a educação expressiva se dê, primeiro tem que se estabelecer 

laços de afinidade entre o educador expressivo e o individuo e/ou grupo de 

trabalho. Um educador expressivo sabe que os mediadores expressivos 

devidamente trabalhados, permitem a exploração interna e externa do individuo, 

assim sendo, é importante que o educador procure estratégias e técnicas que 

facilitem a expressão, a abertura e a aceitação por parte do expressante que 

normalmente se encontra retraído e/ou à defesa. Para que a actividade e/ou 

projecto avance é importante que se dê o encontro entre os intervenientes no 

processo, para tal o educador deve criar um ambiente propicio de aceitação 

mútua e respeito, sem imposição nem obrigações. Pois como refere Sofia Jesus 

(in Ferraz et al. 2011), o processo de transformação do individuo tem que se 

processar de forma natural, e isto só se conseguirá, num clima de aceitação, de 

respeito, de segurança e confiança. 

 E é neste contexto descontraído e tolerante, que o expressante com o 

passar do tempo vai ficando mais desinibido, exprimindo aos poucos as suas 

dificuldades reprimidas, por forma a serem vividas e trabalhadas, assim como se 

despertam e importam outras competências adormecidas ou pouco exploradas. 

Assim, sim, o individuo percorre um processo de amadurecimento que lhe 

permitirá obter uma aprendizagem mais genuína e sólida.  

 Este tipo de abordagem requer que o expressante adopte uma postura 

activa na procura, na exploração e na construção do conhecimento, e é nessa 
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mesma possibilidade de explorar, procurar, alterar, criar e recriar que se produz 

uma maior compreensão e assimilação dos acontecimentos, e como refere Jesus, 

a realidade das suas competências descobertas e concretizadas, a 

sensação de que é capaz de as superar recorrendo às suas estratégias 

actuais de auto-apoio, confere ao ser que aprende uma satisfação 

acrescida que estimula a sua auto-estima e reforça a percepção de auto-

eficácia (Jesus in Ferraz et al. 2011, 74).  

 O reconhecimento, o respeito e a inclusão de processos que validem o 

potencial individual de cada um e não a padronização mecânica de respostas, é 

um caminho a trilhar para que cada individuo encontre a sua essência, e possa a 

partir daí, desenvolver e valorizar o seu processo individual, único e pessoal. Aqui 

não importam as origens, se é pobre se é rico, se é superdotado ou com 

necessidades educativas especiais, o que verdadeiramente interessa é que o 

individuo passe a explorar e a acreditar mais em todo o seu potencial. Posto isto, 

e atendendo que a escrita, a pintura, o som, a imagem estática e em movimento, 

a pintura, entre muitos outros mediadores expressivos, para além de fazerem 

parte do ambiente em que o homem está inserido, são ferramentas colocadas a 

disposição de qualquer um e de onde se pode extrair várias experiências, seria 

portanto, fundamental que estes mesmos mediadores também fizessem parte da 

educação (Jesus in Ferraz et al. 2011). 

 Reforçando o exposto, Read (apud Sousa 2003), menciona que as atitudes 

de um professor perante um trabalho criativo e expressivo, têm que ser bem 

ponderadas, já que este não deve julgar, nem fazer juízos de valor, e muito menos 

fazer qualquer tipo de comentário critico ou avaliativo. Segundo o mesmo, termos 

como “feio”, “horrível”, “disparate”, entre outros, são modos depreciativos, que 

vão operar de forma negativa no individuo, que ficará desmotivando e 

desmoralizando perante a situação.  

 Segundo Silva e Nicolau (in Ferraz et al. 2011), as instituições de ensino, 

para além do processo pedagógico regular também desempenham um papel 

elementar no processo de integração e assimilação de conceitos e valores 

fundamentais para uma vida em sociedade, como por exemplo, o respeito pelos 

outros, a igualdade de direitos, a solidariedade, a aceitação da diferença, o 

assumir das responsabilidades, entre outros. Segundo os mesmos, a educação 

expressiva para a cidadania, não se deve restringir a uma só disciplina, mas deve 

ser antes, orientada por modelos pedagógicos globais que estimulem o 

aperfeiçoamento do comportamento humano. 
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4.4.4.3. Educação Expressiva: Minorar as 
diferenças. 

 A pessoa deficiente, não é diferente das outras, vive o seu dia-a-dia, 

repleto de experiências que se transformam em histórias, de afetos de lutas 

constantes com conquistas e derrotas, alegrias e tristezas. Histórias com nome e 

idade, de pessoas que pela sua condição, muitas das vezes apenas querem que 

os outros reparem nelas e que as oiçam (Cação 2006). 

 É portanto necessário que as várias instituições de ensino e a sociedade 

dê oportunidade e meios para que os indivíduos com NEE, possam ser 

respeitados e tratados de igual modo. Neste contexto, o maior desafio de todos, 

será preparar a sociedade para acolher a diversidade e a diferença. Para Silva e 

Nicolau (in Ferraz et al. 2011), a educação deveria ser fundamentada a partir da 

declaração dos direitos da criança, do homem e da mulher, 

porque estes são fundamentais para o desenvolvimento de aptidões 

intelectuais diferenciadores das desigualdades e das descriminações, 

dos preconceitos e dos estereótipos, esticando o seu imaginário, o 

horizonte das suas percepções e dos seus pensamentos. Uma 

educação que faça descobrir a alteridade e a diversidade (Silva e 

Nicolau in Ferraz et al. 2011, 133). 

 Segundo Cação (2006, 54), “A cada pessoa com deficiência corresponde 

um rosto e um nome, uma história de vida, um percurso a cumprir. É aqui que 

devemos situar, sempre, o nosso ponto de partida”. 

 As instituições de ensino para além de desempenharem um papel 

fundamental na inclusão de indivíduos com necessidades educativas especiais, 

devem também participar activamente no processo de esclarecimento, 

compreensão e respeito pela diferença, e criar estratégias que transformem e 

valorizem essas mesmas diferenças. Segundo Silva e Nicolau (in Ferraz et al. 

2011), é necessário que os indivíduos diferentes possa viver a sua diferença, sem 

que fiquem reduzidos a ela. Aqui, é muito importante valorizar o que o individuo 

faz e sabe fazer. 
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 O universo das artes oferece aos indivíduos a possibilidade de 

participarem de um processo de aprendizagem activo, ao mesmo tempo que 

consagram uma oportunidade singular para que estes, explorem e compreendam 

melhor o mundo que os rodeia. Aqui, a educação expressiva passa a ser um 

instrumento que permite aos jovens com NEE desenvolverem o seu potencial 

criador.  

 A aprendizagem dá-se todos os dias, e é a partir das experiências vividas 

a cada momento, através de processos expressivos-artísticos-criativos, que os 

indivíduos podem desenvolver capacidades únicas e vitais à formação da sua 

identidade, tais como, a capacidade de reflexão critica, imaginação e a 

criatividade (Silva e Nicolau in Ferraz et al. 2011). 

 Todos nós somos diferentes uns dos outros, todos nós 

independentemente das nossas necessidades e/ou limitações, aprendemos e 

apreendemos também de maneira diferente. Neste sentido, quando procuramos 

novas alternativas de expressão e envolvemos os indivíduos no processo de 

construção expressiva, estamos a criar novas formas de favorecer a aquisição de 

conhecimentos e práticas, bem como a comunicação e a inclusão, sobretudo e 

principalmente naqueles que apresentam mais dificuldades na aprendizagem 

pelos tradicionais métodos de exposição oral (Mariana Peres in Ferraz et al. 2011). 

 

 

 

 

4.5. Educação Expressiva e 
Criadora. 
 Uma pedagogia expressiva e criadora advém da necessidade de fazer 

frente à sociedade contemporânea. Com os avanços científicos e tecnológicos a 

desenrolarem-se à fracção de segundo que nos levam, por um lado, ao 

progresso, por outro, também nos apresentam à mesma velocidade inúmeros 

problemas. Face à realidade que se apresenta, todas as personagens envolvidas 

no universo educativo, têm que ser capazes de ampliar a sua visão e considerar 

novas possibilidades e formas de educar. Agora e no futuro precisamos de 

Homens que sejam mais flexíveis, com mentes maleáveis, que sejam capazes de 

lidar de forma natural com os problemas desconhecidos que surgem a todo o 
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momento, e acima de tudo, Homens que sejam capazes de criar. E é neste 

sentido que Sousa (2003) defende,  

só uma educação voltada para a criatividade poderá permitir uma 

disponibilidade criadora face aos problemas desconhecidos que se 

depararem, através de uma constante adaptação às novas formas, de 

uma constante invenção de novos processos e de uma constante 

colaboração e cooperação social (Sousa 2003, 197). 

 Estamos sempre perante diferentes problemas e para os quais não 

possuímos uma solução, é então que vamos à procura de formas para criar a 

solução. Segundo Adams (1994), o processo de criação185 é a chave essencial 

para a resolução de problemas, e quanto mais pensamentos criativos tivermos 

disponíveis, melhor e mais rápido será de encontrar a solução. Segundo o mesmo 

e partindo da sua experiência profissional, a criatividade não tem merecido a 

devida atenção na resolução dos problemas, defendendo que esta deveria ser, 

pelo contrário, mais valorizada e tratada como uma ferramenta de grande 

importância. Neste contexto, Sousa (2003), refere que a criação de soluções, será 

mais fácil e mais rápida quanto maior for a experiência em fazê-lo, para o autor, 

uma educação criadora visa precisamente adestrar a criação de soluções. 

 Segundo Sousa (2003), a palavra criatividade, não significa 

obrigatoriamente a criação de obras, mas sim uma espécie de atitude na vida, 

uma capacidade para enfrentar qualquer situação. Segundo o mesmo, a 

educação criativa busca estimular e desenvolver no Homem a capacidade de ir 

além do conhecimento já estabelecido, procura expandir o pensamento de forma 

a atingir capacidades muitas vezes adormecidas como, a imaginação, a invenção 

e a criação de coisas originais (Sousa 2003). No seguimento, e reforçando esta 

ideia, Adams (1994, 25) refere, “para a maioria de nós, porém, a criatividade 

assemelha-se mais a uma faísca pálida que a uma fagulha divina. Mas quanto 

mais sopramos essa faísca, mais brilhante ela fica”. 

 Read já em 1942, alertava para os efeitos nefastos que uma educação sem  

valores artísticos e expressivos poderia ter na formação de crianças e jovens do 

futuro. E hoje, em pleno século XXI, infelizmente constatamos, aquilo que Read já 

previa, um aumento de delinquência, de droga e prostituição, o surgimento de 

várias doenças mentais, entre outras. 

 O preço que pagamos por esta distorção do espírito do 

adolescente está a subir: uma civilização de objectos horrorosos e de 

                                                 

185 Ao enfatizar a criação o autor não está a querer dizer que menospreza os outros processos 
necessários para a resolução de problemas, como: o julgamento, a análise, a definição exacta do 
problema e o aspecto critico de adaptar a ideia à realidade (Adams, 1994, 21). 
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seres humanos infelizes, de espíritos doentes e famílias infelizes, de 

sociedades divididas armadas com armas de destruição de massa. Nós 

alimentamos estes processos de dissolução com o nosso 

conhecimento e a nossa ciência, com as nossas invenções e 

descobertas, e o nosso sistema de educação tenta acompanhar o 

holocausto; mas as actividades criativas que podiam sarar o espírito e 

tornar belo o nosso ambiente, que unem o homem com a natureza e 

nação com nação, demitimo-las por serem feias, irrelevantes e vazias 

(Read 1942 apud Sousa 2003, 95). 

 Defende-se portanto, uma educação de espírito aberto e livre que desperte 

a curiosidade e fomente a descoberta e a criação, em detrimento, de uma 

educação passiva e opressiva, que atrofia e aprisiona o pensamento humano. 

Segundo Sousa (2003, 198), não interessa ensinar as técnicas do desenho ou de 

outra arte qualquer, “interessa pois utilizar o contexto expressivo dessa arte para 

possibilitar o desenvolvimento das aptidões criativas da criança”.  

 

 

 

 

4.5.1. A Prática Criativa. 

 Segundo Bucho (in Ferraz et al. 2011), a pratica criativa permite um maior 

conhecimento interno do individuo, permitindo-lhe aceder a novas experiências, 

aprendizagens e conhecimentos. Esta prática, utilizada no ensino, permite uma 

optimização dos recursos disponíveis e permite o acesso a novas 

potencialidades.   

 Para Robinson e Aronica (2010, 66), imaginação é “a capacidade de trazer 

à mente coisas que não estão ao alcance dos sentidos”, através da imaginação 

podemos viajar entre o passado e o presente e antecipar o futuro, e 

principalmente fazer algo extraordinário, profundo e único: pode-se criar.  

Segundo os mesmos, a imaginação não é o mesmo que criatividade, a 

criatividade é o “processo pela qual obtemos ideias originais e valiosas” 

(Robinson e Aronica 2010, 73). Ou seja, para se ser criativo temos que activar a 

imaginação para produzirmos alguma coisa nova e original: “A criatividade é a 

imaginação aplicada” (idem).  
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 Neste contexto, Sousa (2003), também refere ser necessário que não se 

confunda as palavras criação e criatividade, criação significa o aparecimento real 

de alguma coisa, uma obra, por acção deliberada e consciente de alguém. 

Criatividade será antes uma aptidão, uma capacidade inerente a cada ser, que só 

terá visibilidade e utilidade quando for aplicada. “A criatividade é a causa e a 

criação é o efeito” (Sousa 2003, 188).  

 Ainda Robinson e Aronica (2010, 77), referem que a criatividade implica 

vários processamentos que se interligam e cruzam, é um processo não linear mas 

consequencial, que passa for diferentes fases e mudanças que podem ser mesmo 

inesperadas, podendo mesmo acabar de forma inicialmente imprevista. Para 

ambos, os processos implicados na criatividade são: 

1) gerar novas ideias, imaginar diferentes possibilidades e considerar 

outras opções e alternativas;  

2) avaliar qual das ideias é mais forte e consistente;  

3) recorrer a todo o tipo de meios e materiais para gerar novas ideias;  

4) explorar diferentes talentos, com o intuito de produzir algo original; 

 Segundo Adams (1994), uma criação eficaz, pressupõe a incorporação de 

todas as características, como o uso da razão e da lógica, assim como o uso da 

intuição e dos sentimentos. Segundo o mesmo, existem dois campos de 

bloqueios à criação, os quais precisam ser ultrapassados para que o 

desenvolvimento criativo e a criação se dêem. Os campos de bloqueios referidos   

(Adams 1994, 71), são: 

A) Os bloqueios culturais – que são os adquiridos e impostos pelos padrões 

culturais, tais como:  

1 - os tabus;   

2 - Fantasia e reflexão são perda de tempo, preguiça, até loucura; 

3 - Actividades lúdicas são só para crianças; 

4 - Resolução de problemas é coisa séria: não há espaço para o humor; 

5 - Razão, lógica, números, utilidade, praticabilidade são coisas boas; 

sentimentos, intuição, julgamentos qualitativos, prazer são coisas más; 

6 - Tradição é preferível à mudança; 

7 - Qualquer problema deve ser resolvido com pensamento cientifico e 

rios de dinheiro; 

B) E os bloqueios ambientais – são os bloqueios impostos pelo ambiente 

físico e social vivido e imediato, tais como: 

1 - Falta de cooperação e confiança entre colegas; 
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2 - Chefes autocráticos, que apenas valorizam as suas ideias; 

3 - Distracções (telefone, interrupções corriqueiras); 

4 - Falta de apoio para transformar ideias em acção.  

 Como é amplamente divulgado, o cérebro humano é dividido em dois 

hemisférios, o hemisfério esquerdo, que contém as áreas associadas à 

administração da fala e da audição, relacionando-se portanto, mais com a parte 

racional. E o hemisfério direito, que governando a percepção espacial, a síntese 

de ideias e a apreciação estética da arte, associando-se portanto à vertente 

emocional. Seguindo este principio Adams (1994) defende que, para que haja uma 

criação eficaz o criador terá que ser capaz de utilizar o pensamento dos dois 

hemisférios. E portanto, terá que considerar a fantasia, a reflexão e as 

brincadeiras, como parte e elementos fundamentais, para uma boa criação. No 

entanto, mostra-se consciente de que, no mundo profissional da nossa sociedade 

aquilo que se privilegia é o pensamento do hemisfério esquerdo186, rebatendo, 

enquanto não houver uma cultura “disposta a aceitar a equivalência da 

importância dos pensamentos do lado esquerdo e do lado direito em ambos os 

sexos, um grande número dos membros da sociedade continuarão a sofrer do 

bloqueio de criação” (Adams 1994, 79).  

 

 

 

 

4.5.1.1. Tipos de Criatividade.  

 Na senda deste pressuposto, a criatividade parece uma das capacidade 

humana que permitem conceber e reproduzir acções intelectuais inovadoras, que 

poderão ser fruto da “imaginação ou sínteses mentais, mas produzindo sempre 

conhecimentos novos, constituindo por isso uma capacidade mais importante que 

a de aprendizagem de conhecimentos” (Sousa 2003, 189). 

 Numa conferencia187, em 1955, Taylor, apresentou cinco tipos de 

criatividade, os quais passaremos a transcrever (Sousa 2003, 190): 

                                                 

186 O Autor defende que na nossa sociedade aquilo que se privilegia é o pensamento do hemisfério 
esquerdo, referindo que a maioria dos pais, querem que os seus filhos estudem para ser médicos, 
doutores, engenheiros, advogados, etc. e não para serem pintores, músicos, etc. (Adams 1994). 
187 “University of Utah Reserch Conference on the Identification of Creative Scientific Talent”, em Salt 
Lake City, 1955. 
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1. Criatividade expressiva – quando o individuo expressa de forma livre as 

suas emoções, interessa mais o acto de exteriorização do que a própria 

criação (desenho/pintura livre, improvisação musical/teatral, etc.) 

2. Criatividade Produtiva – A criatividade dá-se mediante regras e 

condições de  metodológicas, de tempos e de economia (é mais 

importante a produção da obra que a expressão ou características 

artísticas).  

3. Criatividade Inventiva – União das características expressivas e 

produtivas, objectivando criações totalmente inéditas, por vezes 

completamente inesperadas (grandes invenções: o telefone, a lâmpada, o 

cinema, a TV, etc.) 

4. Criatividade Inovadora – Modificações revolucionarias num determinado 

campo cientifico (arte, física, economia, ...), trazendo novas perspectivas. 

Vai mais longe do que a criação da obra, já que  se dá a transformação 

criativa de teorias e concepções (como exemplo Albert Einstein). 

5. Criatividade Emergente – Quando a criatividade faz parte do habito 

quotidiano, uma criatividade constante, natural e espontânea: um génio 

(Leonardo Da Vinci, Luís de Camões, Platão, etc.) 

 Segundo Robinson e Aronica (2010), embora a diversão não seja um 

elemento essencial ao processo criativo, brincar e rirmos das ideias, permite-nos 

ficar mais predispostos a aceitar pensamentos novos. No entanto, o processo 

criativo pode nos leva muitas vezes à frustração e problemas, que são muito úteis 

para o desenvolvimento e aprendizagem do individuo.  

 De acordo com Santos (in Ferraz et al. 2011), existem inúmeros estudos 

que comprovam a importância do brincar e do jogo, no desenvolvimento humano, 

o que demonstra que ao brincar, o sujeito fica mais autónomo e independente, 

desenvolve habilidades físicas e motoras, estimula os sentidos, exercita a 

imaginação e a criatividade, constrói e reconstrói, e o melhor de tudo, socializa-

se. O brincar, pode-nos proporcionar uma viagem ao maravilhoso mundo da 

imaginação, da fantasia e do faz-de-conta, e esta viagem conduz-nos 

naturalmente à criatividade. Segundo Susana Pereira (in Ferraz e Dalmann et al. 

2012, 52), a “criatividade, como potencial inerente ao ser humano, deve ser 

cultivada e desenvolvida através do uso da imaginação, do conhecimento e da 

motivação […], a criatividade estimula-se e não se ensina!” 
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4.5.2. Ludicidade no Ensino. 

Nascemos a aprender e morremos sem saber... 

(Ditado popular) 

 O ditado popular descrito expressa bem a essência humana na 

necessidade de aprender e obter conhecimentos, garantindo desta maneira a sua 

sobrevivência e integração social. A palavra lúdico tem origem latina e deriva de 

«ludus», referindo-se a jogo, prazer, divertimento, brincadeira. O jogo que nos 

interessa aqui realçar, neste projecto de investigação, não é o jogo de jogar 

(cartas, xadrez, máquinas, etc.) mas o jogo (brincar) espontâneo, que dá prazer, 

que fomenta a participação, que contribui para a satisfação, etc. 

 A ludicidade por natureza é prazerosa, desperta o espírito para a 

criatividade e imaginação, ao mesmo tempo que consola a alma. Através da 

ludicidade podemos, por um lado, expor os conteúdos pedagógicos, de forma 

mais interessante e apelativa, e por outro, fomentar comportamentos mais 

assertivos, fortalecer relações entre os elementos do grupo, promover o respeito 

pelo outro, estimular a cooperação, entre outros. As actividades expressivas e o 

jogo pedagógico, são instrumentos excepcionais que promovem, nos 

expressantes, a descoberta. Não havendo dúvidas, que a troca de ideias, a 

reflexão e critica dos temas, feita de forma lúdica e descontraída, vem facilitar 

todo o processo de aprendizagem. Neste contexto, esta metodologia constitui-se 

como um excelente meio para incentivar, estimular e facilitar a aquisição de 

conhecimentos.  

 No entanto, Perroti (1995), chama a atenção para o conceito de lúdico, 

referindo que actualmente as diferentes dimensões do lúdico, vêm sendo 

reduzidas a praticamente uma, a do lúdico instrumental. Mas que o lúdico 

compreende pelo menos mais uma dimensão para além da referida, o lúdico pode 

e deve ser essencial. No primeiro caso, o lúdico é compreendido enquanto 

recurso, instrumento, meio para a realização de algo. No segundo caso, brincar de 

forma física e/ou intelectual é vista como essencial a vida humana. “No primeiro 

caso, o que conta é a produtividade. No segundo, a produtividade é o próprio 

processo de brincar, uma vez que nessa concepção jogar é intrinsecamente 

educativo, é essencial enquanto forma de humanização” (Perroti, 1995, 26-27). 
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 Num processo pedagógico a ludicidade como metodologia contribui para 

um desenvolvimento livre e integrador, que favorece exploração e a aquisição de 

conhecimentos. São vários os autores que referem que o lúdico é um excelente 

recurso pedagógico. Este conceito difundiu-se sobretudo a partir do movimento 

da Escola Nova com a adopção de metodologias e estratégias educativas activas. 

Em que se acredita que o individuo aprende e assimila os contextos e a realidade 

que o cerca, por meio de jogos e de brincadeiras, é por isso que Freitas e Salvi 

(2007), afirmam que por meio de actividades lúdicas é possível expressar, 

assimilar e construir a realidade.  

 Uma das estratégias mais eficaz na construção do conhecimento humano 

e no desenvolvimento de capacidades operatórias é precisamente o lúdico, além 

de se apresentar como uma ferramenta fundamental no progresso pessoal, assim 

como salienta Santin (1994), através da ludicidade consegue-se vivenciar e sentir, 

aquilo que às vezes é impossível de explicar verbalmente, mas que se pode 

apresentar por meio da fantasia, imaginação e sonhos que se vão mostrando 

através de materiais e representações simbólicas. Neste contexto, o lúdico 

aparece como uma marca individual e única do individuo que o vivencia.  

 Para Santos (1999), o individuo através da ludicidade pode adquirir 

conhecimentos em diversas áreas, aprender comportamentos, compreender 

valores e desenvolver habilidades motoras. Por este meio, o mesmo individuo 

pode ainda aprender a socializar-se e a responsabilizar-se. A mesma autora 

defende que através do lúdico, o ensino torna-se mais prazeroso, estimula-se o 

raciocínio e o gosto pela aprendizagem é recuperado. 

 Para Moyles (2002), o lúdico é um excelente meio para iniciar, promover e 

sustentar o processo de ensino-aprendizagem, dentro de uma estrutura curricular. 

Por tanto, quanto maior e mais diversificado for o número de experiências, mais 

oportunidades têm os indivíduos de desenvolver a sua imaginação e criatividade. 

E mais fácil também será, o individuo descobrir quais as ferramentas e meios de 

expressão que mais lhe agradam para trabalhar e brincar, um passo importante 

para que se exteriorize as energias criativas.   

 

 

 

4.5.3. Actividades Lúdico-Didáticas.  

 Segundo Bucho (in Ferraz et al. 2011, 37), “a melhor forma de ajudar os 

alunos a maximizar o seu potencial, é envolvê-los através de tarefas e actividades 
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prazerosas que os mesmos realizem com amor. Só o amor, a compreensão, a 

aceitação e a tolerância educam”. 

 As actividades lúdicas, são o meio mais forte e eficaz, no desenvolvimento 

da personalidade de uma criança. Aqui, a criança brinca de forma livre, corre 

como um cão, imagina que é enfermeira, etc., a ludicidade da criança, brota 

espontaneamente, sai naturalmente, emerge do seu interior sem que haja 

intervenção do adulto, e é neste processo, que segundo Sousa (2003, 149), a 

criança “desenvolve a sua imaginação, a sua inteligência, a sua vida afectivo-

emocional e a sua motricidade, de um modo de tal forma eficaz que eclipsa todas 

as outras tentativas metodológicas com que o adulto procure atingir os mesmos 

objectivos”.  

 Segundo Teixeira (1995), existem várias razões para se utilizar as 

actividades lúdicas no processo ensino-aprendizagem, das quais destacamos: 

1. Os meios lúdicos promovem uma satisfação interior, pois o ser humano 

apresenta uma tendência lúdica; 

2. Nas actividades lúdicas existe prazer e o esforço é reduzido, uma vez que 

é natural e espontâneo; 

3. As actividades lúdicas integram e accionam as componentes motoras, 

cognitivas e afectivas do Ser.  

 No decorrer das actividades lúdicas o que importa não é o produto ou o 

resultado final da actividade, mas sim todos os momentos e acções vividas. Neste 

contexto Sousa (2003, 150) refere, através da actividade lúdica a criança 

“consegue sozinha, efectuar as mais preciosas conquistas experienciais e 

vivenciais para o seu desenvolvimento. É sobretudo através do jogo que a criança 

processa a sua auto-educação”.  

 A ludicidade é importante em todas as faixas etárias, através de jogos o 

indivíduo pode exercitar aspectos cognitivos, aspectos de motricidade, 

desenvolver o equilíbrio emocional e a sua autonomia. Para Machado (1994), o 

brincar, ajuda a desenvolver a autoconfiança, a autonomia, a perceber quais as 

capacidades e limitações, a exteriorizar ideias, emoções e sentimentos. Ajuda a 

organizar as ideias e a ultrapassar desafios, o que permite a consolidação da 

aprendizagem. Segundo a mesma autora, as brincadeiras são canais singulares 

para a aprendizagem, senão os únicos para verdadeiros processos cognitivos. Da 

mesma opinião se mostra Bucho (in Ferraz et al. 2011), ao referir, 

 Através do jogo, conseguimos que o aluno/expressante possa 

aprender a aceitar regras e limites, aceitar o outro, as diferentes 

opiniões, assim como pode aprender a aceitar a derrota e a vitória, 

aprendendo a lidar com as angústias e frustrações. O jogo permite 
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facilitar a experimentação constante, a estimulação da curiosidade, a 

capacidade de descobrir, relacionar, inventar e reinventar novas 

relações (Bucho in Ferraz et al. 2011, 28).  

 Seguindo este raciocínio é claramente evidente a importância que os jogos 

assumem no ensino, sendo que estes têm na sua essência o brincar. Assim, os 

problemas, as actividades e/ou projectos podem ser apresentados sob forma de 

jogos. Segundo Raíssa Santos (in Ferraz et al. 2011, 118), “brincar é: descobrir, 

experimentar, controlar, imaginar, criar, expressar e prazer”. Para quem tem 

dificuldade em se expressar, o brincar pode ser uma boa forma de comunicação, 

já que permite ao individuo exprimir os seus pensamento, sentimentos e 

percepções, ao mesmo tempo que o ajuda a participar na actividade e a construir 

relações interpessoais saudáveis. O brincar pode ajudar o individuo a ultrapassar 

as suas frustrações e a aprender, já que exige concentração, iniciativa, 

imaginação e criatividade. Segundo a mesma autora é um dos mais completos 

processos educativos, pois influencia o intelecto, o emocional e o corpo da 

criança. 

 Para Ferland (2005), existem dois tipos de brincar, o brincar livre e/ou 

exploratório, em que a criança decide o que fazer, acedendo de forma livre a sua 

imaginação, criatividade e fantasia. E o brincar dirigido e estruturado, onde a 

criança obedece e respeita as regras impostas, que requerem actuações 

especificas e visam aprendizagens concretas, aqui é necessário que a criança já 

compreenda as regras e as aceite. O brincar é sinónimo de motivação e alegria, 

segundo Moyles (2002), o brincar proporciona à criança um conjunto de 

aprendizagens e oportunidades, tais como: 

1. Praticar, escolher, imitar, imaginar, dominar, adquirir competências e 

confiança; 

2. Adquirir conhecimentos, habilidades, pensamento lógico e coerente; 

3. Observar, experimentar, criar, sentir, memorizar, lembrar, movimentar-

se e cooperar; 

4. Questionar, comunicar, interagir com o outro (flexibilidade, respeito, 

tolerância e autodisciplina); 

5. Conhecimento e valorização, forças e limitações pessoais; 

6. Participação activa, consolidação de normas e valores sociais. 

As actividades lúdicas trabalham e abrangem todos os aspectos da personalidade 

humana: os biológicos, os afectivos, os cognitivos, os sociais e os motores 

(chateau 1961; Piaget 1964 apud Sousa 2003). Sendo portanto, importante que os 

profissionais e as instituições ligadas ao ensino, estejam receptivas a adoptarem 
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actividades lúdicas, quer dentro quer fora da sala de aula, como processo 

pedagógico. 

 No entanto, segundo Freitas e Salvi (2007), nem todos os jogos devem ser 

vistos como jogos pedagógicos, segundo as mesmas, o que separa o jogo lúdico 

do jogo pedagógico é precisamente, a intenção explicita que o jogo pedagógico 

tem em efectivar uma aprendizagem significativa. Ou seja, estimular a aquisição 

e/ou o desenvolvimento de conhecimentos ou aptidões cognitivas, que possibilite 

a compreensão e a interacção social e cultural do individuo. 

 

 

 

 

4.5.3.1. Relevância do Jogo no Processo de 
Ensino. 

O jogo é a fonte de todas as actividades superiores do homem. 

(Jean Chateau, 1961) 

 Se o jogo é intrínseco ao ser humano, se desde o inicio da nossa 

existência faz parte do processo de aprendizagem, então a lógica seria que este 

também fizesse parte das metodologias educativas, nas diferentes faixas etárias. 

No entanto, e segundo Sousa (2003), o que se passa é precisamente o contrário, 

hoje em dia o jogo é visto por pais e professores, como um desperdício e perda 

de tempo, como um disparate e um rumo para os maus vícios e maus caminhos. 

Rejeitando esta ideia o mesmo autor, refere que o jogo proporciona prazer e 

satisfação, condições que gratificam e estimulam de tal modo que, quanto mais o 

individuo joga mais quer jogar, mais se envolve e participa na vivencia lúdica. 

Concordando com Planchard (1991 apud Sousa 2003, 151), 

Quanto mais activa for esta força lúdica, mais a criança, candidata a 

homem, é inteligente e disponível para um destino superior. É este 

carácter de impulso para o alto e para o futuro que permite fazer do jogo, 

em que toda a alma está empenhada, uma potente mola da educação. 

 Piaget (1964), no seu basto trabalho dedicado ao desenvolvimento 

humano, aborda o jogo segundo três tipos de categorias: o jogo de exercícios 

simples, o jogo simbólico e o jogo de regras. 
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1. Os jogos de exercícios simples – são jogos de acção com esquemas simples 

e de práticas repetitivas, que podem ser utilizados durante toda a infância, 

apenas com a finalidade lúdica e nos quais se enquadram dois tipos de jogos, 

os sensório-motores (sensoriais e motores), por exemplo imitação de alguns 

movimentos, e os jogos de combinação (sem ou com finalidade), que amplia 

o exercício fazendo novas criações lúdicas, por exemplo, jogos de 

combinação sem finalidade - inventar jogos com bolas; jogos de combinação 

com finalidade – exercícios para alcançar o prazer lúdico – a criança salta, 

tentando saltar cada vez mais longe. E os jogos de exercícios do pensamento 

simples, sem e com finalidade. 

 
2. Jogos Simbólicos – Aqui os jogos tornam-se um pouco mais complexos, no 

sentido em que passam a usar e a trabalhar o símbolo, o que implica a 

representação mental de um objecto ausente, como por exemplo: a criança 

pega num disco e imagina ser o volante de um automóvel. Os jogos 

simbólicos aparecem divididos em três fases, a primeira fase, dos 2 aos 4 

anos; a segunda fase, dos 4 aos 7 anos; e a terceira fase, dos 7/8 aos 11/12 

anos.  

 

1.ª Fase –  Nesta fase os jogos simbólicos podem-se dividir em três 

secções: A) A projecção de esquemas simbólicos em objectos novos (diz 

que o seu boneco está a chorar e ela própria imita o som) e a projecção 

de esquemas de imitação em objectos novos (Finge que lê um livro no 

café); B) A assimilação simples de um objecto a outro (diz que uma 

bolacha é um bolo e dá-o a comer à sua boneca), e Jogo de imitação 

(sou um gato, sou um cavalinho, etc.); C) Combinações simbólicas 

simples – aqui há já a construção de cenas inteiras (sentada num tronco, 

pedala, simula passar por lombas, passarinhos, ultrapassa um carro, etc. 

até chegar ao destino), Combinações compensatórias – quando 

impossibilitada de exercer na realidade o seu desejo, a criança fá-lo 

ficticiamente (quando proibida de entrar no atelier do pai, esta refugia-se 

no seu quarto e brinca às esculturas), outro exemplo vizinho, relaciona-se 

com a utilização do jogo contra um medo, neste caso a compensação 

torna-se catarse (quando a criança tem medo de alguma coisa, mas 

brinca imitando-a); Combinações liquidantes – surgem na presença de 

situações penosas e desagradáveis em que a criança vai tentar 

compensá-las ou aceitá-las (chocada com a galinha morta e depenada 

em cima da mesa, a criança no dia seguinte brinca fingindo ser uma 

galinha morta); Combinações simbólicas antecipatórias – surgem quando 

a criança prevê e antecipa, através do seu desempenho fictício, as 

situações e consequências de desobediência ou imprudência, no caso 
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de recusa e aceitação (depois de advertida para não subir a cadeira, 

finge que subiu, caiu e se magoou.  

 

2.ª Fase – Inicia-se o declínio dos jogos simbólicos, da fase anterior, 

embora ainda de grande intensidade afectiva mas já com tendência para 

se aproximar à realidade. O símbolo perde a sua particularidade mais 

lúdica para se tornar numa reprodução do real. Aqui, acrescentam-se três 

novas características: A) combinação simbólica ordenada – consegue-se 

ordenar, construir em sequencia de acontecimentos, contar uma história 

lógica; B) Imitação exacta do real – aproximação o mais próximo da 

realidade possível, quer no jogo quer no ambiente, ou seja, imitar um 

policia como um policia, mas também construir os materiais e cenários 

que acompanham o jogo, o chapéu, as algemas, as botas, a farda, etc.; 

C) O simbolismo colectivo – a partir desta fase, as crianças brincam de 

forma mais complementar, em que cada uma assume o seu papel, por 

exemplo: Um passeio de carro, em que o pai conduz, a mãe vai ao lado e 

os filhos vão atrás (Sousa 2003). 

 
3.ª Fase – Declínio do simbolismo – O simbolismo dá lugar aos jogos de 

regras, e às construções simbólicas cada vez mais próximas do trabalho 

seguido e adaptado. O jogo egocêntrico dá lugar ao jogo com regras 

efectivas e ao espírito de cooperação entre elementos. Em paralelo a 

esta aproximação e adaptação social, dá-se também, o desenvolvimento 

cada vez mais adaptados à realidade das construções, dos desenhos e 

dos trabalhos manuais. Como exemplo: construção de mapas, 

reconstrução de cenas históricas, etc. 

 
3. Jogo de Regras – este tipo de jogo tomam posição sobretudo entre os 7 e os 

11 anos de idade, continuando a desenvolver-se durante toda a vida do 

individuo. Aqui encaixam-se todos os jogos cuja característica principal é a 

existência de regras. Para Piaget existem dois campos de jogos de regras:   

A) os jogos de regras transmitidas – são jogos em que as regras estão 

registadas e alicerçadas nos saberes dos mais velhos, que as vão passando 

ou impondo às novas gerações, por exemplo: jogo do berlinde, jogo da 

macaca, jogo de cartas, etc.; B) e os Jogos de regras espontâneas – são 

jogos em que as regras surgem no momento, por exemplo: o jogo do médico 

e do paciente, que passa a ter um atendimento regulamentado. 

 Segundo Piaget (1962 apud Sousa 2003), o ser humano, e em especial a 

criança, tem a necessidade aprender e de desenvolver a sua inteligência e esta 

desenvolve-se, não pelos métodos hoje utilizados, como a memorização de 
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matérias escolares, como muitos pensam e defendem, mas sim, através de 

actividades lúdicas. Segundo Sousa (2003), é através do jogo que a criança 

realiza-se, satisfaz-se, cria novas potencialidades e desenvolve a sua 

personalidade, através dos jogos é mais fácil para a criança se expressar, 

inventar, imaginar e criar. Na mesma opinião se mostra Santos (1989),  

A expressão lúdica, quer através de exercícios motores e sensoriais, quer 

através de jogos imaginários diversos, quer através de jogos de 

personagens diferentes, vai proporcionar à criança um desenvolvimento 

integrado e integral (Santos 1989 ). 

 Segundo Sousa (2003), quando o individuo cresce a sua actividade lúdica 

diminui consideravelmente, uma vez que este tem que se dedicar à sua actividade 

profissional, no entanto, o prazer do jogo está sempre presente. Segundo o 

mesmo, o homem não consegue encontrar no mundo real algo que lhe traga tanta 

satisfação como quando jogava em criança, o que o leva a substituir o jogos por 

fantasias, imaginando situações, sonhando acordado por ideais desejados. No 

seguimento, Freud (1968), apresenta uma diferença entre o jogo da criança e a 

fantasia do adulto, no caso da criança, normalmente não existe vergonha no papel 

que desempenha no seu jogo, não o esconde de ninguém. Já no caso do adulto, 

é precisamente o contrário, este envergonha-se das suas fantasias, escondendo-

as dos demais, é uma coisa pessoal e intima, que raramente é partilhada.  

 

 

 

 

4.6. Educação Expressiva: O 
Potencial do Cinema de Animação. 
 “O cinema de animação tem uma riqueza singular, na forma como 

reinterpreta o real e se enraíza no imaginário das pessoas de todas as idades” 

(ICA, apud CdA 2006, 8). As imagens, quer estáticas quer animadas podem ser 

utilizadas como poderosas ferramentas pedagógicas e de comunicação, no 

sentido em que estas carregam consigo estruturas comunicacionais, não só para 

quem as produz mas também para quem as contempla, produzindo reacções, 

reflexões e sentimentos muito variados. Acreditamos portanto que, tratando-se de 

pessoas com necessidades educativas especiais a arte, vinculada pela imagem e 

pelo audiovisual, mais concretamente pelo cinema de animação, torna-se num 
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instrumento aglutinador que desperta, estimula e trabalha os vários sentidos do 

individuo, já que através da arte, todos, sem excepção podem participar nas 

actividades e/ou projectos propostos. 

 Ainda, a representação e a liberdade oferecida aos que trabalham e 

exploram a animação, permite estabelecer relações e viagens ao mundo do 

imaginário, sem restrições e inibições, na animação, tudo pode acontecer. O 

cinema de animação é um veiculo altamente poderoso na jornada da 

aprendizagem, já que através deste, podemos explorar e relacionar disciplinas, 

conceitos, técnicas e temáticas.  

 Fortemente estereotipada e associada ao público infantil, o cinema de 

animação ainda não possui o seu merecido estatuto. Embora interessante e 

cativante, esta arte ainda é vista por muitos como uma forma de criação artística 

menor, como nos refere Cunha, 

 O cinema é todo ele um fascínio. Mas mais fascinante ainda aparece 

tornar-se quando se fala de cinema da animação. Precipitadamente 

olhado por muitos como uma forma de criação artística menor e quase 

sempre associado ao público infantil, o cinema de animação é – 

evidentemente – tão cinema como qualquer outro descendente do “Les 

sortie des usines Lumière (Cunha 2004, 9). 

 No entanto, podemos afirmar apoiadas pela opinião de vários animadores 

portugueses como: José Miguel Ribeiro (2014), Abi Feijó (2014), Galrito (1014), 

Costa Valente (2014), Paulo Cambraia (2014), entre outros, que o cinema de 

animação comporta um enorme potencial educativo, já que é a única arte que 

consegue incorporar várias outras áreas artísticas. No seguimento, a animação faz 

parte da vida quotidiana da maioria das pessoas, hoje em dia todos ou quase 

todos os indivíduos, estão familiarizados com esta temática, o que permite ao 

profissional educador, trabalhar e explorar de forma mais abrangente e intensa o 

universo da animação, que pode ir desde a visualização e análise, até à criação e 

produção de filmes de animação. Neste contexto, Ribeiro (in Andrade 2013), em 

entrevista ao jornal o Público, no dia 16 de Novembro, refere que as novas 

gerações estão cada vez mais receptivas e próximas do cinema de animação, já 

que, a imagem animada está ligada a muitas das coisas que são referência para 

os mais novos, como a televisão, a internet, os videojogos, entre outros. Hoje em 

dia qualquer um pode através de um simples telemóvel ou computador fazer as 

suas próprias animações.  

 Como já foi visto anteriormente, a educação expressiva propõe-se a 

desenvolver ao máximo o potencial humano, fomentando o autoconhecimento e o 

encontro consigo mesmo, com os outros e com a «casa da vida» partilhada, onde 
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nos integramos e somos integrados (Peres in Ferraz e Dalmann et al. 2011, 202). 

Como complemento e em paralelo também o cinema de animação comporta em 

si, um enorme potencial expressivo, que permite a criação de linguagens dotadas 

de inúmeras possibilidades expressivas, sendo mesmo, um veículo de criação 

privilegiado, onde o criador/autor pode expor sem medos e receios, as suas 

criticas (politicas, sociais e religiosas), as suas emoções, os seus desejos e o seu 

imaginário. 

 Segundo Galrito (2014, anexo N, ponto 1.3.), o potencial educativo do 

cinema de animação, pode ser visto segundo duas dimensões: Uma primeira, à 

qual denomina de dimensão escolar, onde se englobam todas as áreas e 

disciplinas de ensino, ou seja, tudo o que se aprende na escola pode fazer parte 

de um filme. Segundo o mesmo, pode-se falar de inúmeros conhecimentos que se 

aprendem ao realizar um filme de animação, como por exemplo: escrever/inventar 

uma história, adaptá-la (disciplina de Português ou Inglês), fazer um storyboard 

(disciplina de desenho), fazer pesquisa (disciplinas de história, geografia e outras, 

dependendo do tipo de filme), para coisas mais especificas, como a velocidade de 

deslocação, de um objecto, quantos desenhos vou precisar? (disciplina de 

matemática), e por aí fora. Na sua perspectiva, existe depois também um enorme 

potencial de matérias e disciplinas mais artísticas, construir cenários, 

personagens, acessórios, etc. Ainda dentro desta dimensão, o autor defende que 

é necessário que se aprenda a linguagem do cinema a linguagem dos planos188. 

Como segunda dimensão, apresenta-nos aquilo que considera fundamental 

desenvolver do ponto de vista pedagógico, que é o potencial da riqueza que o 

cinema de animação possui, que é, a sua vertente e capacidade de inventar, 

reinventar, transformar e de ir mais além do que a nossa própria realidade. Para 

Galrito (2014, anexo N, ponto 1.3.), esta capacidade permite-nos aprender a ler o 

mundo à nossa volta, a vê-lo de vários ângulos e a explorá-lo de maneira 

diferente. Segundo o mesmo, muitas das vezes recusamos coisas por ignorância, 

porque as desconhecemos, logo não as experimentamos, e se não as 

experimentamos não podemos aprender. Seguindo este raciocínio, o mesmo 

refere que, o cinema de animação permite a exploração e a abertura aos mundos, 

e isto do ponto de vista pedagógico, independentemente da idade, tamanho ou 

Bilhete de Identidade é fundamental, para sermos mais e melhores seres humanos 

e também reivindicarmos com os outros e connosco.  

 Questionado sobre o potencial do cinema de animação como estratégia 

educativa, Valente (2014, anexo N, ponto 1.2.) lembra, o cinema de animação “é 

                                                 

188 Segundo Galrito (2014), é importante ensinar a linguagem dos planos, dando o exemplo: “Quando é 
que eu tenho mais medo do lobo mau? Quando está pequenino no fundo do ecrã ou quando ele tem os 
dentes a babar e a encher o ecrã todo? Segundo o mesmo, os planos em termos de enquadramento, 
assim como na escrita, também servem para adjectivar. 
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uma coisa gira”, e quando as coisas são giras, facilitam o processo de ensino, o 

professor consegue motivar muito mais os seus alunos, portanto e segundo o 

mesmo, enquanto o cinema de animação for “uma coisa gira”, vai ser fácil e vai 

permitir fazer muita coisa. No entanto, o mesmo interroga-se, se o cinema de 

animação vai ter a capacidade de quando deixar de ser “uma coisa gira”, 

continuar a ser importante para a educação. No seguimento, para o autor a 

motivação é sempre o primeiro passo para que as coisas possam resultar, no 

entanto, existem outros factores importantes a considerar, nomeadamente, 

interessa que o aluno possa evolucionar, que possa experimentar, que possa 

fazer coisas e que possa sobretudo resolver o seu processo educativo de forma 

positiva. Neste contexto, reflecte, de que forma pode o cinema de animação nos 

ajudar nas fases seguintes à motivação, que segundo o mesmo, são sempre as 

mais difíceis e os verdadeiros desafios189, já que, a motivação rapidamente 

também se pode transformar em desmotivação. Para Valente (2014, anexo N, 

ponto 1.2.), está implícito que a aprendizagem das técnicas de animação é um 

processo rápido, no entanto, a execução de um pequeno filme pode levar anos, e 

é com este pressuposto que o autor refere, que o cinema de animação é um 

excelente veiculo de motivação, mas depois este, vai precisar do apoio do 

cinema, como processo de comunicação (linguagem/ temática) e processo de 

experimentação (imaginação/criatividade), para fortalecer a motivação e a 

aprendizagem. 

 A animação permite-nos explorar e trabalhar em pintura, escultura, 

plasticina, desenho, papel, etc., para Ribeiro (2014, anexo N, ponto 1.4.), tudo 

pode ser feito em animação, o trabalho do movimento é adaptável a quase tudo o 

que existe à nossa volta, e portanto isso permite concentrar numa área artística 

quase todas as artes plásticas, o que faz com que este universo seja um potencial 

muito forte para quem quer trabalhar nesta área, porque se sente livre, não é uma 

técnica que feche mas sim uma que abre. Outra coisa que considera importante 

num projecto de animação e num contexto de aprendizagem é o facto de se ter 

que trabalhar em equipa, no sentido em que se aprende muitas coisas para além 

da técnica e do processo, aprende-se a saber respeitar, discutir e negociar ideias, 

a estruturar e organizar, a assumir responsabilidades na execução de 

determinadas tarefas, a aprender que existe sempre uma consequências pelos 

nossos actos, etc.  

 Para Abi (2014, anexo N, ponto 1.1.), em termos educativos o cinema de 

animação tem a vantagem de ser uma arte multidisciplinar onde se pode 

                                                 

189 Verdadeiros desafios: no sentido em que um projecto de animação passa por várias fases e exige 
muito dos participantes. É preciso dedicação, disponibilidade, muito tempo, paciência, concentração, 
disciplina e ser disciplinado, etc.  
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aglomerar diversas valências, para o autor, a animação permite a 

interdisciplinaridade que tanto se fala hoje em dia. Segundo o mesmo, um 

projecto educativo que recorra ao cinema de animação, é um projecto 

extremamente forte, graças à polivalência que tem, na confluência das diferentes 

artes e saberes.  

 Para Tânia e Icaro (2014, anexo N, ponto 1.7.), o potencial do cinema de 

animação numa dinâmica educativa, é infinita e “brutal”. Para os autores, a magia 

da animação está em mostrar às pessoas como se consegue ter a ilusão do 

movimento, como é que se consegue fazer mexer os objectos. Segundo os 

mesmos, um filme de animação pode abordar diversas temáticas altamente 

educativas, que podem ir desde as matérias lectivas a questões de valores morais 

e sociais, entre muitas outras, que são trabalhadas e apreendidas de uma forma 

mais lúdica. Através do cinema de animação, para além dos princípios técnicos e 

da magia e para além da liberdade de expressão, a animação permite abrir e ter 

um espaço para que o individuo possa ser criativo, possa pensar, experimentar e 

executar. Uma outra vantagem que os autores enunciam é que o cinema de 

animação permite o trabalho de grupo, estabelecer relações, o respeito, a 

concentração, a auto-estima, ente muitas outras coisas boas. Para ambos, o 

cinema de animação permite abordagens educativas lúdico-didáticas que 

incentivam e promovem a aprendizagem, condições extremamente importantes e 

essenciais nos dias que correm. No seguimento Tânia (2014, anexo N, ponto 1.7.), 

com base na sua basta experiencia, defende que o cinema de animação deveria 

ser incorporado nas escolas e nos diferentes graus de ensino, como ferramenta 

de ensino, artística, lúdica e pedagógica. Ícaro (2014, anexo N, ponto 1.7.) 

acrescenta, o que faz com que o cinema de animação seja interessante é o facto 

de ser um instrumento que permite construir uma coisa que é disseminável, ou 

seja um produto que pode ser visto em qualquer lado por qualquer pessoa, com a 

vantagem de que, antes de se ter o produto final, tem que se passar por várias 

fases e etapas, aqui não há concorrência, já que todos remam na mesma 

direcção. Ambos os autores, defendem que as experiências neste campo são 

sempre positivas, unificadoras e dignificadoras190. 

 Para Cambraia (2014, anexo N, ponto 1.6.), existe sempre potencial 

pedagógico no cinema de animação, quer sejamos espectadores quer 

realizadores. Para o autor, fazer animação num contexto pedagógico pode ser 

interessante, no entanto alerta-nos para o facto de que a exigência da animação 

levada ao extremo, por alguns profissionais, pode ser muito anti-social, 

                                                 

190 Experiências neste campo são sempre positivas, unificadoras e dignificadoras, no sentido em que, 
quando os indivíduos entram na sala de cinema e reconhecem os seus desenhos, os cenários, os 
personagens e os planos em que trabalharam, e sabem o trabalho que dá fazer uma animação, ficam 
mais sensibilizados e extremamente orgulhosos (Tânia e Ícaro 2014, anexo N, ponto 1.7.). 
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explicando que, os indivíduos que estão a desenvolver uma animação, na maioria 

das vezes, chegam a uma altura que estão completamente isolados, não saem e 

não convivem porque estão demasiado absorvidos a fazer o seu filme. 

Questionando aqui se os formadores/ professores deveriam ser ou não pessoas 

ligadas à animação, o autor considera que não, para o mesmo, deveriam ser 

pessoas com alguma independência, por forma a tirar o maior partido possível 

desta área, como ferramenta pedagógica. Quanto à actividade em si, de se fazer 

um filme, o autor considera que o potencial existe, porque quando se trabalha em 

animação, para além de muitas outras coisas, são necessários alguns ingredientes 

muito importantes na formação de um individuo, como: a concentração, a 

atenção, persistência, objetivos a cumprir e a atingir, o trabalho em grupo, entre 

muitos outros (Cambraia 2014, anexo N, ponto 1.6.). Para o autor, o cinema de 

animação é de facto um excelente meio pedagógico, que motiva, seduz e nos dá 

no final, uma enorme recompensa: um filme.  

 

 

 

 

4.7.  Resumo e Reflexões do Capítulo 

 No presente capitulo, conseguimos perceber que os modelos educativos 

empregues, com base em objectivos, programas e práticas precisas e 

previamente determinados e impostos aos indivíduos, sem considerar quais os 

interesses, vontades, necessidades e ritmos de aprendizagem, estarão 

condenados ao fracasso, uma vez que continuaram a apostar numa educação 

mecanizada e adoecida, pouco compatível com as necessidades da sociedade 

moderna. Contempla-se por conseguinte, a necessidade de procurar e adoptar 

novas abordagens de ensino-aprendizagem, que sejam mais activas e interactivas 

entre os intervenientes e que fomentem a criatividade, a exploração, a 

experimentação, etc., e acima de tudo, que respeitem, incentivem e estimulem os 

diferentes estilos, interesses e ritmos de aprendizagem de cada individuo. Ainda, 

se considerarmos que a escola deveria ser um espaço prazeroso, cheio de 

liberdade, que fomentasse a criatividade, a imaginação, a expressividade e que 

promovesse e valorizasse a inovação, as novas soluções, a reflexão e a critica, 

rapidamente verificaríamos que o rumo que os sistemas actuais levam é 

precisamente o oposto. 
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 E é nesta tentativa de explorar novas abordagens educativas, que 

satisfaçam as exigências actuais, que surge um novo paradigma educativo: A 

Educação Expressiva. Este novo modelo é descrito como sendo o “estimulo de 

todas as formas de expressão humanas, em contexto educativo, socioeducativo, 

em sala de aula ou em educação comunitária, com a finalidade de promover a 

formulação do conhecimento, a aprendizagem e o desenvolvimento de 

competências humanas” (Ferraz e Dalmann et al. 2012, 43).  

 Assim, e para melhor compreendermos o universo da educação 

expressiva, iniciamos este capitulo, trilhando um caminho exploratório, que 

passou inicialmente por compreender quais os fundamentos teóricos que estão 

na génese do aparecimento da educação expressiva, que tem como base uma 

orientação humanista. Evidenciando aqui, que o processo de aprendizagem 

ocorre e acompanha o Ser durante toda a sua existência, a nossa maneira de ser 

e o nosso conhecimento vão sendo moldados ao longo dos anos, mediante as 

nossas vivencias e experiências, como refere Bucho (in Ferraz et al. 2011), o 

nosso conhecimento vai sendo realizado através de um processo de avanços e 

recuos, de encontros e desencontros, de aprendizagens e desaprendizagens, e 

isto, obriga o ser humano a conhecer-se melhor a si próprio. A defesa de que o 

desenvolvimento emocional e tão importante como o desenvolvimento racional é 

aqui exposto e defendido, por vários autores, inclusive através da educação 

expressiva. Presentemente revela-se necessário um sistema educativo que 

permita um justo equilíbrio entre estes dois pólos, de maneira a formar indivíduos 

mais saudáveis e estáveis psicologicamente. Os esforços de ensino-

aprendizagem, devem ser no sentido de facilitar a passagem do Saber-Saber para 

o Saber-Fazer, sem nunca perder de vista o Saber-Ser. Neste contexto, o futuro 

da educação passa por explorar as habilidades, o potencial, as aptidões naturais 

e as paixões pessoais de cada individuo. Como meio orientador, na subsecção 

4.3.1., são enunciados vários objectivos e princípios inerentes a esta nova 

abordagem educativa. 

 Verificamos também, que a educação expressiva transforma todo o 

conceito inerente ao professor e ao aluno, primeiramente passam a ser 

designados de educador expressivo e expresante respectivamente. As suas 

atitudes e funções mudam radicalmente, o professor agora educador expressivo, 

torna-se mais activo, pró-activo e dinâmico, para além de ensinar também orienta, 

para além de reprimir, aconselha. O educador expressivo, é um elemento capaz 

de construir um ambiente de bem-estar, seguro, confortável, de aceitação, de 

confiança, de honestidade, de autonomia e de liberdade de expressão e reflexão, 

e, acima de tudo, deve garantir a inclusão de todos os elementos do grupo. A sua 

principal função, passa a ser estimular os indivíduos para a exploração, ou seja, 
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aprender a fazer-fazendo, aprender a sentir-sentindo, aprender a pintar-pintando, 

etc. Por estar agora mais consciente e concentrar o seu processo no expressante 

(aluno), este alinha o seu desafio em dois patamares. O patamar de  ensinar os 

temas do currículo ao mesmo tempo que proporciona momentos de relação, 

facilitando a organização interior e pessoal do expressante. Desenvolvendo assim, 

não só, as dimensões cognitivas e técnicas mas também todas as outras: 

emocional, relacional, espiritual, existencial, etc. 

 O atual aluno, um elemento passivo, deixa de o ser ao transformar-se em 

expressante passando a ter um papel mais activo no seu processo de ensino-

aprendizagem. Um expressante mais autocrítico, livre, destemido, participativo, 

respeitador, que questiona sem medo, que arrisca, é feliz, pesquisador e 

deliberativo em tudo aquilo que participa. Neste modelo, o expressante está em 

constante acção quando confrontado com diversas situações, o mesmo terá a 

necessidade de reflectir, reagir, de ir à procura do conhecimento e de o expressar 

criativamente e/ou emocionalmente, fazendo uso dos diferentes mediadores 

expressivos possíveis e disponíveis. O expressante constrói o seu conhecimento 

através da descoberta pessoal, vivendo e participando nas diversas situações.  

 Na subsecção 4.3.4., expomos as metodologias e mediadores expressivos 

que podem ser empregues no processo de ensino-aprendizagem, destacando 

aqui que a arte, sob todas as suas formas expressivas, desempenha um papel 

fundamental no desenvolvimento e na formação equilibrada e harmoniosa da 

personalidade do individuo, e que os diferentes mediadores expressivos e 

artísticos são pontes que permitem ao expressante se exprimir e falar 

abertamente, sobre tudo. Trabalhar com a educação expressiva é trabalhar com 

todos os sentidos dos expressantes, aqui o expressante, de forma prazerosa e 

descontraída, observa, sente, experimenta, faz e aprende.  

 No seguimento, expomos na secção 4.4., os limites entre educação 

expressiva e a educação artística. Nesta secção evidenciamos as diferenças e as 

perspectivas designadas para cada um dos paradigmas de ensino: A educação 

artística, a educação pela arte e a educação expressiva. Onde verificamos que 

apesar da educação artística promover e defender uma educação onde haja um 

equilíbrio entre as ciências, as letras e as artes, por forma a proporcionar um 

desenvolvimento global e integral do individuo, esta ainda se apresenta como uma 

disciplina, com objectivos, conteúdos programáticos e avaliação bem definidos, o 

que vai provocar nos indivíduos a ideia de obrigatoriedade de execução e não o 

gosto pela exploração, experiência e desempenho. Aqui desenvolve-se o conceito 

de concretização da obra e da valorização estética em função de uma avaliação 

final. Existe ainda aqui o conceito de professor/aluno, disciplina organizada e 

imposta objectivando uma avaliação que é realizada, no final do período ou 
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semestre, em função da obra concretizada. Por outro lado, temos também a 

educação pela arte, que é uma metodologia de ensino, com o propósito de utilizar 

a arte como meio/ferramenta para promover a educação. Aqui a arte é colocada 

ao serviço do individuo, e não o contrário. Embora esta traga alguns benefícios 

comparativamente com o modelo anterior (educação artística), como: a 

valorização da experiência vivida e a avaliação passa a ser global, ainda assim, 

mantém alguns princípios que impedem uma aprendizagem em pleno, tais como: 

O professor é o possuidor de todo o conhecimento e sem ele o aluno não se 

desenvolve, a avaliação, embora seja executada de forma continua, ainda exerce 

pressão que é imposta pelo professor, o que pode levar a que o aluno deixe de 

actuar livremente para agradar o professor. Quanto a educação expressiva, esta 

difere dos modelos anteriores principalmente porque não tem como prioridade 

produzir educação através da arte ou vice-versa, apenas concede a oportunidade 

do individuo, consciente ou não, através da expressão de si, também produza arte. 

Aqui não se valoriza a estética, mas sim as emoções e os sentimentos, implícitos 

ou explícitos, expressos no resultado que a educação expressiva revela (Dalmann 

in Ferraz et al. 2011). A arte na educação expressiva é só mais uma ferramenta 

para facilitar o processo de ensino-aprendizagem, entre expressante e educador 

expressivo, ambos no mesmo patamar, sem hierarquia, no entanto, ambos estão 

bem conscientes das suas funções. Salientamos ainda, que um projecto de 

natureza expressiva, contará no seu processo com várias actividades, e cada uma 

delas irá apresentar resultados, que puderam ou não ser combinados para ter 

continuidade para outras actividades. E os resultados de todo o processo pode 

culminar com uma exposição, uma mostra, uma música, uma peça de teatro, etc.  

 A educação expressiva integra e promove a assimilação de conceitos e 

valores fundamentais para a vida em sociedade, tais como: o respeito, a inclusão, 

a igualdade de direitos, a solidariedade, a partilha, a espontaneidade, a liberdade, 

entre muitos outros, para tal, é necessário que exista um clima de aceitação, de 

tolerância, de abertura às iniciativas e opções dos indivíduos. Tendo como 

principio o enunciado, compreende-se o potencial da educação expressiva junto 

de indivíduos com necessidades educativas especiais. Este modelo proporciona 

aos indivíduos especiais uma valorização pessoal por aquilo que fazem e sabem 

fazer. Aqui, a arte oferece a estes indivíduos a possibilidade de participarem de 

um processo de aprendizagem activo, ao mesmo tempo que consagram uma 

oportunidade singular para que estes, explorem e compreendam melhor o mundo 

que os rodeia. A educação expressiva passa a ser um instrumento que permite 

aos jovens com NEE desenvolverem o seu potencial criador, procurando expandir 

o seu raciocínio e pensamento por forma a atingir capacidades muitas vezes 

adormecidas, como: a imaginação a invenção e a criação de coisas originais 

(Sousa 2003). Segundo Bucho (in Ferraz et al. 2011), a prática criativa permite um 
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maior conhecimento interno do individuo, permitindo-lhe aceder a novas 

experiências, aprendizagens e conhecimentos. Apesar do exposto e dos 

benefícios expressos da utilização das áreas criativas no processo de ensino-

aprendizagem, infelizmente, em muitos sistemas educativos, inclusivamente no 

nosso, ainda impera o pensamento implementado no século XIX, e que visava 

sobretudo responder às necessidades impostas pelo industrialismo. Como refere 

Martinéz (1997), as escolas são programadas para que os alunos obtenham 

conhecimentos, hábitos e habilidades impostas, e não para desenvolverem de 

uma forma geral a sua personalidade e, muito menos para serem criativos. Face 

ao exposto palavras para quê? 

 Pedagogicamente, para o desenvolvimento do processo criativo, a 

ludicidade apresenta-se como a metodologia mais relevante. Através da 

ludicidade consegue-se vivenciar e sentir, aquilo que às vezes é impossível de 

explicar verbalmente, mas que se pode apresentar por meio da fantasia, 

imaginação e sonhos que se vão mostrando através de materiais e 

representações simbólicas. Os aspectos lúdicos, quando encarados de forma 

séria, podem ir além do puro divertimento. Empregar e desenvolver a ludicidade, 

em actividades pedagógicas com qualquer faixa etária, é permitir desenvolver 

uma aprendizagem holística profunda e mais sólida. O lúdico vem trazer ao ensino 

aquilo que há muito se perdeu, a vontade de aprender, a vontade de participar ou 

simplesmente a vontade de estar presente. Através deste meio, facilitamos quer a 

transmissão quer a aquisição de conhecimentos, fomentamos o desenvolvimento 

pessoal, a socialização, a expressão, a comunicação e a construção do 

conhecimento. A nosso ver, é muito importante criar instituições de ensino, em 

que todos se sintam felizes, principalmente os alunos, é crucial dar-lhes 

condições e ferramentas para que estes queiram estar na escola, queiram 

aprender, daí a importância da ludicidade e da educação expressiva no ensino. 

Salienta-se aqui um factor importante no processo de brincar e aprender e 

aprender através do brincar, que é precisamente o prazer que se dá em ambos, 

ou seja, quando brincamos também aprendemos e se aprendermos através do 

brincar, todo o processo se torna mais fácil, leve e motivador, a aprendizagem 

passa a ser diferente e mais interessante. 

 Rematamos este capitulo estabelecendo a relação entre a educação 

expressiva e a temática principal deste projecto de investigação: o cinema de 

animação. Apoiadas pelo testemunho de vários animadores portugueses (José 

Miguel Ribeiro, Galrito, Abi Feijó, Costa Valente, Paulo Cambraia, entre outros, 

2014), podemos afirmar que o cinema de animação comporta um enorme potencial 

educativo, já que é a única arte que consegue incorporar várias outras áreas 

artísticas. O cinema de Animação é uma ferramenta pedagógica e de 
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comunicação, poderosa que se pode transformar num elemento aglutinador, que 

desperta, estimula e trabalha os vários sentidos do individuo, permitindo ainda, a 

inclusão e a participação de todos os elementos. Como já foi retratado 

anteriormente, a educação expressiva propõe-se a desenvolver ao máximo o 

potencial humano, fomentando o autoconhecimento e o encontro consigo 

mesmo, com os outros e com a «casa da vida» partilhada, onde nos integramos e 

somos integrados (Peres in Ferraz e Dalmann et al. 2011, 202). Como 

complemento e em paralelo também o cinema de animação comporta em si, um 

enorme potencial expressivo, que permite a criação de linguagens dotadas de 

inúmeras possibilidades expressivas, sendo mesmo, um veículo de criação 

privilegiado, onde o criador/autor pode expor sem medos e receios, as suas 

criticas (politicas, sociais e religiosas), as suas emoções, os seus desejos e o seu 

imaginário. 

 Concluímos referindo que acreditamos que a arte, a criatividade, a 

espontaneidade e a liberdade são ingredientes essenciais para um ensino que 

tenha como objectivo principal a formação integral do Ser. Neste novo modelo 

pedagógico o que interessa não é a produção da obra, nem a qualidade estética, 

mas sim todo o processo criador, as vivências, as relações, as emoções e 

sensações, a consciencialização, as aprendizagens adquiridas, pela própria 

experiência (Ferraz e Dalmann et al. 2012). 
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5.  
Educação Especial 

“A vida é bela quando nada a perturba. Mas o mundo não é perfeito 

nem igual. Ainda não estamos preparados para aceitar, acolher e amar 

a diferença (...) Ignoramos quase sempre aqueles que nos incomodam” 

(Guerra in Moreira 2006, 6). 

 

 

 

 

5.1. Introdução 

 Na maioria das vezes, fugimos de pessoas diferentes, as desculpas que 

damos são muito variadas, no entanto, a verdade é que raramente lhes damos 

uma oportunidade. Isto até parece um quanto contraditório e caricato, quando na 

sociedade actual se valoriza tanto a diferença, que aliás, a maioria de nós, tenta 

evidenciar a cada dia que passa na forma de agir e de afirmação individual. Neste 

contexto, e concordando com Cação (in Moreira 2006), é errado continuarmos a 

insistir no discurso de pessoas diferentes, já que diferentes somos todos nós. O 

mesmo autor refere ainda que, “Se assim for, as energias devem ser canalizadas 
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para a promoção de oportunidades de igualdade, mas no plano exclusivo dos 

direitos individuais e de cidadania. Não porque “Eles” são diferentes, mas sim 

porque todos nós somos diferentes uns dos outros e, por via disso, temos pontos 

de partida diferentes para as mesmas metas (Cação in Moreira 2006, 54). 

 Segundo Rogério Cação191 (in Moreira 2006, 54), “vivemos hoje uma 

sociedade onde, infelizmente, cada vez há menos tempo para os outros. Os 

imperativos da sobrevivência e do consumo fazem com que a generalidade das 

pessoas se esgote nos seus próprios objectivos pessoais, relegando para 

segundo plano as preocupações com os outros. Talvez isso explique, em parte, 

porque é que cada vez há menos mecanismos de solidariedade espontânea, 

aquele tipo de solidariedade que salta da alma para a acção, cada vez mais 

substituída por um género de solidariedade programada, que transfere para 

instituições uma boa parte daquilo que deveriam ser deveres individuais de 

cidadania” (Cação in Moreira 2006, 54). 

 Uma vez que o público-alvo deste projecto de investigação são jovens e 

adultos com necessidades educativas especiais, sentiu-se a necessidade de 

perceber melhor todo o contexto social e educativo a que estão sujeitos. Neste 

sentido, este capitulo, inteiramente dedicado aos Jovens e adultos com NEE, 

prevê: numa primeira fase, percorrer de forma sucinta as transformações sociais 

ligadas à deficiência ao longo da história, e em particular o caso português. 

Analisar o enquadramento e as adequações que têm sido levadas a cabo no 

processo de educação especial, novos horizontes - novos rumos. No seguimento, 

explorar o novo paradigma de transformação do conceito educação especial para 

necessidades educativas especiais e, a abrangência da inclusão e diversidade 

associada ao ensino. Numa segunda fase, e porque todo o nosso projecto se 

desenrola numa cooperativa de educação e reabilitação de cidadãos inadaptados,  

pareceu-nos pertinente entender de que forma surgiram estas organizações, qual 

o seu propósito e importância no movimento social. Dentro desta perspectiva, 

compreender melhor o papel dos centros de formação e centros de actividades 

ocupacionais ministrados por estas organizações. De extrema importância 

também nos pareceu, estabelecer relação entre o ensino inclusivo, e a temática 

principal deste projecto de investigação, o cinema de animação, assim, com base 

em alguns elementos teóricos e testemunhos recolhidos de profissionais, 

averiguar de que forma o cinema de animação pode contribuir para o ensino 

inclusivo. Finalizando esta etapa, com um breve resumo e algumas reflexões do 

que foi abordado no capitulo.  

                                                 

191 Rogério Cação – Director executivo da Federação Nacional de Cooperativas de Solidariedade Social 
(Fenacerci), é Presidente da Cercipeniche e Formador no domínio da ética e deontologia profissional 
(área de reabilitação). Realiza intervenção na área da deficiência à mais de vinte anos.   
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5.2. Panorama Histórico 

 Parece-nos aqui pertinente, dar de forma resumida, uma visão geral da 

forma como se tem processado ao longo dos séculos a maneira como se vê e se 

trata a pessoa portadora de deficiência, incapacidade ou handicaps. Segundo 

Silva (2009), os egípcios viam a pessoa portadora de deficiência como um ser 

portador de uma dádiva dos desuses e, por isso, era exaltada e glorificada, já para 

os gregos e romanos era totalmente o oposto, eram seres portadores de maus 

presságios para o futuro, e por tanto, as crianças eram abandonadas ou mortas. 

Também nas sociedades antigas, caracterizadas pela ignorância e abominação do 

ser portador de deficiência, existia a prática do infanticídio, sempre que se 

verificava qualquer anomalia numa criança (Jiménez in Bautista1997).  

 Na Idade Média, completamente dominada pela religião, a pessoa 

deficiente era considerada portadora de forças negativas, espíritos malignos, 

actos de feitiçaria e bruxarias, e por tanto, tinha que ser eliminada, o que levou 

muitas pessoas portadoras de deficiência a serem perseguidas, julgadas e 

executadas. Segundo Silva (2009), ainda na época medieval, por caridade e 

piedade, surge por parte de alguns nobres e algumas ordens religiosas, a criação 

de hospícios e albergues, longe das povoações, para acolherem deficientes e 

marginalizados, imperando em simultâneo com esta atitude de piedade, a ideia de 

que o deficiente era perigoso para a sociedade e vice-versa. Como resultado, dá-

se a segregação da pessoa deficiente, que se processava em condições de 

profunda degradação, abandono e miséria. Esta situação da internar o deficiente 

em instituições irá prolongar-se até meados do século XX. Este afastamento da 

pessoa portadora de deficiência era necessário, por várias razões, como aponta 

Garcia (1989 apud Jiménez in Bautista):  

a) o pensamento e as atitudes negativas para com o deficiente estavam 

enraizadas;  

b) o uso e abuso da psicometria desde o início do século;  

c) o deficiente é considerado um elemento perturbador e anti-social;  

d) o abandono do campo da deficiência por parte de muitos profissionais, 

que se tinham comprometido com atitudes renovadoras;  
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e) as duas guerras mundiais e a esgotamento que se vive nos anos 30, 

impedem o desenvolvimento nesta área, ao desviar os recursos para 

outros sectores.  

 No entanto, e segundo Jiménez (in Bautista1997), é também ao longo do 

século XIX, que se vai assistir à criação de escolas especiais para surdos e cegos, 

e no final do século inicia-se o processo de criação de estabelecimentos de 

atendimento de doentes mentais, que tinham como premissa inicial o carácter 

assistencial, surgindo mais tarde as preocupações com a educação.  

 No século XX, é instituído a escolaridade básica obrigatória, onde se 

detecta a incapacidade por parte de alguns alunos, em particular os que 

apresentavam deficiência, em acompanhar as actividades e atingir os mesmos 

objectivos estabelecidos, que os restantes alunos da mesma idade. Surgindo 

assim, uma nova pedagogia, uma educação especial institucionalizada, “cuja 

intervenção decorria de um diagnóstico médico-psico-pedagógico, o processo de 

colocá-los numa escola de ensino especial ou numa classe especial” (Silva 2009, 

138). Nesta época, multiplicam-se as escolas e as classes especiais, segundo as 

diferentes etiologias: cegos, surdos, deficientes mentais, dificuldade de 

aprendizagem, mudo, etc., assistindo-se em paralelo à rotulação destas crianças 

e jovens segundo as diversas etiquetas (Jiménez in Bautista1997). Segundo 

Jiménez (in Bautista1997), estes centros de educação especial especializados, 

possuem programas próprios, técnicas e especialistas, que actuam paralelamente 

ao ensino regular, e constituíram e ainda constituem um subsistema dentro do 

sistema educativo geral. Nos finais do século XX, considera-se que este tipo de 

instituição, do ponto de vista educativo, actua num ambiente altamente restritivo e 

pobre, pouco eficaz e ideologicamente inadequado, por favorecer a 

discriminação. No entanto, e segundo Mayor (1989 apud Jiménez in Bautista 

1997), é sempre necessário uma certa institucionalização, quando:  

a) A criança apresenta graves e complexas incapacidades, que requerem 

ao mesmo tempo tratamento médico, terapias, educação e outros 

cuidados;  

b) A criança apresenta graves dificuldades de aprendizagem por défices 

sensoriais, lesões cerebrais graves ou severos transtornos emocionais ou 

comportamentais que exigem uma atenção educativa contínua e 

especializada; e  

c) A criança apresenta severas incapacidades ou desajustes, cujos pais 

não podem dar-lhes a devida atenção (Mayor 1989 apud Jiménez in 

Bautista 1997, 25). 
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5.2.1. O Cenário Português 

 As mudanças que se sentem na forma como se encara a pessoa deficiente 

e incapaz, decorre de uma maneira geral, de mudanças e factores de ordem 

política, económica, cultural, jurídica e científica, sentidas nos circuitos da própria 

sociedade (ME 2013). Em Portugal, a educação para crianças e jovens com 

deficiência e incapacidade, até aos anos setenta, era quase inexistente. “O 

Ministério da Educação, limitava-se a manter as chamadas classes especiais do 

Instituto António Aurélio da Costa Ferreira, que havia criado nos anos quarenta, 

nas escolas do ensino regular. A segurança Social completava a oferta existente 

dispondo, no entanto, de poucas estruturas.” (ME 2013). Na década de setenta, 

assistiu-se em Portugal, à criação de várias instituições particulares de 

solidariedade social, que parte de um movimento organizado por associações de 

pais. De modo geral, este tipo de instituições estava organizado por tipo de 

deficiência. Em 1973, o Ministério da Educação (ME), integra pela primeira vez, na 

sua estrutura orgânica, competências próprias em matéria do ensino especial. 

Este novo caminho trilhado pelo ME, era já resultado de um crescente movimento 

de igualdade de direitos, a favor da escolarização de todas as crianças e jovens, 

que ganha ainda mais força com a instauração do regime democrático a partir de 

1974. No seguimento, assistiu-se neste período até aos primeiros anos de oitenta, 

a uma multiplicação de estabelecimentos de ensino especial criados por 

cooperativas e associações de solidariedade social, que procuravam proporcionar 

ao aluno deficiente um atendimento mais personalizado. Segundo Rodrigues e 

Nogueira (2010, 98), “este movimento designado por CERCI chegou a ter cerca de 

100 instituições em todo o país”. As CERCIs – Cooperativas de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, inicialmente fundadas para responder a 

outra problemáticas para além do assistencial vigente no país, procuravam 

também dar respostas sociais e pedagógicas. Com o passar dos anos algumas 

destas instituições foram-se fortalecendo e diversificando a sua actividade e 

intervenção, conseguindo assim, abranger vários níveis e faixas etárias. As 

respostas sociais e pedagógicas oferecidas pelas CERCIs, são muito variadas, 

tais como: formação profissional, escola de ensino especial, centro de recursos 

para a inclusão, intervenção precoce, actividades ocupacionais para deficientes 

intelectuais profundos, residenciais, emprego protegido, serviços de apoio ao 
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domicilio, suporte técnico especializado ao deficiente e famílias, entre outro tipo 

de respostas (Rodrigues e Nogueira 2010).  

 Com a Lei de bases do sistema Educativo de 1986 (Dec-Lei n.º 46/86192, 

de 14 de Outubro), surge a nova reforma do sistema educativo193, onde é 

finalmente definida a educação especial como modalidade integrada no sistema 

geral de educação, e cujos princípios gerais enunciados referem que: 

1- Todos os portugueses têm direito à educação e à cultura. 

2- É da responsabilidade do Estado promover a democratização do ensino, 

garantir o direito a uma justa e efectiva igualdade de oportunidades no 

acesso e sucesso escolares.  

3- No acesso e na sua prática é garantido o respeito pelos princípios da 

liberdade de aprender e de ensinar, com tolerância para com as escolhas 

possíveis. 

4- O sistema educativo responde às necessidades que derivam da 

realidade social, favorecendo o desenvolvimento pleno e harmonioso da 

personalidade do individuo, fomentando a formação de cidadãos livres, 

responsáveis, autónomos e solidários e valorizando a dimensão humana 

do trabalho. 

5- A educação impulsiona o desenvolvimento do espírito democrático e 

pluralista, o respeito pelo outro, a abertura ao diálogo e à livre troca de 

opiniões, criando cidadãos aptos a julgarem com um espírito mais critico e 

criativo o meio social onde se inserem e de se empenharem na sua 

transformação progressiva. 

 No seguimento e em particular, ainda se pode ver nos artigos 20.º e 21.º, 

enunciados, o âmbito, os objectivos e a organização da educação especial em 

Portugal, e nos quais se pode ler que a educação especial visa a recuperação e a 

integração sócio-educativas dos indivíduos com necessidades educativas 

específicas devidas a deficiências físicas e mentais. Integrando actividades 

dirigidas aos educandos e acções dirigidas às famílias, aos educadores e às 

comunidades. No âmbito do sistema educativo geral, os objectivos que se 

destacam na educação especial são:  

a) o desenvolvimento das potencialidades físicas e intelectuais;  

b) a ajuda na aquisição da estabilidade emocional; 

                                                 

192 Análise feita a partir do Diploma – 4.ª versão – a mais recente (Lei n.º 85/2009, de 27/08). 
193 Sistema educativo é o conjunto de meios pelo qual se concretiza o direito à educação, que se exprime 
pela garantia de uma permanente acção formativa orientada para favorecer o desenvolvimento global da 
personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade (PGDL, MP 2014).  
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c) o desenvolvimento das possibilidades de comunicação;  

d) a redução das limitações provocadas pela deficiência; 

e) o apoio na inserção familiar, escolar e social de crianças e jovens 

deficientes;  

f) o desenvolvimento da independência a todos os níveis em que se possa 

processar; e  

g) a preparação para uma adequada formação profissional e integração na 

vida activa.  

 Nos referidos artigos pode-se apurar ainda claramente que é incumbência 

do estado português, promover e apoiar a educação especial para a pessoa 

deficiente; Quanto à forma como se organiza o ensino especial em Portugal, 

actualmente podemos constatar, que este organiza-se preferencialmente segundo 

modelos diversificados de integração em estabelecimentos de ensino regular, 

tendo em consideração as necessidades especificas do(s) aluno(s), e com apoio 

de educadores especializados; No entanto, sempre que se comprove e justifique, 

mediante o grau de deficiência, a educação especial também se poderá processar 

em instituições especificas; Existe uma preocupação, no sentido de organizar 

formas de educação especial visando a integração profissional da pessoa 

deficiente; O ensino básico para crianças e jovens deficientes, deve contemplar 

programas e currículos devidamente adaptados às especificidades de cada tipo e 

grau de deficiência, bem como formas de avaliação adequadas às dificuldades 

específicas; Sendo que, outras iniciativas de educação especial podem pertencer 

ao poder central, regional ou local ou a outras entidades colectivas, 

nomeadamente associações de pais e de moradores, organizações civis e 

confessionais, organizações sindicais e de empresa e instituições de 

solidariedade social; Sendo da competência do Ministério responsável pela 

coordenação da politica educativa, definir as normas gerais da educação especial, 

nomeadamente nos seus aspectos pedagógicos e técnicos, e apoiar e fiscalizar o 

seu cumprimento e aplicação; Sendo da competência do Estado promover, a nível 

nacional, acções que visem o esclarecimento, a prevenção e o tratamento 

precoce da deficiência.  

 Foi no entanto nos anos noventa que as politicas de educação integrativas 

se disseminaram pelas escolas de ensino regular. O Decreto-Lei n.º 35/90, de 25 

de Janeiro, vem definir o regime de gratuitidade e de escolaridade obrigatória, 

juntamente com outros diplomas legais, do qual se destaca a Lei de Bases do 

Sistema Educativo e o Decreto-Lei 319/91, de 23 de Agosto, que vêem consagrar 

os princípios norteadores da educação especial em Portugal e que comportam 

três direitos fundamentais: a) O direito à educação; b) O direito a igualdade de 
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oportunidades; c) O direito a participar na sociedade (Escoval apud Jiménez in 

Bautista 1997). Segundo Rodrigues e Nogueira (2010), este diploma vem trazer 

uma nova realidade a todo o sistema de ensino, já que o aluno com necessidades 

educativas espaciais passa a ter o direito de aceder à escola e às classes 

regulares, cabendo à escola preparar e adequar as respostas necessárias à 

problemática do aluno. Os princípios do diploma acima referido e norteado pelo 

Decreto-Lei 319/91 (DGEBS 1992), de 23 de Agosto, são: 

a) Adequação das medidas a aplicar às necessidades educativas 

individuais (conhecimento o mais completo possível do aluno no contexto 

escolar e sócio-familiar); 

b) Participação dos pais em todo o processo educativo (nos contextos de 

avaliação e realização dos programas educativos); 

c) Responsabilização de todos os profissionais da escola regular, 

envolvidos na intervenção junto destes alunos; 

d) Planificação educativa individualizada, flexível adaptada e adequada a 

cada situação; 

e) Utilização dos professores de educação especial como um recurso da 

escola; 

f) Abertura da escola ao meio, possibilitando a utilização de outros serviços 

de segurança social, de saúde, ou outros (DGEBS 1992). 

 Actualmente e segundo Silva (2009), Portugal tem vindo ao longo dos anos 

a criar condições para que todos os alunos possam frequentar e fazer parte da 

escola regular, mesmo aqueles que apresentam deficiências complexas, como é o 

caso da multideficiência e do autismo. No seguimento, o Ministério da Educação 

decreta194 a promoção da igualdade de oportunidades, a valorização educativa e 

a melhoria da qualidade do ensino, sendo que um dos aspectos determinantes 

dessa qualidade é a promoção de uma escola democrática e inclusiva, 

consagrando valores, princípios e instrumentos orientados para o sucesso 

educativo de todos. Seguindo esta orientação, são necessárias medidas que 

tornem o sistema educativo mais flexível, pautado por políticas integradoras e 

inclusivas, que permitam responder à diversidade de características, problemas e 

necessidades de todos os alunos, incluindo aqui os que apresentem 

necessidades educativas especiais, consequentemente e obrigatoriamente será 

necessário a diferenciação de medidas (DGIDC 2008).  

 No entanto e apesar do avançado processo de integração de indivíduos 

portadores de NEE nas escolar regulares, as CERCIs ainda hoje, têm um papel 

                                                 

194 Decreto-Lei n.º3/2008 de 7 de Janeiro. 
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fundamental na educação, integração e Inclusão deste tipo de público. Estas 

instituições, pautadas por fórmulas de organização ensaiada e de cooperativismo, 

que marcaram a diferença ao dar realce à participação de todos os implicados 

nos processos de integração, ainda hoje, mantêm na sua base vários valores e 

práticas pedagógicas, como: a solidariedade, a democracia, a responsabilidade 

partilhada (direitos e deveres), entre outros, que ganham expressão na luta por 

uma melhor qualidade de vida (Alves e Alves 2005).  

 

 

 

 

5.3. Educação Especial: Um Novo 
Rumo 
 Quantos de nós estão verdadeiramente conscientes do que se passa à sua 

volta, e em particular, das barreiras e das lutas constantes que a pessoa 

deficiente tem que enfrentar todos os dias, nas mais variadas situações. Embora 

exista já uma acelerada consciencialização, por parte da sociedade, da fraca 

prestação nos serviços de atendimento, da desumanização social a que a pessoa 

deficiente esteve e está exposta, da indiferença e das atitudes negativas que 

voluntária ou involuntariamente a sociedade, exerce sobre os mais frágeis e/ou 

marginalizados, é necessário permitir ainda, do ponto de vista educativo e social, 

a exploração de novos paradigmas educativos, metodologias de ensino e 

disciplinas que favoreçam o desenvolvimento de crianças, jovens e adultos com 

deficiência. 

 Segundo Silva (2009 ), na década de sessenta do século XX, as práticas de 

institucionalização e os pressupostos teóricos, com relação às pessoas 

deficientes, começam a ser questionados. Ainda segundo a mesma autora, foram 

vários os factores que estiveram na origem da fase de integração da pessoa 

deficiente e que contribuíram para que se visse a diferença de uma outra 

perspectiva e com outros olhos, foram eles: a) as transformações sociais que 

surgiram no pós-guerra; b) o surgimento das Declarações dos Direitos do Homem 

e dos Direitos da Criança; c) as várias Associações de Pais que emergiam; e d) a 

transformação do pensamento e filosofia relativamente à educação especial (Silva 

2009). 
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 Tradicionalmente utiliza-se o termo educação especial para denominar um 

tipo de ensino que é diferente do ensino regular, e que normalmente corre em 

paralelo a este. Em tempos, uma criança ou jovem que apresentasse uma 

deficiência, incapacidade, défice ou handicap, era desde logo encaminhada para 

unidades de ensino especificas (Jiménez in Bautista1997).  

Se ontem, a dificuldade de aprendizagem era vista como sendo um problema 

intrínseco do aluno, sem questionar qualquer outro tipo de hipótese. Hoje, já se 

considera que parte da culpa pode ser também da escola, no sentido de que esta 

também não se adapta às necessidades do aluno. Neste contexto, surge o 

Decreto-Lei Português n.º 3/2008, de 7 de Janeiro, que vem enquadrar o 

desenvolvimento educativo no âmbito da adequação do processo referente às 

necessidades educativas especiais, e que visa garantir a igualdade de direitos e 

de oportunidades de “alunos com limitações significativas ao nível da actividade e 

participação, num ou vários domínios da vida, decorrentes de alterações 

funcionais e estruturais de carácter permanente e das quais resultam dificuldades 

continuadas ao nível da comunicação, aprendizagem, da mobilidade, da 

autonomia, do relacionamento interpessoal e da participação social (DGIDC 2008, 

11). 

 No seguimento a Convenção das Nações Unidas sobre os Direitos das 

Pessoas com Deficiência (CNU_DPD 2010), aponta várias directrizes referentes 

aos direitos que os indivíduos portadores de deficiência têm, dais quais 

destacamos as seguintes: 

A) As pessoas deficientes são livres de fazer as suas escolhas, para tal é 

necessário que os países criem um sistema educativo que: a) desenvolva 

as capacidades e os talentos dessas pessoas; b) desenvolva a dignidade, 

a personalidade e auto-estima; e c) desenvolva as capacidades mentais e 

físicas das pessoas deficientes.  

B) Ninguém deve ser discriminado. Portanto a pessoa com deficiência 

também tem direito à educação, como qualquer outra pessoa, neste 

sentido os países devem assegurar que: a) a pessoa deficiente está 

incluída num sistema de ensino; e b) que este grupo tem acesso ao ensino 

primário e secundário inclusivo, com qualidade e gratuito.  

C) Todas as pessoas deficientes também têm o direito de fazer parte da 

sociedade. Neste contexto, é da responsabilidade dos países informar e 

sensibilizar as populações, contribuindo para minimizar os estigmas 

existentes contra à deficiência, mostrando que as pessoas com deficiência 

também são capazes de fazer e também têm os mesmos direitos; ensinar 

as crianças a respeitar a diferença; solicitar o apoio da comunicação social 

para difundir uma imagem mais positiva das pessoas com deficiência. 
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D) Todas as pessoas têm de ter as mesmas oportunidades. Neste sentido, 

os países devem assegurar que as pessoas deficientes têm as mesmas 

oportunidades no acesso à escola e na aprendizagem ao longo da vida. À 

participação na vida cultural, no lazer e no desporto, assim é preciso: a) 

garantir o direito ao acesso195 à arte, podendo a pessoa deficiente ser 

artista à sua maneira; e b) garantir o acesso ao desporto e ao lazer, no 

sentido, que esta deve receber os apoios necessários para participar em 

actividades desportivas e em actividades de lazer. 

 Apesar das directrizes acima descritas no passado mês de Março de 2014, 

na oficina (In)formativa subordinada ao tema “Escola Inclusiva: Realidade ou 

Mito?”, organizada pela Associação Diferentes e Especiais, com o apoio da 

Escola Profissional de Aveiro, entre outros assuntos pôde-se constatar, que o 

conceito de escola inclusiva define uma realidade ideal para as crianças e jovens 

com NEE, mas que no entanto, a realidade nem sempre comprova este idealismo. 

Assim, surgem contestações às leis cegas, feitas por homens, rígidas, castradoras 

e que se regem por números e valores económicos e não pelas necessidades do 

ser humano. Também Maffezol e Góes (in Fávero et al. 2009), lembram que, 

embora nas últimas décadas se tenham apresentado várias propostas de 

mudança, no sentido de melhorar o atendimento de alunos especiais, ainda 

continuam a persistir muitas dificuldades nas instituições de ensino em se 

organizarem e reorientarem. Segundo os mesmos autores, mesmo em relação à 

proposta actual de inclusão, muitos são os desencontros e problemas existentes 

na sua implementação efectiva.   

 Actualmente, a reforma educativa, procura a normalização196 de serviços, 

que pressupõe a integração e a inclusão escolar da pessoa deficiente, assim, a 

educação especial passou a decorrer pelas mesmas vias que o ensino regular, 

alterando os conceitos até então estabelecidos. O núcleo escolar passou assim, a 

respeitar a diferença e a não discriminar, como refere Jiménez (in Bautista 1997, 

9), “A escola da discriminação deu lugar à escola da integração; a escola da 

homogeneidade deu lugar a escola da diversidade”.  

 

                                                 

195 Em relação ao acesso este deve ser visto de forma o mais abrangente possível, ou seja a pessoa 
deficiente pode ter acesso à arte de forma passiva (apenas como visitante e observadora), visitar um 
museu, ir ao cinema, ter livros e outros materiais em formato de leitura acessível, ir ao teatro, entre outros, 
ou ter acesso à arte de forma activa, onde pode aceder à arte através de práticas artísticas, fomentadas 
pelas instituições de ensino ou através de workshops, ateliers, cursos ou simplesmente experiencias 
pessoais ou colectivas. 
196 O conceito de normalização aqui apresentado, segue o principio, estabelecido por Bank-Mikkelson 

(diretor dos serviços para deficientes mentais da Dinamarca): o da possibilidade que o deficiente mental 
desenvolva um tipo de vida tão normal quanto possível. Significando também que o aluno com 
necessidades educativas especiais deve desenvolver o seu processo educativo num ambiente não 
restritivo e o mais normal possível.   
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5.3.1. Princípio de Normalização 

 Incluir a pessoa portadora de deficiência sob os princípios da 

normalização, que tem inerente o conceito de normalidade, que por sua vez é 

relativo e subjectivo, no sentido de que somos nós que definimos o que é normal 

do que não é normal, e o que aqui é normal pode-o não ser noutro local e vice-

versa. Desta forma, e como menciona Jiménez (in Bautista1997), os conceitos de 

normal e anormal, não se encontram dentro da pessoa, mas sim fora dela, esta 

rotulação é feita pelo que os outros percebem nessa pessoa. O mesmo autor 

alerta-nos ainda, para a necessidade de mudar o pensamento e a atitude da 

sociedade perante os indivíduos mais ou menos diferentes, e não, como muitas 

vezes se tenta, mudar o próprio individuo.  

 Neste contexto a normalização como filosofia, significa aceitar as 

diferenças de cada um, adaptar o necessário e oferecer as melhores condições 

possíveis para o desenvolvimento máximo das capacidades individuais, 

disponibilizando as mesmas oportunidades, serviços e apoios de vida normal. 

Para Nirje197 (1969), o principio da normalização passa pela introdução na vida 

diária da pessoa deficiente, o mesmo, enaltece os meios e métodos para 

conseguir os objectivos e não os resultados propriamente ditos. Este dá 

importância:  

a) ao ritmo e costumes normais da vida humana;  

b) ao poder optar por experiências normais de desenvolvimento durante 

o ciclo de vida, à possibilidade de poder fazer escolhas, ter anseios e 

desejos respeitados e considerados;  

c) à possibilidade de viver de forma normal, num mundo heterossexual, 

numa casa normal, num bairro normal, em condições de vida normais e 

com direito a um nível económico também normal.  

 Desta forma, percebe-se que a filosofia e conceito de normalização, não 

pretendem doutrinar nem converter a pessoa deficiente, mas sim, aceitá-la como 

ela é, reconhecendo-lhe os mesmos direitos que aos outros e oferendo-lhes 

                                                 

197 Director executivo da Associação Sueca Pró-crianças Deficientes. 
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condições e os serviços necessários para que esta possa desenvolver ao máximo 

as suas potencialidades e viver uma vida o mais normal possível (Jiménez in 

Bautista 1997). 

 Apoiando esta filosofia e criticando a sociedade também Cação (2006) 

refere, que é necessário ultrapassar tabus e preconceitos, para vermos a pessoa 

com deficiência como todas as outras, se bem que, com algumas condicionantes 

e limitações, que em nada devem ser impeditivas de vivenciar e experienciar os 

prazeres da vida. Muita das vezes a anomalia é promovida, por todos aqueles que 

não deixam que a pessoa deficiente viva e cresça de forma livre, sob as suas 

próprias escolhas e vontades, transformando-os em eternas crianças, sem desejo 

próprio ou direito de escolha do que quer que seja. 

 

 

 

 

5.3.2. Um Novo Paradigma: N.E.E. 

 A introdução do conceito de necessidades educativas especiais (NEE), 

surge em 1978, em Warnock Report Special Education Needs, (1978), e veio 

introduzir um novo ponto de vista às categorizações existentes da pessoa 

deficiente até então, que eram sobretudo de foro médico e psicológico. Este 

documento viria mais tarde a servir de inspiração para o desenvolvimento e 

criação da “Education Act” - Lei de Educação de 1981, em Inglaterra. De acordo 

com este relatório as dificuldades de aprendizagem que se verificavam em uma 

de cada cinco crianças, dependiam de vários factores e não necessariamente de 

uma deficiência, no entanto, as dificuldades de aprendizagem podiam agravar-se 

caso não houvesse uma intervenção educativa adequada.  

 Segundo Jiménez (in Bautista1997), considera-se que uma criança, jovem 

ou adulto necessita de educação especial se apresentar alguma dificuldade de 

aprendizagem que requeira uma medida educativa especial. No entanto, o 

conceito de dificuldade de aprendizagem é relativo, de acordo com o relatório 

Warnock e em consonância com a Education Act, uma criança ou jovem 

apresenta necessidade de educação especial quando, comparativamente com 

outras crianças e jovens da sua idade, apresenta uma maior dificuldade para 

aprender ou apresenta algum outro tipo de problema de ordem física, sensorial, 

intelectual, emocional ou social, ou mesmo a combinação de várias 

problemáticas, às quais os sistemas e meios educativos existentes não 
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conseguem dar respostas apropriadas, sendo portanto, necessário recorrer a 

medidas educativas especiais ou a condições de aprendizagem adaptadas 

(Brennan 1990 apud Silva 2009). Quanto às medidas educativas especiais e às 

condições de aprendizagem adaptadas, conceitos também relativos, definem-se 

como ajudas educativas adicionais, diferentes ou apropriadas, no que respeita às 

adoptadas no ensino regular (Hegarty 1986 apud Jiménez in Bautista, 10).  

 No seguimento, é portanto, necessário perceber quais as necessidades 

dos alunos, em contexto escolar, para minimizar e ultrapassar as dificuldades de 

aprendizagem, sendo da responsabilidade da escola fornecer o necessário para 

facilitar a aprendizagem, como:  

 O fornecimento de meios especiais de acesso ao curriculum através de 

equipamento, instalações ou recursos, modificações de meios físicos ou 

técnicas de ensino especial; acesso a um curriculum especial ou adaptado; 

atenção especial à estrutura social e ao clima emocional nos quais se 

processava a educação (Warnock, 1978,  3.40).  

 Na Declaração de Salamanca (UNESCO, 1994) o conceito de 

Necessidades Educativas Especiais, é revisto e ganha outra dimensão, passando 

a abranger todas as crianças, jovens e adultos cujas necessidades envolvam 

deficiência ou dificuldade de aprendizagem. E também, todos aqueles em 

desvantagem, englobando os sobredotados, crianças e jovens de rua ou em 

situação de risco, que trabalham, de populações remotas ou nómadas, 

pertencentes a minorias étnicas ou culturais, e crianças e jovens desfavorecidos 

ou marginalizados, bem como as que apresentam problemas de conduta ou de 

ordem emocional (cit. in Almeida(b) 2014). 

 Segundo o Ministério da Educação (ME 2005), para além de não existir, em 

Portugal, uma definição consensual, em relação ao termo “Necessidades 

Educativas Especiais”, o próprio termo, também não parece ser percepcionado da 

mesma forma pelo vasto grupo198 de intervenientes envolvidos. Isto talvez se 

justifique, pela dificuldade em encontrar uma caracterização dos sujeitos que 

necessitam deste tipo de acção educativa. Assim, o Ministério da Educação 

Português, adopta o conceito de NEE, utilizado na definição apresentada pela 

administração educativa Inglesa, DfES e Ofsted, sendo que: 

 O termo Necessidades Educativas Especiais inclui alunos com 

capacidades de diferentes níveis, que demonstrem dificuldades na 

aprendizagem e cognição, comunicação e inter-acção, nos aspectos 

                                                 

198 O ministério da educação referência como grupo de intervenientes: pais, docentes, médicos, 
terapeutas, entre outros. 
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físicos e sensoriais, e/ou comportamentais, emocionais e de 

desenvolvimento social (Tradução: ME 2005).  

 Em relação ao campo das necessidades educativas especiais, a 

Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE in ME 

2005), desenvolveu um conceito operativo tripartido “DDD”, por forma a facilitar a 

realização de estudos sobre a temática:  

a) Deficiência (Categoria A) - engloba os indivíduos cujas necessidades 

educativas advenham de causas orgânicas ou biológicas identificadas 

(ex: cego, surdo, epilepsia); 
 

b) Dificuldade (Categoria B) – engloba os indivíduos cujas necessidades 

educativas não parecem advir de nenhuma causa orgânica, nem num 

factor de desvantagem social (ex: sobredotados, problemas de 

comportamento, dislexia, hiperactividade); 
 

c) Desvantagem (Categoria C) – engloba os indivíduos cujas 

necessidades educativas derivam de factores socioeconómicos, 

socioculturais (ex: imigrantes, ciganos); 

 Segundo Jiménez (in Bautista1997), existem duas características inerentes 

à dificuldade de aprendizagem, que marcam uma nova forma de pensar a 

educação especial, ou seja, a educação especial já não se concebe apenas para 

um determinado tipo de alunos, mas sim, como um conjunto de recursos 

materiais e humanos postos à disposição do sistema educativo para que este 

possa dar respostas adequadas às diferentes necessidades dos alunos, sendo 

que, estas necessidades podem ser transitórias ou permanentes. As duas 

características a que o autor se refere, são:  

a) O carácter interactivo: referindo-se que as dificuldades de 

aprendizagem estão intimamente ligadas à interactividade, e que estas 

tanto dependem das condições pessoais do aluno como das 

características do contexto em que este se desenvolve – a escola; 
 

b) E a sua relatividade: no sentido em que as dificuldades sentidas por 

um aluno, não podem ser assumidas com carácter definitivo, nem de 

forma determinante, estas dificuldades dependerão sempre das 

particularidades do aluno num dado momento e num dado contexto 

escolar Jiménez (in Bautista1997). 
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 O [Quadro.02], está dividido em dois blocos, onde podemos ver o resumo 

das características do tradicional termo de educação especial e a sua 

transfiguração para o termo necessidades educativas especiais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Quadro.02]: Aproximação aos termos EE e NEE (Gallardo y Gallego 1993 apud Jiménez in Bautista) 

 

 

 

 

5.3.3. O Percurso: da Exclusão à 
Inclusão  

Quando despertamos para verdadeiramente ver o outro, estamos a 

crescer e a progredir enquanto seres humanos. Mas quando passamos 

a defender a diversidade e a  inclusão é porque finalmente acreditamos 

na evolução da espécie humana. (Autora) 

 O processo de inclusão social de pessoas portadoras de algum tipo de 

deficiência, tem vindo a evoluir de forma positiva ao longo dos anos. Se até 

inícios do século XX, a pessoa portadora de deficiência era completamente 

marginalizada e excluída socialmente, hoje, podemos dizer que grandes 

progressos se fizeram no sentido de integrar e incluir este tipo de pessoas aos 

mais vários níveis.  

Educação Especial (EE) Necessidades Educativas Especiais (NEE) 

Termo restritivo carregado de múltiplas 
conotações pejorativas. 

Termo mais amplo, geral e propício para a integração 
escolar. 

Costuma ser utilizado como “etiqueta” de 
“diagnóstico”. 

Faz eco das necessidades educativas contínuas ou 
transitórias dos alunos. Não é pejorativo. 

Afasta-se dos alunos considerados normais. As NEE, referem-se às necessidades educativas do 
aluno e, portanto, englobam o termo EE. 

Predispõe para a ambiguidade e arbitrariedade, 
em suma, para o erro. 

Estamos perante um termo cuja característica 
fundamental é a sua relatividade conceptual. 

Pressupõe uma etiologia estritamente pessoal 
das dificuldades de aprendizagem e/ou 
desenvolvimento. 

Admite como origem das dificuldades de aprendizagem 
e/ou desenvolvimento, uma causa pessoal, escolar ou 
social. 

Tem implicações educativas de carácter 
marginal, segregador. 

As suas implicações educativas têm um carácter 
marcadamente positivo.  

Contém implicitamente referências a currículos 
especiais e, por isso, a escolas especiais. 

Refere-se ao currículo normal e idêntico ao sistema 
educativo para todos os alunos. 

Faz referencia aos PEI partindo de um esquema 
curricular especial. 

Fomenta as adaptações curriculares e as adaptações 
curriculares individualizadas que partem do esquema 
curricular normal. 
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 Podemos observar de forma clara, no [Esquema.35], composto por uma 

esfera, que aqui representa a esfera social, que os indivíduos portadores de  

qualquer tipo de diferença eram mediatamente 

marginalizados e excluídos socialmente, uma vez 

que não se enquadravam nos padrões, regras e 

normas ditas como “normais”.  

 Segundo Reynolds e Ainscow (1994), numa 

breve análise histórica da educação especial, 

podemos verificar que no principio, este tipo de 

educação assumia a forma de uma escola especial 

própria e individual, com um sistema educativo 

característico e paralelo ao do ensino regular, este 

tipo de ensino era estabelecido normalmente por 

organizações religiosas ou filantrópicas. Como se 

pode ver no [Esquema.36], aqui, neste modelo onde 

se defendia que era o próprio individuo o único 

responsável pela sua dificuldade de aprendizagem, 

está bem patente a segregação dos indivíduos 

portadores de deficiência. Anos mais tarde, são 

questionados os processos e a conveniência deste 

tipo de sistema educativo separado, que passa, do 

ponto de vista pedagógico, a ser considerado 

altamente restritivo, pobre e pouco eficaz. 

Defendendo-se que a influencia do lar e da própria 

escola, explicam a qualidade ou a dificuldade de 

aprendizagem, ou seja, estabelecesse aqui um novo 

pensamento, o de que a dificuldade de 

aprendizagem pode ter outras origens para além da 

deficiência (Dyson, Howes & Roberts 2002). E, neste 

sentido, mobilizam-se estratégias e meios para que 

as escolas regulares passem a integrar crianças e 

jovens com deficiência. No entanto, e segundo 

Meijer (1997), esta integração em muitos casos, 

nada mais foi que transferir as práticas especiais de 

educação para o ambiente escolar comum, como se 

pode ver na representação através do [Esquema.37]. 

Ou seja, os programas escolares  

 

[Esquema.35]: Representação gráfica da Exclusão  
Social de Indivíduos Portadores de NEE 

Fonte:: A própria cm base em Silva (2009) 

 

[Esquema 36]: Representação gráfica da Segregação 
Social de Indivíduos Portadores de NEE 

Fonte:: A própria cm base em Silva (2009) 
 
 

 
[Esquema.37]: Representação gráfica da Integração 

Escolar de Indivíduos Portadores de NEE 
Fonte:: A própria cm base em Silva (2009) 

 

de integração assumiram o tipo de aula especial dentro da escola regular, com 

isto, a integração destes alunos, não teve qualquer tipo de acompanhamento nem 

modificação institucional, estes alunos, eram normalmente colocados em turmas 
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especiais, que funcionariam em paralelo às turmas comuns. 

 
[Esquema.38]: Representação gráfica da 
Inclusão de Indivíduos Portadores de NEE 
Fonte:: A própria cm base em Silva (2009) 

Contemporaneamente, a reforma educativa procura 

seguir uma conduta de integração e inclusão total dos 

indivíduos portadores de necessidades educativas 

especiais no seio das instituições de ensino regular 

[Esquema.38], ou seja, existe aqui o reconhecimento de 

que os métodos de ensino e a estrutura organizacional 

das escolas, nem sempre favorecem a integração e a 

aprendizagem destes indivíduos. Neste sentido, as 

escolas iniciaram um processo de actualização, que 

passa pela reforma não só do espaço mas também, das 

pedagogias, metodologias e mentalidade e 

comportamento do pessoal docente e não docente. Esta 

longa jornada, tendo em vista a diferença individual não 

como problema a ser reparado, mas antes a diferença 

como uma oportunidade para enriquecer a aprendizagem de todos (Ainscow 

1999). 

 Numa perspectiva mais alargada, uma escola inclusiva, visa proporcionar 

uma educação voltada para todos sem excepção, qualquer aluno pode fazer parte 

do processo, independentemente de ser portador de necessidades educativas 

especiais ou não. Neste contexto, percebe-se que a educação inclusiva considera 

na sua base os múltiplos contextos199 e tenta promover, junto dos grupos ou de 

indivíduos, simultaneamente e de forma articulada, diferentes percursos 

consoante as características de cada um, contemplando e favorecendo a 

aceitação pela diversidade, articulando-a de modo a potenciar a construção de 

processos singulares e criativos. 

 Actualmente, o reconhecimento de que a diversidade tem que ser 

assumida como um princípio elementar num processo de educação para todos, 

faz com que se estabeleçam e se comece a reestruturar todo o modelo educativo. 

A utilização do termo diversidade neste caso, deve ser visto numa perspectiva 

muito mais ampla do que aquela que apenas representa a educação especial. 

 Segundo Sánchez (in Fávero et al. 2009), em dia o conceito de diversidade 

é muito mais abrangente, porque podemos estar a falar de diversidade a vários 

níveis que vão além da diferença física e/ou intelectual, podemos falar da 

diversidade cultural, linguística, social, de género, intelectual, religiosa, ligada a 

factores intra e interpessoais, de necessidades educativas especiais centradas e 

associadas a indivíduos com deficiência ou superdotação.  

                                                 

199 Múltiplos contextos - culturais, sociais, políticos, ambientais, até mesmo os mais subjectivos. 
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 Atendendo a todo este contexto, a escola inclusiva, passa a ter em 

consideração para além dos direitos humanos à diversidade de cada individuo, 

procurando se adaptar as exigências e necessidades de cada um, inclusive 

àqueles com necessidades mais graves e profundas.    

 

 

 

 

5.3.3.1. O Modelo Individual 

 Segundo Capucha200 (2008, 6), o país orientou a sua conduta, no campo 

das necessidades educativas especiais, a partir de um “erro conceptual com 

consequências nefastas para a qualidade da resposta educativa”. Ou seja, no 

universo das necessidades especiais, o país concebeu a exclusão, como um 

problema essencialista (intrínseco ao individuo), individual (problemas 

psicológicos e/ou mentais) e monolítico, em que todas as dificuldades de 

aprendizagem eram enquadradas da mesma forma e no mesmo quadro 

institucional e político. No seguimento Capucha (2008), explica de que forma o 

erro cometido foi arrasador nas condutas educacionais. Em primeira linha como 

consequência, este erro permitiu a criação de um subsistema de ensino dentro do 

existente, para onde eram enviadas todas as crianças que apresentassem 

dificuldades de aprendizagem, desresponsabilizando as instituições e os 

profissionais de ensino; numa segunda linha, aparece o número crescente dos 

indivíduos que eram enviados para esse subsistema, do qual já não saíam; e 

numa terceira linha, o aumento do número de indivíduos sem que houvesse 

distinção do grau e do problema que apresentavam, gerou um duplo efeito, a 

necessidade de ter mais profissionais que acolhiam mais alunos numa “lógica 

circularmente viciosa que deixa de fora os casos mais difíceis, esquecidos no 

meio da multiplicidade de atendimentos realizados em relação directa com a 

prevalência e inversa com a intensidade das problemáticas específicas dos 

alunos” (Capucha 2008, 7). 

 O [Esquema.39], mostra-nos de forma resumida o modelo individual, no 

qual se pode ver toda a problemática que envolve os indivíduos com 

necessidades educativas especiais. Neste esquema podemos ver ao centro o 

indivíduo, que é visto como a fonte de todos os problemas, e cujas 

                                                 

200 Luís Capucha – Director-Geral da Inovação e de Desenvolvimento Curricular. 
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características, necessidades, avaliações preconcebidas e preconceituosas os 

afastavam do sistema educativo regular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
[Esquema.39]: Modelo Individual 
Fonte: Stubbs (2008, 15)  
Tradução nossa 

 No seguimento podemos ver no [Quadro.03], as soluções apresentadas no 

modelo individual, numa espécie de triagem de crianças que poderiam ou não 

integrar e participar do sistema educativo regular. Todas as outras crianças que 

não correspondiam ao padrão “normal” ou que não se enquadravam neste 

modelo eram encaminhadas para escolas especiais. 

SOLUÇÕES:  INTEGRAR OU NÃO A CRIANÇA 

A criança só pode receber educação: 

• Se poder lidar com outras crianças. 

• Se houver equipamento especial e adequado. 

• Se houver um profissional de apoio por cada aluno com NEE. 

• Se houver um professor de ensino especial. 

• Se eles conseguirem seguir o currículo. 

• Se existir um ambiente próprio/especial.  

• Se eles forem ensinados com técnicas especiais consoante as suas necessidades. 

• Se existir recursos extra para as necessidades especiais desses alunos. 

• Se eles puderem ir à escola e comunicar corretamente. 

• Eles são separados, porque são diferentes. 

• Se tiverem a idade certa/correspondente. 

• Se falarem a língua nacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Quadro.03]: Soluções de integração ou Não da Criança Portadora de NEE 
Fonte:: Stubbs (2008, 15) :: Tradução Nossa 
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5.3.3.2. O Modelo Social 

 O surgimento deste novo modelo, tem por base a necessidade de 

colmatar os erros cometidos no passado, nomeadamente no modelo individual. 

Este novo paradigma, direcciona o seu enfoque para o sistema e estruturas 

sociais e de atendimento, cuja orientação passa a ser tratar o individuo com 

deficiência ou com necessidades educativas especiais da mesma forma que tenta 

tratar as outras categorias vulneráveis à exclusão social , da mesma forma que 

trata todas os outros ditos “normais”. 

 O [Esquema.40], mostra-nos de forma resumida o modelo social, no qual se 

pode ver toda a problemática que envolve os indivíduos com necessidades 

educativas especiais. Neste esquema, podemos ver ao centro o sistema de 

ensino regular, como a fonte de todos os problemas, que hoje, não obstante as 

dificuldades, se tenta colmatar.  

 

[Esquema.40]: Modelo Social :: Fonte: Stubbs (2008, 15)  :: Tradução Nossa 
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 No seguimento podemos ver no [Quadro.04], as soluções apresentadas no 

modelo social, cujo objectivo é a criação de um sistema de ensino inclusivo, ou 

seja, um sistema de ensino em que todos participam, sem que haja exclusão, 

discriminação ou diminuição.  

SOLUÇÕES: SISTEMA DE EDUCAÇÃO INCLUSIVA 

• Colaboração entre todas as partes interessadas para desenvolver a estratégia, desde o nascimento e 
ao longo da vida. 

• Colaboração entre as diferentes formas de educação - formal, não-formal, alternativa. 

• Centros comunitários de aprendizagem, atender às necessidades reais de toda a comunidade. 

• Ouvir e envolver todos os alunos no panejamento e na implementação de projetos e atividades. 
• Identificar, desbloquear e usar os recursos da comunidade. 

• Produzir aparelhos e equipamento com materiais locais de baixo custo. 

• Alocar recursos para apoiar a aprendizagem de todos os alunos. 

• Escutar os professores, oferecer apoio, promover o ensino em equipe, oferecer formação prática 
relevante. 

• Tornar os ambientes mais acessíveis, seguros e acolhedores. 

• Desenvolver e implementar políticas para responder à diversidade e combater a discriminação. 

• Estimular o ensino colaborativo entre crianças e desenvolver abordagens de tutoria entre pares. 

• Estabelecer ligações com organizações e programas comunitários: grupos de mulheres, organizações 
de/para pessoas com deficiência, grupos étnicos minoritários, associações de pais, etc. 

• Envolver toda a escola – na co-responsabilidade e na resolução de problemas. 

[Quadro.04]: Desenvolvimento de um Sistema de Ensino Inclusivo :: Fonte: Stubbs (2008, 16-17) :: Tradução Nossa 

 

 

 

 

5.3.4. A Diferença entre Educação 
Integrada e Inclusiva 

 Muitas das vezes partimos do pressuposto e que a inclusão está vinculada 

à integração, de facto os verbos integrar e incluir são muito semelhantes, o que 

leva a que muitas pessoas utilizem esses termos para se referirem à mesma coisa. 

No entanto, nos movimentos sociais, estes dois termos representam conceitos 

totalmente diferentes, ainda que tenham objectivos aparentemente semelhantes e 

comuns, ou seja, a inserção de pessoas com necessidades especiais numa vida 

social normal. Ou seja, um individuo pode ser integrado num grupo, no entanto, 

isto não quer dizer que este seja incluído nos diversos projectos e actividades que 

o grupo desenvolve. De uma forma muito simplificada, podemos dizer que a 

integração é, estar junto do(s) outro(s), enquanto que a inclusão é, estar com o(s) 

outro(s).  
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 Numa perspectiva educativa, a integração significa que o individuo que 

apresente NEE, tem que fazer um esforço para se adaptar às condições da 

escola, aqui, nem todos os indivíduos com NEE, podem frequentar o ensino 

regular e caso aconteça, existem turmas especiais para esses indivíduos.; na 

educação inclusiva, cabe à escola criar e desenvolver todas as condições 

necessárias para acolher todos os indivíduos, neste caso todos os indivíduos têm 

os mesmos direitos de estarem numa escola e numa sala de ensino regular 

juntamente com as outras crianças e jovens.  

 O [Quadro.05], que se segue mostra-nos de forma resumida as diferenças 

entre integração e Inclusão: 

INTEGRAÇÃO INCLUSÃO 

A inserção é parcial e condicional (as crianças 
preparam-se em escolas especiais para estar numa escola 
ou classe regular). 

A inserção é total e incondicional (as crianças com 
deficiência não precisam de se preparar para ir à escola 
regular). 

Pede concessões aos sistemas Exige ruptura nos sistemas vigentes 

Mudanças visando prioritariamente a pessoas com 
deficiência (consolida a ideia de que elas é que ficam a 
ganhar). 

Mudanças que beneficiam toda e qualquer pessoa 
(não se sabe quem ganha mais – todas ganham) 

Contenta-se com transformações superficiais Exige transformações profundas 

As pessoas com NEE são obrigadas a adaptarem-
se aos modelos que já existem na sociedade, que 
faz apenas ajustes. 

A sociedade adapta-se para atender às 
necessidades das pessoa com NEE, e com isso, se 
torna mais atenta às necessidades de todos. 

Defende o direito de pessoas com deficiência 
Defende o direito de todas as pessoas, com ou sem 
NEE. 

Insere nos sistemas os grupos de “excluídos que 
provarem estar aptos” (sob este aspecto, as cotas 
podem ser questionadas como promotoras de inclusão). 

Traz para dentro do sistema os grupos de 
“excluídos” e, paralelamente, transforma esses 
sistemas para que se tornem de qualidade para 
todos. 

O adjectivo é usado quando se busca qualidade 
nas estruturas que atendem apenas as pessoas 
com deficiência consideradas aptas (escola 
integradora, empresa integradora...). 

O adjectivo é usado quando se procura a qualidade 
para todas as pessoas com ou sem deficiência 
(escola inclusiva, trabalho inclusivo, etc.). 

Como reflexo de um pensamento integrador 
podemos citar a tendência a tratar pessoas com 
deficiência como um bloco homogéneo (ex: surdos 
concentram-se melhor, cegos são bons massagistas, etc.) 

Valoriza a individualidade de pessoas com 
deficiência (pessoas com deficiência podem ou não ser 
bons funcionários; podem ou não ser carinhosos, etc.). 

Tende a disfarça as limitações para aumentar a 
possibilidade de inserção. 

Não precisa de disfarçar  as limitações, porque elas 
existem. 

A presença de pessoas com ou sem deficiência no 
mesmo ambiente tende a ser suficiente para o uso 
do adjectivo integrador 

Não se caracteriza apenas pela presença de 
pessoas com ou sem deficiência em um mesmo 
ambiente. 

Incentiva pessoas com deficiência a seguir 
modelos, não valorizando, por exemplo, outras 
formas de comunicação como a libras. Seríamos 
um bloco maioritário e homogéneo de pessoas sem 
deficiência rodeado pelas que apresentam 
diferenças. 

A partir da certeza de que todos somos diferentes, 
não existe “os especiais”, os “normais”, os 
“anormais”, os “excepcionais”, o que existe são 
pessoas com deficiência. 

[Quadro.05]: Integração ou Inclusão? ::  Fonte: Werneck (2002, 16-17) 
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5.3.5. Inclusão e Diversidade  

 A inclusão social é um conjunto de meios e acções que visem assegurar 

aos mais necessitados a oportunidade de acesso a bens e serviços, dentro de um 

sistema que beneficie a todos e não apenas aos mais favorecidos (WiIKI(ah) 2013). 

Nas últimas décadas temos vindo a assistir a uma nova enfatização dada à 

inclusão social, sendo que este novo paradigma social preconiza um conjunto de 

remodelações e alterações a vários níveis, principalmente no educativo. 

 Quando exploramos o conceito de inclusão associada ao ensino, 

verificamos que actualmente existe um esforço no sentido de abranger toda a 

diversidade que existe na nossa sociedade, incluindo, as crianças e jovens com 

deficiência, no ensino regular. No entanto, este esforço e idealismo de uma prática 

inclusiva para todos, no meio escolar ainda está bem longe de ser atingido. 

Segundo Ibernón (2000), os sistemas escolares, de um modo geral, não estão 

preparados para trabalhar com a diversidade, porque ainda estão programados 

para atingir objetivos educativos padronizados e programados para aqueles que 

se enquadram dentro dos padrões ditos normais. Fortalecendo também esta ideia 

Glat (1995), menciona que, embora haja um reconhecimento da importância da 

educação inclusiva no atendimento a alunos com necessidades educativas 

especiais, na prática, esse modelo ainda não se configura na maioria das escolas 

de forma amplamente difundida e compartilhada.  

 Segundo Blanco (1998), uma escola que pretenda ser verdadeiramente 

inclusiva, terá que fazer modificações muito substanciais nas práticas educativas, 

terá que procurar pedagogias que coloquem a criança no centro do processo e 

que sejam capazes de responder às necessidades de todas as crianças sem 

excepção. No seguimento, Molero (1988 apud jiménes) refere que um processo de 

ensino-aprendizagem, que pretenda contemplar as pessoas cognitivamente 

diferentes, deve considerar pelo menos três princípios:  

1) O principio de flexibilidade, no qual se prevê que nem todas as crianças 

e jovens, atinjam o mesmo grau de abstracção ou conhecimento ao 

mesmo ritmo e tempo;  
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2) O principio de trabalho simultâneo, cooperativo e participativo, onde as 

crianças e jovens com NEE, podem participar, embora não o façam com a 

mesma intensidade e grau de abstracção;  

3) E o principio de acomodação, que confere logo ao inicio na planificação 

das sessões, a contemplação dos alunos com problemas.   

 Completando este raciocínio, Correia (2003), com base no Fórum201 de 

discussão sobre escola inclusiva, faz referência a alguns pressupostos que 

considera serem basilares na construção de uma escola mais inclusiva, e os quais 

passamos a citar: 

1) Um sentido de comunidade – uma filosofia em que todas as crianças e 

jovens são tratados de igual forma, aceites e apoiados por todos 

aqueles que os rodeiam. A diversidade deve ser valorizada e não 

discriminada. E com isto deve reinar valores e sentimentos de 

respeito, partilha, aceitação, participação e amizade. Todos aprendem 

com todos, os professores aprendem uns com os outros e com os 

alunos, os alunos aprendem com os colegas e com os professores, o 

executivo e os pais participam mais activamente – criar uma 

comunidade mais centrada, unida e activa.  
 

2) Liderança – Uma filosofia em que responsabiliza os órgãos directivos, 

pelo papel fundamental que desempenham no envolvimento e partilha 

de responsabilidades com todo o corpo docente e não docente. 

Sendo da sua competência: a) transformar a escola numa comunidade 

que propicie a aprendizagem; b) envolver toda a comunidade escolar 

incluindo os pais para o projecto educacional que defenda e respeite 

os  princípios da inclusão da diversidade; c) promover todas as 

condições necessárias ao planeamento e bom funcionamento; d) e 

propor a criação de equipas, as equipas de planificação (que 

planificam, dinamizam e avaliam o projecto), as equipas de 

colaboração e as equipas de apoio educativo. 
 

3) Colaboração e cooperação – Uma filosofia que instiga docentes e 

alunos a criarem ambientes que propiciem o respeito mútuos, a 

confiança e a entreajuda. Que persuade para a utilização de 

estratégias de ensino-aprendizagem que, por um lado, evidenciem e 

aproveitem ao máximo os pontos fortes do aluno, por outro lado, que 

haja à formulação de respostas adequadas às suas necessidades. Isto 

vai exigir mudanças a todos os intervenientes (o professor/educador 

                                                 

201 Working Fórum on Inclusive School (1994). 
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passa a trabalhar directamente com o aluno com NEE, o psicólogo 

passa a trabalhar claramente com o aluno e professor/educador, os 

pais e outros agentes passam a ter um papel mais activo no processo 

de ensino do aluno. Deve existir montada uma estrutura de apoio, com 

vários profissionais e família, que permita a resolução de problemas de 

forma cooperativa e colaborativa, passando a família a ter um papel 

importante nas tomadas de decisão. A escola deve ainda, colaborar 

com a comunidade e outros serviços sociais, de saúde, de reabilitação 

e terapêuticos). 
 

4) Serviços e flexibilidade curricular – Uma filosofia em que o currículo 

tem que: a) ser flexível e ajustável; b) considerar as necessidades e 

características do aluno; c) propiciar o trabalho em grupo; d) e 

apresentar temas simplificados para estimular a participação. Aqui o 

aluno com NEE, deve beneficiar de um ensino personalizado apoiado 

por serviços202 especializados. 
 

5) Formação – Uma filosofia em que todos os profissionais203 têm que 

receber formação adequada, mediante os objectivos estabelecidos 

pela escola. No caso da inclusão de alunos com NEE, essa formação 

torna-se obrigatória, por forma a lhes proporcionar uma educação 

mais adequada. Esta filosofia altera o papel do professor tradicional, já 

que agora passam a ter um papel mais activo no processo de ensino-

aprendizagem. Neste contexto, o professor deve, não só, adquirir 

competências para lidar e responder às necessidades educativas dos 

alunos, mas também, assumir atitudes positivas em relação à 

integração e à inclusão.  
 

6) Apoios educativos – Uma filosofia em que são disponibilizados, aos 

alunos com NEE, bens e serviços de apoio ao desenvolvimento de 

competências que facilitem e contribuam para a sua inserção na 

sociedade de forma autónoma e responsável.  
 

7) Serviços de apoio de educação especial – Uma filosofia que se destina 

a responder às necessidades especificas de cada aluno com base nas 

suas características e por forma a maximizar o seu potencial 

(adequação do currículo, da avaliação, metodologias e estratégias de 

ensino). Um professor de educação especial deve: a) trabalhar em 

colaboração com o professor de ensino regular; b) Ser um consultor; c) 

                                                 

202 Entende-se aqui por serviços especializados, o apoio académico, psicológico, social, terapêutico ou 
medico. Também se pode englobar aqui outros serviços de apoio como: educação física, expressões 
plásticas, dança terapêutica e reabilitação visual. 
203  Profissionais: Educadores, Professores, auxiliares e assistentes operacionais. 
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planificar conjuntamente com o professor da turma; d) trabalhar com o 

aluno dentro e fora da sala de aula. 

 Assim esquemas educativos, mais aberto, flexível, dinâmico, activo e 

criativo, traz entre outras possibilidades, uma maior adaptação às diferentes 

necessidades dos indivíduos. Seguindo este raciocínio e segundo Jiménez (in 

Bautista 1997), as adaptações curriculares são a estratégia de intervenção mais 

importante na resposta às necessidades educativas especiais, na medida em que 

se ajusta a oferta educativa comum, às necessidades e possibilidades de cada 

aluno. Sendo que, as adaptações curriculares podem ser: a) a nível da 

metodologia ou actividade de ensino e aprendizagem; b) a nível dos tempos 

ajustados para alcançar os mesmos objectivos que os outros alunos; c) a nível da 

prioridade e ênfase a determinados conteúdos e objectivos; d) ou até mesmo, ao 

nível de eliminar ou introduzir alguns conteúdos e objectivos. 

  Para o Ministério da Educação e Ciência, a escola inclusiva deve 

assegurar uma gestão das práticas pedagógicas que contemple a igualdade de 

direitos e o respeito pela diferença, para tal o mesmo refere: 

No quadro da equidade educativa, o sistema e as práticas educativas 

devem assegurar a gestão da diversidade, do que decorrem diferentes 

tipos de estratégias que permitem responder às necessidades educativas 

dos alunos. Deste modo, a escola inclusiva pressupõe individualização e 

personalização para todos os indivíduos  (MEC 2014).  

 Segundo Ainscow (1998), a diferença vista de outra perspectiva é um valor 

acrescido, na medida em que, independentemente do local onde se está inserido, 

o facto de se poder interagir com o outro, apesar das dificuldades mais ou menos 

complexas que este possa evidenciar, constitui-se num desafio que gera sempre 

situações de aprendizagem, acompanhando este raciocínio, as instituições 

educativas são lugares férteis que proporciona interacção e aprendizagens 

significativas a todos os intervenientes, baseadas na cooperação e na 

diferenciação inclusiva. 

 Face ao exposto, incluir cidadãos que requerem necessidades educativas 

especiais é torná-los participantes da vida social, económica e politica. Uma 

pessoa que careça de NEE, não deixa de ser um cidadão com plenos deveres e 

direitos civis, políticos, económicos e sociais. No entanto, e apesar dos grandes 

avanços que se deram no caminho para a integração e inclusão dos mais 

desfavorecidos, a sociedade teima em marginalizar e rejeitar estas pessoas. Neste 

pressuposto, acreditamos que a humanidade só será mais iluminada, quando esta 

filosofia de inclusão não assentar pela regência de leis ou caridade, mas sim pela 

sua própria natureza. Quando verdadeiramente aceitarmos e respeitarmos o outro 
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sem preconceito e sem discriminação, estaremos no bom caminho para a 

construção de uma nova sociedade, mais livre, justa e solidária. 

 Se procurarmos a simplificação da definição do termo Inclusão, podemos 

verificar que este significa: acção ou resultado de englobar, incorporar ou envolver 

(Léxico 2014), transferindo estes significados para a realidade desta investigação, 

inclusão significa então, dar oportunidade aos jovens com NEE, com autonomia 

ou sem autonomia, para participarem activamente nos vários processos de 

desenvolvimento de um projecto e/ou actividade. Mais acrescentamos que, a 

inclusão numa actividade ou projecto a que nos referimos, não é apenas 

contemplar a presença física do individuo com NEE, mas antes procurar elevar a 

sua condição, proporcionando-lhe um envolvimento e uma participação activa e 

efectiva na execução de tarefas concretas, devidamente adaptadas, apoiadas e 

estimuladas. 

 

 

 

 

5.4. O Movimento CERCIs 

 Segundo Veiga (1998), foi em plena agitação politica de 1975, que se 

fundou a CERCI de Lisboa. Este movimento propagou-se rapidamente nos anos 

seguinte, actualmente existem cinquenta centros de educação e reabilitação de 

cidadãos inadaptados, espalhados por todo o País. “Obtido o êxito inicial de 

instalação material e congregando adeptos para a causa, interessados nos 

serviços a prestar, as CERCI, puderam sobreviver, crescer e afirmar-se” (Veiga 

1998, 18).  

 Inicialmente os princípios de actuação regiam-se por um ideal de 

igualdade e partilha solidária dos poderes e da gestão, esse espírito e vontade 

fundiram-se em orientações de actuação, às quais Lourenço (1983, 147), 

denominava como sendo “os princípios da solidariedade e da igualdade, os 

princípios da equidade e da gestão de serviços”, princípios esses, que ainda hoje 

existem.  

 Segundo Veiga (1998), algumas CERCIs, entre 1984 e 1989, adoptaram 

uma nova filosofia organizacional, adaptando-se à evolução social, actualizando 

programas e estabelecendo pontes de relação com as escolas regulares. O 

mesmo evidencia ainda, que em paralelo estas organizações, começam a 
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desenvolver também outras alternativas de intervenção mais qualificada, 

nomeadamente, face ao envelhecimento da população atendida e ao insucesso 

dos programas de preparação para a vida profissional, que eram destinados a 

jovens e adultos deficientes mentais, no domínio da formação profissional e do 

emprego protegido. As CERCI, nesta fase também começam a explorar outras 

áreas como, a da intervenção precoce e a criação de residenciais. Parece-nos 

pertinente, também, referir que é neste período, que se assiste à necessidade da 

existir uma estrutura capaz de agrupar e reunir esforços para representar o 

movimento CERCI, junto de estruturas governamentais, face à crescente 

complexidade das organizações, nascendo assim, em 1985 a Federação Nacional 

das CERCI - FENACERCI. 

 Estas cooperativas apresentam-se como a forma capaz de dar respostas 

sociais às necessidades evidentes da pessoa portadora de necessidades 

educativas especiais. Na generalidade, a pessoa deficiente e ou outros utentes 

entram e saem livremente e diariamente, vão jantar e dormir às suas casas e ao 

fim de semana ficam entregues às suas famílias. Apenas, ficam na instituição 

durante o dia onde participam em actividades escolares, ocupacionais ou 

profissionais, assim como uma criança, jovem ou adulto normal, que vai para a 

escola ou trabalhar. 

 Segundo Guerra204 (in Moreira 2006, 56), as CERCIs desempenham um 

papel social fundamental, na mediada que “acolhem, reabilitam e realizam a feliz 

empatia com pessoas diferentes, sujeitas a condicionalismos difíceis e, por vezes, 

vítimas de traumatismos familiares e sociais (...)”. O mesmo autor, refere ainda 

que estas entidades contribuem para despertar consciências para uma 

colaboração mais activa junto destes jovens e adultos. Destacando o papel 

relevante que os movimentos cooperativos têm na sociedade, os peritos OCDE205 

apontam as CERCI como modelos a seguir na integração dos deficiente à nível 

local e social. 

 Era necessário que conseguíssemos ver com mais clareza, a 

dedicação de uma mãe, de uma pessoa amiga e de todos os que 

trabalham nas cooperativas CERCI, que dedicam as suas vidas em prol 

do outro, a ajudar a crescer e a preparar todos aqueles que carecem de 

apoios especiais. Que tornam possível o impossível, que fazem da 

disponibilidade uma ponte para a inclusão (in Moreira Guerra 2006). 

                                                 

204 Guerra – João Augusto da Fonseca Guerra – Detentor do curso de Teologia e licenciado em Filologia 
Românica; foi professor do ensino secundário durante 36 anos; é autor de mais de cinquenta manuais 
escolares para o ensino Unificado e Secundário e de três livros de carácter religioso. Trabalha em 
actividades pastorais na paróquia de Espinho desde 1973. 
205 OCDE – Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico. 
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 Actualmente e até ao momento existem em Portugal 53 Cooperativas de 

Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado (CERCIs), um pouco por todo o 

pais. Para se compreender melhor, podemos analisar no página Web da 

FENACERCI (2014), que este tipo de instituição tem uma maior concentração em 

toda na zona litoral do país, havendo uma maior aglomeração na zona central, 

mais concretamente na região da grande Lisboa e Setúbal - com cerca de 15 

instituições; e outras duas mais a norte do país, uma entre a região de Aveiro e o 

grande Porto - com 8 instituições, e a outra na zona entre Guimarães e Braga - 

com 6 instituições. Realçamos ainda que na zona interior do país, de norte a sul a 

presença destas instituições é muito pouco significativa ou mesmo quase 

inexistente.  

 

 

 

 

5.4.1. Ensino básico, e depois?  

 A Declaração206 de Hamburgo, sobre educação de jovens e adultos vem 

reafirmar que só se conseguirá um progresso justo e sustentável, quando o 

desenvolvimento se centrar no ser humano e existir uma sociedade mais 

participativa, baseada no respeito integral dos direitos humanos. A educação 

pode modelar a identidade dos cidadãos, neste contexto a educação ao longo da 

vida deve expressar valores e conteúdos que permitam a construção de um 

mundo melhor, sem guerra, sem fome, sem injustiças, sem discriminação e de 

respeito à vida. Sendo portanto, importante a educação continua, no sentido de 

se criar uma sociedade mais tolerante e instruída nos vários domínios (social, 

económico, cultural, ambiental...).  

 Na senda deste principio depois de concluída a escolaridade obrigatória, o 

que se faz ao jovem com necessidades educativas especiais?  

 Como já foi referido, as crianças e jovens com necessidades educativas 

especiais, hoje em dia são preferencialmente integradas no ensino regular, no final 

da escolaridade obrigatória os jovens, dependendo do seu perfil de 

funcionalidade, podem ser encaminhados para cursos de formação e/ou de apoio, 

como por exemplo, se o aluno apresenta limitações ligeiras a moderadas, existem 

                                                 

206 Declaração de Hamburgo – V Conferencia sobre Educação e Adultos, realizada em Julho de 1997, 
em Hamburgo, Alemanha. 
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os cursos dos Centros de Formação Profissional (CFP). Se o aluno apresenta 

limitações graves ou totais, é guiado para um Centro de Actividades Ocupacionais 

(CAO), que na generalidade são muito poucos para o número de solicitações, com 

listas de espera infindáveis, o que faz com que o jovem com necessidades 

educativas especiais, já com uma idade avançada, muitas das vezes tenha que 

ficar em casa sem qualquer tipo de ocupação, privado de uma vida social 

integrada e mais activa. 

 

 

 

 

5.4.1.1. Centros de Formação Profissional 

 O Decreto-Lei n.º 46/86, de 14 de Outubro (lei de bases do sistema 

educativo) já referido anteriormente, estabelece no artigo 22.º que a formação 

profissional, “para além de complementar a preparação para a vida activa iniciada 

no ensino básico, visa uma integração dinâmica no mundo do trabalho pela 

aquisição de conhecimentos e de competências profissionais, por forma a 

responder às necessidades nacionais de desenvolvimento e à evolução 

tecnológica” (PGDL, MP 2014). Tendo acesso à formação profissional, os alunos 

que tenham concluído a escolaridade obrigatória e os que não concluíram até à 

idade limite desta, bem como todos os trabalhadores que pretendam o 

aperfeiçoamento ou a reconversão profissional (PGDL, MP 2014).  

 A organização e a flexibilidade dos modelos pedagógicos, empregues na 

formação profissional, permitem integrar alunos com níveis de formação e 

características diferenciados. Este factor é para alguns autores, um principio para 

a inclusão social, pois segundo Ribeiro (2009), a formação profissional permite ao 

individuo desenvolver competências pessoais e técnicas que aumentam as suas 

possibilidades de no futuro arranjar emprego, favorecendo o processo de 

independência.  

 Presentemente, a formatação da sociedade leva-nos a que, no processo 

natural de desenvolvimento do individuo na transição para a vida adulta, seja 

fundamental o acesso ao emprego. Este facto torna-se ainda mais importante e 

basilar, no caso da pessoa ser portadora de algum tipo de deficiência, para evitar 

a exclusão (Ribeiro 2009, 81). Considerando o referido, a formação profissional 

ganha uma nova dimensão, no sentido de proporcionar ao individuo 

desfavorecido, ferramentas e vários tipos de competências profissionais, que se 
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podem desenvolver segundo diferentes acções como: a) a iniciação profissional; 

b) a qualificação profissional; c) o aperfeiçoamento profissional; d) e/ou a 

reconversão profissional, e cuja conclusão com aproveitamento de um módulo ou 

curso de formação profissional confere direito à atribuição da correspondente 

certificação (PGDL, MP 2014). 

 Se evidenciarmos aqui os jovens e adultos com necessidades educativas 

especiais, o propósito dos centros de formação profissional, passa por promover 

junto destes, práticas pedagógicas direccionadas para o mundo do trabalho, 

através de metodologias activas e experiências com base prioritariamente prática. 

Estes centros procuram ainda informar, avaliar e orientar para a qualificação e 

emprego, empenhando recursos para que o aluno/aprendiz fique dotado de 

conhecimentos e competências necessárias à obtenção de uma qualificação 

profissional que lhe permita a inserção no mercado de trabalho. 

 

 

 

 

5.4.1.2. Centro de Actividades Ocupacionais  

 As mudanças de comportamento e posicionamento face à deficiência 

mental que se fez sentir de forma mais evidente a partir de meados do século XX, 

fez surgir o aparecimento de centros de actividades ocupacionais. Ao longo de 

muitos anos, como já se pôde constatar anteriormente, as respostas sociais para 

a deficiência eram a institucionalização, para o Instituto Nacional para a 

Reabilitação (INR 2013),  “esta forma de actuar teve consequências devastadoras 

nomeadamente na agudização da incapacidade e na segregação social” (INR 

2013,  3). Nascendo assim a necessidade de criar um novo espaço, que apoiasse 

e garantisse a esses indivíduos a igualdade de oportunidades, os seus direitos 

civis e a inclusão social. Nos últimos anos, têm-se verificado em Portugal 

progressos quer ao nível das politicas quer ao nível das práticas, com relação à 

pessoa com deficiência e/ou incapacidade.  

 Neste contexto, o Dec-Lei 38/2004 consolida esta nova perspectiva 

definindo os princípios gerais da prevenção, habilitação e participação da pessoa 

com deficiência através, nomadamente, da: promoção da igualdade de 

oportunidades, a pessoa com deficiência deve dispor de condições que lhe 

permitam a plena participação na sociedade; Promoção de oportunidade de 

educação, formação e trabalho; Promoção do acesso a serviços de apoio; 
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Promoção da eliminação de barreiras e da adopção de medidas que permitam a 

plena participação da pessoa com deficiência. 

 E quando a pessoa com deficiência apresenta os seus recursos mentais e 

físicos que não lhe permitem a participação e a vivência justa e plena na 

sociedade? Esta evidência é apresentada no Decreto-Lei n.º 18/89 de 11 de 

Janeiro, que vem salvaguardar “que nem sempre a profundidade ou extensão das 

limitações físicas ou mentais apresentadas pelas pessoas com deficiência grave 

permitem a sua integração socioprofissional nos quadros normais de trabalho ou 

em centros de emprego protegido após o período adequado de educação 

especial ou de reabilitação profissional” (MESS 1989).  

 Trilhado estava assim, o caminho para nascerem os Centro de Actividades 

Ocupacionais (CAO), e cujas as respostas estão regulamentadas pelo mesmo 

Decreto-Lei. Segundo o INR (2013, 4), a ideia por detrás do “aparecimento destes 

centros é a de que, apesar das limitações, muitas das pessoas com deficiência 

grave são susceptíveis de uma integração social activa, mediante o 

desenvolvimento de actividades ocupacionais tendentes (...), sem vinculação às 

exigências de rendimento profissional ou de enquadramento normativo de 

natureza jurídico-laboral”. Segundo Pereira (2003), os CAO, são estruturas que se 

destinam a desenvolver várias actividades para jovens e adultos, com idades igual 

ou superior a 16 anos, e que portanto, já ultrapassaram o limite de idade para 

frequentar centros pedagógicos, e que apresentem deficiência moderada, grave e 

profunda, que os impede de serem integrados em cursos de formação profissional 

ou emprego protegido,  e cujos objectivos, são:  

a) estimular e facilitar o desenvolvimento das capacidades individuais do 

individuo; 

b) promover e facilitar a integração social da pessoa portadora de 

deficiência e; 

c) sempre que possível, incentivar e facilitar o acesso a programas 

adequados de integração sócio-profissional. 

 A mesma autora, manifesta preocupação, no sentido em que “apesar de já 

existir, em todo o país, uma cobertura razoável de CAOs, na verdade continuam a 

ser em número insuficiente” (Pereira 2003, 29-32). Justificando esta observação 

com a falta de outro tipo de respostas para incluir os jovens e adultos com 

deficiência e também com o facto deste grupo populacional estar a envelhecer, o 

que na sua perspectiva leva os CAO a ter que dar assistência de longa 

permanência, cujo alargamento, continua a ser uma necessidade. Da mesma 

opinião se mostra o INR (2013, 7), quando nos diz “que o número de CAO e os 
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lugares destacados não são suficientes para o número de adultos com deficiência 

mental em Portugal”. 

 As actividades ocupacionais, de acordo com o Decreto-Lei supracitado, 

devem ser, organizadas tendo em consideração o tipo de tarefa a realizar e as 

necessidades individuais de cada um, e podem ser divididas em dois tipos de  

modalidades: 

1) As actividades socialmente úteis: são englobadas nestas actividades, 

todas aquelas que “proporcionam e valorização pessoal e o máximo 

aproveitamento das capacidades da pessoa, no sentido da sua autonomia, 

facilitando uma possível transição para programas de integração sócio-

profissional” (MESS 1989, 125). 

2) As actividades estritamente ocupacionais: todas as actividades que 

“visam manter a pessoa com deficiência mais grave activa e ocupada, 

favorecendo  o seu equilíbrio físico, emocional e social” (MESS 1989, 125). 

 Segundo o Manual de Processos-chave do CAO (2007, 2) constituem-se 

como objectivos principais das modalidades de resposta de actividades 

ocupacionais: 

a) Promover os níveis de qualidade de vida, nas suas várias dimensões; 

b) Promover estratégias de reforço da auto-estima, da valorização e da 

autonomia pessoal e social, assegurando as condições de estabilidade 

necessárias para o reforço da sua capacidade e autonomia; 

c) Prestar apoio na integração social, através do desenvolvimento de 

actividades socialmente úteis, eventualmente facilitadoras do acesso à 

formação e ao emprego; 

d) Privilegiar a interacção com a família e com a comunidade, no sentido 

de optimizar os níveis de actividade e de participação social; 

e) Contribuir para a promoção de uma sociedade inclusiva, promovendo a 

participação em actividades e contextos sociais. 

 Face ao referido, os CAO constituem-se como uma forma de resposta 

social para as pessoas com deficiência e incapacidades, cujas premissas são 

promover e disponibilizar condições que facilitem e contribuam para uma vida 

melhor e mais feliz.  
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5.5. Cinema de Animação: 
contributo para a Inclusão e 
valorização 

Sem dúvidas, reconhecemos que é importante aprender a viver com 

a diferença, mas mais importante ainda é saber respeitá-la e 

valoriza-la (Autora). 

 Nunca, como hoje, foi tão fácil aceder e proporcionar novas experiências, 

que envolvam a participação colectiva, já que temos ao nosso dispor vários 

elementos como: livros, revistas, filmes, cinema, televisão, banda desenhada, 

telemóveis, fotografias, computador, jornais, entre muitos outros. Neste contexto 

e atendendo ao facto de que os meios de comunicação social, cada vez mais 

determinam e influenciam comportamentos individuais e sociais, torna-se 

preponderante utiliza-los de forma consciente. Desta forma, Cerca207 (in António 

et al. 1998, 148) expõem, se por um lado, é importante que as entidades ligadas 

ao ensino eduquem as diferentes gerações para o uso critico destes meios, por 

outro é também indispensável que estas não se assumam como meros 

consumidores  passivos, mas os oriente na sua utilização criativa. No seguimento, 

Santos (in António et al. 1998, 143) lembra que, os meios audiovisuais são um 

excelente auxilio, quando bem utilizados, no desenvolvimento de projectos e 

actividades educativas. Segundo a mesma autora, é muito importante reconhecer 

o papel que este meio pode desempenhar no desenvolvimento pessoal e social 

de crianças, jovens e adultos. 

 Se procurarmos o significado da palavra Inclusão, vamos obter como 

resposta acto ou efeito de incluir ou ser incluído, ou seja, num projecto de 

animação nós somos convidados a misturarmo-nos com o outro e com tudo à 

nossa volta, fazemos parte de um todo. Da mesma opinião se manifesta Ribeiro 

(2014, anexo N, ponto 1.4.), reforçando que a obra que é nossa, mas que também 

é do outro, passa a ganhar uma nova dimensão, e neste sentido sem dúvida que 

                                                 

207 Cerca, José – Artigo: “O vídeo ao Serviço da Área-Escola e das Actividades de Complemento 
Curricular”. In António et all 1998: 148-154. 
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inclui e integra socialmente os diferentes indivíduos participantes. Para o autor, a 

arte, e na qual se integra o cinema de animação, vem facilitar e permitir esta 

relação e simbiose entre indivíduos que trabalhem no mesmo projecto.  

 Através do cinema de animação, a pessoa portadora de necessidades 

educativas especiais, passa de passiva a activa, assumindo um papel e uma 

postura de criadora ou co-criadora artística, produzindo ou co-produzindo 

discursos próprios e dando visibilidade à sua maneira de ver e interpretar o 

mundo. Reforçando esta ideia, Madureira (2014, anexo N, ponto 1.5.), vê o cinema 

de animação como uma forma de este tipo de indivíduos se sentirem válidos, de 

mostrarem cá para fora o que pensam, ou seja, o mundo deles. A mesma refere 

ainda que este universo, permite ao interveniente exteriorizar muitas das suas 

ansiedades, no sentido em que muitos deles, na sua maioria passam grande parte 

das suas vidas reprimidos, e só, o facto de terem objectos construídos por eles 

próprios acaba por valorizá-los e aumentar a sua auto-estima. Da mesma opinião 

se mostra Ribeiro (2014, anexo N, ponto 1.4.), ao referir que todos os indivíduos 

carecem de ser valorizados e reconhecidos, dando o exemplo de, até uma criança 

que faz um desenho corre à sua mãe para lho mostrar. 

 Valente (2014, anexo N, ponto 1.2.), destaca que todos os espaços em que 

se tem que construir coisas, podem contribuir para a inclusão e valorização, 

realçando e evidenciando a palavra e o conceito “construir”. Para o autor, ao 

construirmos qualquer coisa, essa qualquer coisa passa a fazer parte de nós, há 

sempre trabalho e empenho e isso pode-se ver no resultado. Neste contexto, o 

mesmo refere que, o filme de animação traz ainda outra vantagem, ditando o 

seguinte exemplo: lá em casa passa-se a vida a ver televisão, e agora o individuo 

que é portador de necessidades educativas especiais, pode mostrar às pessoas 

que o rodeiam algo que foi feito por ele e que também pode passar na televisão. 

Ele próprio, acaba por construir um espaço que é de maior interrogação, como é 

que as coisas aparecem ali no ecrã da televisão? Como é que se faz isto? e 

portanto, cria-se um espaço onde existe uma maior inter-relação de outras coisas, 

que tornam o processo que é simples em algo mais interessante e complexo, 

criando relações afectivas de percepção muito maiores, ou seja ele(a) acabou de 

fazer e mostrar uma coisa que se calhar mais ninguém lá em casa é capaz de 

fazer, e isto é capaz de lhe dar alguma auto-estima. Ainda, se ele(a) for capaz de 

terminar um exercício, e se esse exercício for visível, então ele(a) tem esse sentido 

que construiu, que ele(a) serve para alguma coisa, sentir-se-á valorizado, e no final 

da exibição do filme mostrarão orgulho ao dizer: fui eu que fiz! Passam a ter 

alguma coisa para mostrar, uma coisa deles. Eles constroem o objecto e a seguir 

constroem o sorriso, por causa dele.  
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Outra coisa que o autor menciona, é o facto de ser importante para estes 

indivíduos saberem que são capazes de fazer, e se conseguem fazer, estão num 

processo mínimo de autonomização, ou pelo menos sentem-se (Valente 2014, 

anexo N, ponto 1.2.). 

 Galrito (2014, anexo N, ponto 1.3.) para além de apontar que o cinema de 

animação contribui para a inclusão e valorização dos indivíduos, evidencia, uma 

vantagem que considera significativa no uso deste meio, que é o facto deste 

tornar a pessoa mais humana, com mais carácter, e ainda por cima com uma 

capacidade que considera fundamental, e a qual, o ser humano nunca deveria 

perder, que é a capacidade de brincar. Realçando aqui que, desenvolver 

processos a brincar torna-se mais fácil e mais leve.  

 O objectivo primordial de projectos e actividades que visem a inclusão, 

desenvolvidas com crianças, jovens e adultos, deve ser a construção de uma 

sociedade melhor na qual todos sem excepção têm acesso às mesmas 

oportunidades. Desta forma, acreditamos que um dos principais veículos para se 

conseguir esta virtude é a arte. A arte garante a possibilidade de todos 

participarem e contribuírem activamente no trabalho a desenvolver, promovendo 

progressos na autonomia que se vai reflectir na auto-estima pessoal e social. 

Aqui, a arte actua como um agente de inclusão social, onde os indivíduos 

portadores de necessidades educativas especiais, contribuem com a sua 

experiência, o seu saber e/ou esforço no cumprimento de um objectivo, por forma 

a mostrar às pessoas que o rodeiam e à sociedade, que muitas das vezes o 

discrimina, que também é capaz de fazer.  

 Neste contexto, a arte e em particular o cinema de animação, quando 

praticado pelos indivíduos especiais, carrega consigo dinâmicas capazes de 

transformar e transformá-lo perante a sociedade. Acrescendo que hoje em dia a 

inclusão social e posteriormente a valorização podem assumir uma escala 

mundial, muito graças às tecnologias, como refere Ribeiro (2014, anexo N, ponto 

1.4.), um filme pode ganhar uma amplitude a nível mundial. E havendo 

reconhecimento, aquilo que era uma pequena experiência de animação criada e 

desenvolvida, graças ao empenho e esforço de várias pessoas, pode passar a 

servir de mote de inspiração para vários outros projectos dentro deste universo 

artístico.  

Ribeiro (2014, anexo N, ponto 1.4.) considera ainda, que a arte no seu limite, 

independentemente do desenvolvimento interior de cada individuo, das pessoas 

que o fazem e do desafio que isso representa, a arte é sempre uma marca que o 

individuo pode deixar, é uma existência. 
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 Face ao exposto, percebe-se que através da arte estabelecem-se diálogos 

entre o individuo, os que lhe estão próximo e a sociedade em que está inserido, e 

isto ganha maior visibilidade e proporção quando se trata de cinema de animação, 

já que este meio, pode ir além fronteiras. Neste sentido, a informação/experiência 

vinculada através do cinema de animação, passa a favorecer a democratização e 

a inserção do discurso de grupos que habitualmente são excluídos. Esta 

consciência, encaminha-nos para a necessidade de criar e desenvolver iniciativas 

que vinculem a arte, o audiovisual e mais precisamente o cinema de animação, 

por forma a garantir a inclusão e a valorização de pessoas portadoras de NEE. 

 

 

 

 

5.5.1. Cinema de Animação: Projectos 
Relevantes 

 De referir ainda, que são várias as entidades e profissionais que têm 

levado a cabo inúmeros projectos na área do cinema de animação. Não obstante, 

e apesar de todos os esforços, em desenvolver actividades ligadas a esta área 

criativa, muito poucos são aqueles que se dirigem por iniciativa própria a este 

público tão especifico, como é o caso dos jovens com necessidades educativas 

especiais. No entanto, em 2007 no Brasil e na Dinamarca, 2008 em Espanha e em 

2009 em Inglaterra foram desenvolvidos quatro projectos que consideramos 

merecerem aqui destaque pela sua relação e pertinência. 

• Em 2007 o Núcleo de Arte Digital e Animação da Pontifícia Universidade do 

Rio de Janeiro (N.A.D.A. – PUC-Rio) e o Instituto Helena Antipoff (IHA)– 

Centro de Referência em Educação Especial, desenvolveram um projecto 

em comum ao qual denominaram Animação Especial. Este projecto visou 

desenvolver e promover a utilização da animação, através do formato de 

oficinas, como técnica para o desenvolvimento pessoal e integração social, 

com foco especial nas escolas inclusivas. Nesta parceria foram realizados, 

um conjunto de oficinas de animação, em que participaram sete alunas 

portadoras de síndromes diversos e uma aluna do ensino regular. Estas 

oficinas, tinham como objectivo principal a criação e desenvolvimento de 

animações, totalmente concebidas pelas referidas alunas. O grupo 

trabalhou nove dias sendo que cada encontro tinha a duração de duas 

horas. A metodologia aplicada a este projecto, iniciou-se com a construção 
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de personagens por cada participante, respeitando a sua imaginação e o 

seu universo particular. A partir deste contexto, as narrativas individuais 

foram observadas e cruzadas, por forma a criarem um roteiro comum. 

Após esta fase, iniciou-se o desenvolvimento dos cenários e objectos 

necessários à composição visual da animação. Realizada esta etapa 

passou-se para a animação e captação dos movimentos, recorrendo à 

técnica do StopMotion. Seguindo-se a edição e finalização da referida 

animação. Segundo a equipe participante, esta parceria para além de 

estimular a criatividade, resultando na criação integral de um produto final. 

Permitiu às alunas portadoras de síndromes diversos, desenvolverem um 

método de organização do pensamento, possibilitado pela criação de 

personagens, pelo uso do desenho como expressão e pelo 

desenvolvimento do guião. Além disso, o desenvolvimento narrativo 

permitiu que fossem vivenciadas, através da dramatização das imagens, 

diversas temáticas reais e imaginárias do universo das alunas em causa 

(N.A.D.A. PUC-Rio 2007). 

 
• Em 2007, uma produção europeia de: The University of the West of 

England, Bristol (UK), Ciclope Filmes, Porto (PT), 9Zeros, Barcelona (ES), 

Kinobuss, Tallinn (EE), School of Education, University of Aarhus, 

Copenhagen (DK) and is managed by the Animation Workshop, CVU Midt-

Vest (DK). Desenvolveu no âmbito do programa Leonardo da Vinci, o 

projeto: Teaching With Animation – An interactive guide for teachers on 

how to teach with animation. Este projeto liderado pela CVU Midt-Vest, 

Dinamarca, objectivou a criação de um website bilingue (Dinamarquês e 

Inglês), com o propósito de fornecer aos docentes, instruções e 

ferramentas que permitam a exploração e a experiência no campo do 

cinema de animação, com base em técnicas fílmicas de captação de 

imagem a imagem, em contexto de sala de aula. Este projecto, expõem de 

forma simplificada e objectiva várias animações, explicações, e exercícios 

de como fazer animação em sala de aula e pode ser apreciado online em 

<www.animwork.dk/twa> (CVU Midt-Vest 2013). Este projecto merece o 

nosso destaque, não por se destinar a crianças e jovens com necessidades 

educativas especiais, mas por ser um bom recurso ao qual todos os 

profissionais das mais variadas áreas podem recorrer, caso pretendam 

desenvolver projectos através do cinema de animação.  

 
• Em 2009 a BBC Children in Need, aprovou um financiamento à “Film and 

Vídeo Workshop - FVW” para se desenvolverem workshops na área do 

vídeo e do cinema, com jovens que requerem necessidades especiais, 

incluindo os jovens com dificuldades físicas, de aprendizagem e em alguns 
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casos problemas comportamentais. Este financiamento permitiu em três 

anos, a realização de 24 oficinas de animação, em escolas para crianças 

com necessidades educativas especiais, em Londres e nas regiões 

próximas. Cada Workshop envolveu doze participantes e foi realizado 

durante seis dias dentro de cada uma das escolas. Aqui as crianças 

criavam a sua própria obra de arte e usavam as suas próprias ideias para 

criarem os filmes de animação. Os instrutores participantes, animadores 

experientes, foram oferecendo treino para facilitar e planear o workshop de 

acordo com as habilidades e ideias das escolas e alunos. Este projecto 

culminou com a apresentação pública de todos os filmes realizados no 

National Theatre (BFI). Para além desta exibição, os filmes foram também 

expostos no YouTube, na Vimeo e submetidos a festivais nacionais e 

internacionais de cinema, onde obtiveram um grande sucesso. Segundo 

Oatley (2013), um dos responsáveis, este projecto permitiu às crianças 

com necessidades especiais – Ficarem mais confiantes, aumentar a sua 

auto-estima e desenvolver um senso de realização; Criar um trabalho de 

alta qualidade; Melhorar as competências em TIC (tecnologias de 

informação e comunicação); Melhorar as suas habilidades básicas e 

sociais através de um meio original. Ainda segundo o mesmo, este 

projecto, disponibilizado para uma audiência muito vasta, permitiu aos 

jovens com necessidades especiais desafiar a ignorância, o preconceito e 

a discriminação, mostrando que também são capazes de criar trabalhos 

originais e com qualidade (BBC 2009).  

 
• Desde 2008 que o Museu Pedagógico de Arte Infantil (GIMUPAI), da 

Faculdade de Belas Artes da Universidade Complutense de Madrid e a 

fundação curArte, desenvolvem em parceria cursos de cinema: “Cine de 

animación para educadores artísticos en el ámbito hospitalario (Proyecto 

curArte)” - cursos de formação para educadores artísticos que lidam com 

crianças e jovens hospitalizados, como forma de os dotar de 

conhecimentos e técnicas necessários para o desenvolvimento de oficinas 

de cinema e de cinema de animação. Tentando desta forma, oferecer às 

crianças e jovens hospitalizados, experiências com e através do cinema e 

do audiovisual (MuPAI DE CINE 2012). No seguimento desta iniciativa, 

Antúnez, N. & López, L. (2011), no seu artigo “Camalletes” de Cine, 

descrevem os resultados obtidos no trabalho de campo, levado a cabo 

entre 2009 e 2010, no hospital Gregório Marañón. O Projecto foi iniciado 

com 20 crianças e 12 jovens dentro da unidade de Oncologia e Psiquiatria 

adolescente do referido Hospital, e que por várias razões enunciadas pelas 

autoras, só se conseguiu terminar a actividade com 7 crianças e 12 jovens, 

obtendo na totalidade 15 curtas-metragens de animação. A metodologia 
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adoptada teve como base o método utilizado no MuPAI, que incorpora os 

seguintes aspectos: A concepção de toda a actividade educativa como 

meio de aquisição de conhecimento; A necessidade de desenvolver 

actividades de apreciação e reflexão e não unicamente de produção nas 

propostas educativas relacionadas com arte; O envolvimento activo do 

participante no seu processo de aprendizagem; A necessidade de conectar 

os conteúdos de cada acção educativa com a realidade do seu receptor 

mediante a inclusão do conteúdo vital; O papel motivador do educador que 

vai muito além da sua concepção como mero transmissor de 

conhecimento; A inclusão das novas tecnologias, como elemento de 

conexão com a realidade e como forma de promoção de novas formas de 

utilização das mesmas, para além da lúdicidade; A formação dos 

educadores deve contemplar os conteúdos a ministrar nas oficinas bem 

como a forma de os colocar em prática; A realização de tarefas de 

avaliação e investigação em todos os projectos educativos. Na realização 

das curtas-metragens utilizaram-se os processos de StopMotion, FlipBook 

e Pixilação, As conclusões finais deste projecto, mostram-nos que o 

cinema serve de enlace entre a vida quotidiana das crianças e jovens e o 

tempo da sua hospitalização, porque por um lado, os materiais e técnicas 

utilizados, fazem parte do seu dia a dia, fora do hospital. Em segundo lugar 

porque no desenvolvimento das actividade, também foram envolvidos os 

familiares ou acompanhantes para além dos alunos/pacientes, o que 

implicou a reprodução de actividades partilhadas, como quando se 

encontram fora do hospital. Por último, para a criação das animações foi 

criado um mundo próprio, com a personalização do próprio espaço, o que 

fez com que o tempo e o espaço de hospitalização se parecessem mais 

com os espaços habitados nas suas vidas quotidianas. As técnicas de 

animação cinematográfica fomentam atitudes e capacidades positivas nas 

crianças e jovens hospitalizados. Já que estas, permitem desenvolver 

diferentes tarefas e colocar em jogo diferentes capacidades durante o 

processo de criação de uma curta metragem, o que fomenta o trabalho de 

grupo, a cooperação e a capacidade de resolução de problemas. No 

contexto hospitalar, potencia ainda a auto-estima dos alunos/pacientes, 

sendo um elemento de feedback positivo o visionamento das obras criadas 

com a família e o pessoal do serviço hospitalar. Ainda, um outro elemento 

importante realçado foi a capacidade de fomentar uma percepção positiva 

do tempo de hospitalização e uma redução dos níveis de dor dos 

pacientes, servindo a sessão de escape, à espera angustiosa às quais 

estão todos sujeitos. As autoras referem também que é idóneo o uso das 

técnicas de animação cinematográficas para introduzir a produção 
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audiovisual no contexto hospitalar, já que demonstraram que estas 

serviram para ajudar a superar as dificuldades impostas no 

desenvolvimento das oficinas de cinema em contexto de hospitalização de 

crianças e jovens. Entre estas circunstancias, recordam a variável tempo 

de hospitalização, o estado de animo e/ou físico do paciente ou a 

dificuldade de contracenar com atores reais. Ao considerarem o uso de 

técnicas de animação mais simples, permitiram que as obras fossem 

realizadas por alunos/pacientes e familiares, de idades e formações 

diversas (85% dos alunos/pacientes consideraram ser fácil levar a cabo 

este tipo de projecto em casa). Mais uma vez, isto não só é um elemento 

que melhora a sua auto-estima, como também serve para que o 

aluno/paciente se possa emancipar ao educador e criar as suas próprias 

obras, de forma individual, estendendo os benefícios positivos do tempo e 

espaço de hospitalização (Antúnez & López 2011). 

 

 

 

 

5.6. Resumo e Reflexões do Capítulo 

 Iniciamos este capitulo, fazendo um breve apanhado histórico da forma 

como a pessoa portadora de deficiência, incapacidade ou handicaps era vista e 

tratada. Daqui aferimos, que ao longo dos séculos estes indivíduos foram sempre 

discriminados e mal tratados. Nas sociedades antigas, pautada pela lei da 

sobrevivência, pelo medo e pela ignorância a prática do infanticídio era muito 

regular, sempre que se detectasse qualquer anomalia numa criança (se 

analisarmos e reflectirmos bem, este processo não muda assim tanto nos dias 

que correm, ou seja, hoje em dia, caso se detecte alguma anomalia ainda no 

período de gestação, a gravidez pode ser interrompida. A grande diferença que 

existe entre o passado e o presente, é precisamente o facto de que actualmente 

já não é necessário esperar que a criança nasça para a matar logo de seguida). Na 

época medieval, completamente regida pela religião, assiste-se à perseguição, 

julgamento e execução de pessoas portadoras de deficiência, sendo aqui nesta 

época que também surgem os primeiros hospícios e albergues, segregando-se 

este grupo de indivíduos para longe das populações, onde viviam em profunda 

degradação, abandono e miséria. (Perante a sede de poder, alguns homem 

sempre tentaram e ainda tentam impor a sua vontade, vale tudo, até mesmo usar 

a religião em beneficio próprio, ajustando, interpretando e impondo à sua maneira 
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os valores religiosos. Esta segregação, ficou gravada no subconsciente da 

humanidade, assim como a ideia de que o individuo portador de deficiência é 

feroz e perigoso, e portanto, não nos devemos aproximar).  

 No século XIX, criam-se escolas especiais para surdos e cegos, e no final 

do século dá-se inicio ao processo de criação de estabelecimentos próprios para 

atender doentes mentais, cujas primeiras preocupações centram-se na 

assistência e só mais tarde na educação. No século XX, e perante a incapacidade 

de um grande número de alunos em acompanhar o ensino instituído, estabelece-

se uma pedagogia paralela: A educação especial institucionalizada. Nos finais do 

século XX, começa-se a questionar a eficácia das escolas de ensino especial, do 

ponto de vista educativo estas escolas, actuam num ambiente restritivo e pobre, 

pouco eficaz e ideologicamente inadequado, já que favorece a descriminação. 

Finalmente um pouco mais iluminados, dá-se início a uma nova era, que ainda 

assim tem um grande percurso pela frente até se conseguir alcançar o respeito 

total pelo Ser. 

 No caso português, a educação deste público especifico, até aos anos 

setenta, era quase inexistente, a partir dos anos setenta e com realce para a 

revolução de Abril de 1974, o nosso país assiste à criação de várias instituições 

de solidariedade social, que normalmente estavam organizadas por tipo de 

deficiência. Estas organizações de ensino especial, multiplicam-se até aos anos 

oitenta. As CERCIs (Cooperativas de Educação e Reabilitação de Cidadãos 

Inadaptados), como eram designadas, para além da assistência, procurava 

também dar respostas sociais e pedagógicas. Estes centros, com o passar dos 

anos foram diversificando a sua actividade, conseguindo hoje abranger várias 

faixas etárias, respostas sociais e pedagógicas (formação profissional, actividades 

ocupacionais, intervenção precoce, residenciais, emprego protegido, etc.).  

 Contemporaneamente o ensino especial, assume um novo paradigma 

passando a designar-se Necessidades Educativas Especiais (NEE). Considera-se 

que uma criança, jovem ou adulto necessita de educação especial se apresentar 

alguma dificuldade de aprendizagem que requeira uma medida educativa especial 

(Jiménez in Bautista 1997). O conceito de NEE é muito mais abrangente, ou seja, 

considera-se que uma criança, jovem ou adulto apresenta NEE quando, 

comparativamente com outras criança, jovens e adultos da sua idade, apresenta 

uma maior dificuldade de aprender ou apresenta outro tipo de problema de ordem 

física, sensorial, intelectual, emocional ou social, ou mesmo a combinação de 

várias problemáticas, às quais os sistemas e meios educativos existentes não 

conseguem dar respostas apropriadas, sendo portanto necessário recorrer a 

medidas educativas especiais ou a condições de aprendizagem adaptadas 

(Brennan 1990 cit. in Silva). O conceito de NEE, ditado pela Declaração de 
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Salamanca (UNESCO 1994), resume de forma significativa a população abrangida, 

por este conceito, ditando todas as crianças, jovens e adultos cujas necessidades 

envolvam deficiência ou dificuldade de aprendizagem. E também, todos aqueles 

em desvantagem, englobando os sobredotados, crianças e jovens de rua ou em 

situação de risco, que trabalham, de populações remotas ou nómadas, 

pertencentes a minorias étnicas ou culturais, e crianças e jovens desfavorecidos 

ou marginalizados, bem como as que apresentam problemas de conduta ou de 

ordem emocional (Almeida 2014). 

 Actualmente, Portugal assume uma postura de promoção da igualdade de 

direitos e de oportunidade, traçando um novo rumo para a educação especial: 

uma educação sem barreiras, normalizada208, uma educação que seja inclusiva. 

Idealmente, o ensino regular passa a atender também as crianças e jovens com 

necessidades especiais. (No entanto, o conceito de escola inclusiva define uma 

realidade ideal para as crianças e jovens com NEE, no entanto e infelizmente, a 

realidade nem sempre comprova esse idealismo. A crise instalada no nosso pais, 

os cortes e reajustes que estão a ser levados a cabo a vários níveis, como forma 

de resolver os problemas, não têm como preocupação central o ser humano, mas 

sim a economia). Na subsecção 5.3.3., fazemos um breve percurso entre o 

processo desde a exclusão à inclusão.  

 Como se pode constatar até aos inícios do século XX, a pessoa portadora 

de deficiência era completamente marginalizada e excluída socialmente, 

contemporaneamente, podemos dizer que se travam grandes lutas para se 

conseguir serviços inclusivos, aos mais vários níveis, para indivíduos com NEE. 

Desta forma, e para melhor se compreender o trajecto passado, analisamos o 

modelo individual, que se centra na integração da pessoa com NEE. Durante 

muitos anos usou-se este modelo, como base de trabalho para a integração da 

pessoa com NEE nos estabelecimentos de ensino. Este modelo (integração, 

educação especial e exclusão), geralmente de foro médico e/ou psicológico, 

centra o problema única e exclusivamente na pessoa que apresenta necessidades 

especiais, e cujo tratamento posterior na maioria das vezes se mostrava e mostra 

pouco adequado, pobre e restritivo quer na educação quer para o 

desenvolvimento deste tipo de pessoas. Com esta base, surge um novo modelo, 

designado o modelo social, com vista a corrigir as lacunas apresentadas pelo 

modelo anterior. Este novo paradigma, tem como base de trabalho a inclusão de 

todos os indivíduos, quer apresentem ou não NEE. Este novo modelo, orienta a 

problemática para todas as estruturas e sistemas de atendimento de pessoas 

com NEE, com esta nova orientação, pretende-se que a sociedade se torne mais 

                                                 

208 Ver: principio de normalização, na subsecção 5.3.1 do presente capitulo. 
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consciência e passe a tratar todos da mesma forma e maneira, sem 

discriminação, diminuição ou distinção. No seguimento, esclarecemos aquilo que 

nos parece ser indispensável, que é precisamente, perceber qual a diferença entre 

Integrar e Incluir. Chegando à conclusão de que, um individuo pode ser integrado 

num grupo, no entanto, isto não quer dizer que este seja incluído nos diversos 

projectos e actividades que o grupo desenvolve. simplificando, podemos dizer 

que a integração é, estar junto do(s) outro(s), enquanto que a inclusão é, estar 

com o(s) outro(s).  

 São ainda referidos na subsecção 5.3.4., os princípios a considerar, 

quando se pretenda contemplar na escola a pessoa cognitivamente diferente, 

bem como os pressupostos basilares na construção de uma escola mais 

inclusiva. (Numa viragem muito significativa, e graças a contribuição de vários 

fatores, hoje, as práticas pedagógicas devem contemplar a igualdade de direitos e 

o respeito pela diferença. No entanto, e apesar dos grandes avanços que se 

deram no caminho para a integração e inclusão dos mais desfavorecidos, a 

sociedade teima em marginalizar e rejeitar estas pessoas. Neste pressuposto, 

acreditamos que a humanidade só será mais iluminada, quando esta filosofia de 

inclusão não assentar pela regência de leis ou caridade, mas sim pela sua própria 

essência e natureza. Quando verdadeiramente aceitarmos e respeitarmos o outro 

sem preconceito e sem discriminação, estaremos no bom caminho para a 

construção de uma nova sociedade, mais livre, justa e solidária). 

 No entanto e apesar das várias alterações referentes à integração e 

Inclusão de pessoas com NEE, as CERCIs, ainda hoje são instituições que 

desempenham um papel social fundamental, na medida em que “acolhem, 

reabilitam e realizam a feliz empatia com pessoas diferentes, sujeitas a 

condicionalismos difíceis e, por vezes, vítimas de traumatismos familiares e 

sociais (...)” (Guerra in Moreira 2006, 56).  

 Após o ensino básico obrigatório, novas problemáticas se acentuam. Na 

fase de transição para a vida adulta e todo o período que se segue, são 

necessários outros mecanismos de resposta social. Surgindo assim, os Centro de 

Formação Profissional (CFP), que vem permitir aos indivíduos desenvolver 

competências pessoais e técnicas, que lhe facilitem o acesso ao emprego. 

Quando se trata de indivíduos com limitações moderadas, graves e profundas, 

que os impede de serem integrados em centro pedagógicos, estes são 

encaminhados para outro tipo de estruturas designadas Centro de Actividades 

Ocupacionais (CAO). A organização destes centros, depende o tipo de tarefa a 

realizar e das necessidades individuais e cada um, que podem ser actividades 

socialmente úteis e/ou actividades estritamente ocupacionais (ver na secção 5.4, 
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na subsecção 5.4.1.2). Neste contexto, quer os CFP, quer os CAO, são centros 

com um papel indiscutivelmente positivo e integrativo. 

 Hoje em dia, todos ou quase todos nós, estamos conscientes de que os 

meios de comunicação social ditam e influenciam comportamentos individuais e 

sociais, sendo também um excelente auxilio, quando bem utilizados, no 

desenvolvimento de projectos e actividades educativas. Seguindo este raciocínio, 

podemos ainda aferir, que os meio utilizados pela comunicação social são muito 

variados, embora neste projecto de investigação nos interessasse evidenciar 

apenas o cinema, mais concretamente o cinema de animação. Conforme se pôde 

constatar, na secção 5.5, este meio permite à pessoa portadora de NEE, 

participar em vários processos, assumindo um papel activo e uma postura de 

criadora ou co-criadora artística, produzindo ou co-produzindo discursos próprios 

e dando visibilidade à sua maneira de ver o mundo. O cinema de animação, 

quando praticado por indivíduos com NEE, carrega consigo dinâmicas capazes de 

transformar e transforma-lo perante a sociedade. São vários os autores 

(Madureira, 2014, Ribeiro, 2014, Valente, 2014, Galrito 2014), que certificam que o 

cinema de animação contribui para a inclusão e valorização de indivíduos com 

NEE. Mais ainda, quando este universo, que é propicio à criação de diálogos entre 

o individuo, os que lhe estão próximo e a sociedade, pode ganhar maior 

visibilidade, já que pode ir além fronteiras. Favorecendo desta forma a 

democratização e a inserção do discurso de grupos que habitualmente são 

excluídos.  
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6.  
Metodologia/Procedimentos de 
Investigação 

“A generosidade – O Amor – É o fundamento de toda a socialização, 

porque abre um espaço para o outro ser aceite como ele é.  

E, a partir daí, podermos desfrutar da sua companhia na  

criação do mundo comum, que é o social” 

Humberto Maturana (apaud Diskin e Roizman 2002)  

 Criar ambiente privilegiados, que incentivem para além dos 

conhecimentos específicos necessários, outros que estimulem e favoreçam a 

aprendizagem, de jovens com necessidades educativas especiais, é uma tarefa 

bastante desafiadora, que só se conseguirá através de muito trabalho, da boa 

vontade, predisposição e claro, de muita criatividade. Nesta perspectiva e 

concordando com o ME (2005), a aprendizagem não deve ser uma simples 

questão de ensino formal e teórico. O processo de ensino deve antes, guiar-se 

por níveis mais elevados, que permitam e incitem a participação do individuo no 

desenvolvimento, através de actividades práticas e com assuntos que lhes sejam 

familiares, por forma a suscitar o interesse e a aprendizagem (Almeida 2014).  

 O presente projecto de investigação é um estudo de caso, realizado em 

contexto de vida real do mundo dos jovens e adultos com Necessidades 

Educativas Especiais, na Cooperativa para a Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados (CERCI). O método para a obtenção e tratamento de 

dados é predominantemente qualitativo e o papel do investigador é participativo.   
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6.1. Introdução 

 Os tempos mudam e com ele mudam também as vontades e as 

necessidades. Segundo Nóvoa (1995), a investigação dita “tradicional” no âmbito 

das ciências humanas e sociais já não corresponde às indigências actuais, esta 

insatisfação empurrou-nos para uma renovação dos modelos de conhecimento 

científico, como nos demonstra o autor, ao referir “encontramo-nos perante uma 

mutação cultural que, a pouco e pouco, faz reaparecer os sujeitos face às 

estruturas e aos sistemas, a qualidade face à quantidade, a vivência face ao 

instituído” (Nóvoa 1995, 18). No seguimento, temos vindo a assistir no meio 

académico à discussão, reformulação e possibilidade de fundir e introduzir novas 

metodologias de trabalho, procurando acima de tudo adaptar os métodos às 

necessidades de cada projecto de investigação. O fundamental para um 

investigador não é defender o método A ou B, mas sim seleccionar, em função 

dos objectivos traçados e da natureza do contexto onde decorrerá a investigação, 

o ou os métodos que melhor se apresentem para o desenvolvimento e construção 

do conhecimento (Graue & Walsh 2003). 

 Se concordamos com a necessidade de se adaptar e adoptar estratégias e 

metodologias para que se consiga obter uma pedagogia em movimento, viva, 

com a integração e o envolvimento de todos, então, teremos que mudar os 

nossos princípios e estratégias de ensino, teremos que admitir a possibilidade de 

introduzir novos métodos que facilitem a vivência de novas experiências, a troca 

de ideias e a aquisição de conhecimentos. Perante o referido o presente capitulo 

apresenta a metodologia de investigação adoptada e os instrumentos utilizados 

na recolha de dados. O capitulo está organizado e dividido em sete secções: na 

secção 6.2., apresenta-se a metodologia escolhida para o desenvolvimento deste 

projecto investigação e a nossa permanência no campo de investigação. Na 

secção 6.3. e suas subsecções evidenciam-se e justificam-se os instrumentos de 

recolha de dados adoptados na realização deste projecto de estudo; Na secção 

6.4. fazemos uma breve contextualização da realidade, relativamente à utilização 

ou não de meios audiovisuais por parte dos jovens/adultos com NEE que 

frequentam as instituições de ensino e reabilitação de cidadãos inadaptados 

(CERCIs), bem como da existência ou não de ofertas formativas dentro desta área 

e mais concretamente de experiências ligadas ao cinema de animação junto deste 
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público. Na secção seguinte damos inicio à descrição da implementação do 

presente projecto, começando pela planificação, com a escolha da instituição, os 

procedimentos de acesso à mesma e ao pais/responsáveis pelo utente/formando. 

Nesta secção damos a conhecer mais ou menos em pormenor a instituição onde 

se desenrolou o projecto e os departamentos CAO e o DFP.  

 No seguimento apresentamos de forma esquemática a caracterização do 

trabalho de campo seguindo-se uma breve viagem pelo percurso geral da 

investigação e a apresentação de um fluxograma das partes, fases e momentos 

que integram todo o trabalho de campo. No ponto seguinte, fazemos uma 

caracterização dos espaços, onde decorreram as actividades e, dos diferentes 

actores que colaboraram e tornaram este projecto possível.  

 

 

 

 

6.2. Metodologia Adoptada 

 Como vimos anteriormente no capítulo IV, a arte sob todas as suas formas 

expressivas, proporciona e representa uma forma de trabalho que permite um 

desenvolvimento e uma formação mais livre e espontânea. Neste contexto, 

acreditamos que todas as técnicas e/ou métodos expressivos, que criem 

ambientes favoráveis à exploração e experimentação, que convidem à 

participação, que valorizem os conhecimentos e as capacidades de cada 

individuo, são aquelas que melhor se perfilam a projectos de natureza cultural e 

social. E como refere Ferraz (in Ferraz e Dalmann et al. 2012), as metodologias 

expressivas, que exploram os métodos activos com base na arte, provocam 

mudanças não só a nível individual mas também a nível social.  

 No seguimento e dada a natureza do presente projecto de investigação, a 

metodologia que se mostra mais adequada, é aquela que se enquadra num 

paradigma qualitativo. 

 A investigação qualitativa designada por antropólogos e sociólogos como 

investigação de campo, é aquela em que uma boa parte da investigação decorre 

no meio natural, onde são recolhidos todos os dados necessários pelo 

investigador. Assim na investigação qualitativa o ambiente natural constitui-se 

como fonte directa de dados sendo o investigador o instrumento principal, aqui, 

as palavras e as imagens ocupam o lugar de destaque, bem como a explicação 
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pormenorizada dos acontecimentos dando uma efectiva visão da realidade, 

evidenciando factos relevantes que de outra forma poderiam ficar encobertos. No 

percurso o processo mostra-se mais interessante do que o resultado 

propriamente dito (Bogdan & Biklen 1994). 

 No seguimento, uma das estratégias metodológicas mais difundidas e 

utilizadas na investigação, são os estudos de caso, que segundo Pardal (Pardal & 

Correia 1995), são estratégias de pesquisa empírica que investigam fenómenos 

contemporâneos no contexto de vida real, onde são utilizadas inúmeras fontes de 

evidência, os estudos de caso correspondem a um modelo de análise intensiva de 

uma situação particular (caso). É um modelo flexível no recurso a técnicas, e 

permite uma recolha de informação diversificada a respeito da situação em 

análise, viabilizando o seu conhecimento e caracterização. Sendo que o nosso 

estudo de caso apresenta características de uma investigação-acção, no sentido 

que se desenrola em contexto de vida real, pretendendo compreender essa 

realidade procurando transformá-la (Simon 1981). De facto, foi nosso objectivo ao 

implementar este projecto numa realidade tão especifica, como o da educação 

especial, compreender essa mesma realidade e sobre ela extrair e produzir 

conhecimento, ao mesmo tempo que a vamos modificando, através de diversas 

actividades/exercícios de carácter experimental e exploratório alinhados à 

temática, analisando paralelamente essa realidade em transmutação. 

Se atendermos como refere Esteves (1986), que a metodologia da investigação–

acção alinha-se segundo três objectivos:  

- Os de investigação (produção de conhecimentos sobre a realidade 

investigada);  

- Os de inovação (Introdução de transformações nessa realidade tendo em 

vista solucionar problemas nela identificados);  

- Os de Formação de Competências (desenvolvimento de um programa de 

aprendizagem social que envolva todos os participantes que será definido 

tendo por base os dois objectivos anteriores).  

Então podemos aferir que o nosso alinhamento corre em paralelo com estes 

objectivos, ou seja, para além de produzirmos conhecimentos sobre a realidade 

investigada, a nossa presença na instituição, conjuntamente com os contínuos 

exercícios lançados, veio desencadear e despontar uma serie de novos desafios e 

mudanças, permitindo a introdução de novas práticas e o aprofundamento de 

conhecimentos em ambos os sentidos. Os encontros eram na sua maioria 

seguidos pelos profissionais (monitores/formadores) afectos à instituição, 

permitindo desta forma um acompanhamento, desenvolvimento e aquisição de 

competências teórico-práticas que permitissem a exploração criativa e a 
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descoberta de novas potencialidade pedagógicas utilizando, neste caso em 

concreto o cinema de animação.  

 O trabalho desenvolvido apresenta ainda um conjunto de características 

que de acordo com Esteves (1986), se relaciona com o processo de investigação-

acção, como: É de natureza colaborativa – investigadora, coordenadores, 

monitoras, e formadores trabalharam em conjunto no desenvolvimento do 

projecto; É participativo - os próprios elementos da equipa participam (directa ou 

indirectamente) na implementação do projecto; Tem em vista a mudança 

situacional - nomeadamente de práticas, atitudes e percepções; É formativa e 

reflexiva - visando a produção de conhecimentos a vários níveis, etc. 

 

 

 

 

6.2.1. Permanência no Campo de 
Investigação 

 Para conhecermos uma determinada realidade temos que lhe dedicar 

tempo, temos que procurar, explorar e fazer perguntas, temos que entrar e viver 

nessa mesma realidade. No seguimento Bogdan & Biklen (1994), acrescentam que 

o tempo é um elemento fundamental quando se pretende ter conhecimento de 

uma realidade em mudança, desta forma, uma investigação que tenha este intuito 

terá que decorrer durante o tempo que for necessário à produção dessas mesmas 

mudanças, consequentemente, o processo tornar-se-á mais longo do que os 

requeridos numa investigação tradicional.  

 Aqui se explica a nossa permanência no campo de investigação, que teve 

lugar ao longo de sete meses, de Janeiro a Julho de 2014. Ao longo deste 

período, incluindo a fase de adaptação e recolha de dados, a nossa frequência e 

permanência no campo foi variando, consoante o desenvolvimento previsto na 

planificação da investigação, ajustando-se à disponibilidade da instituição. A 

nossa intervenção foi-se tornando mais regular e intensa a partir do mês de Abril, 

quando se iniciaram os primeiros exercícios de animação.  

 De referir ainda que a própria instituição também possui um plano de 

actividades e compromissos assumidos que tem que cumprir, o que tornou o 

processo um pouco mais difícil de gerir.  

Tivemos ainda de ter em conta alguns momentos específicos do ano, como: 
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Março pelos festejos do carnaval, Dia do Pai; em Abril pela Pascoa, e alguns 

feriados, em Junho pelas festas dos santos populares, mais concretamente pelo 

São João, onde os jovens e adultos com NEE se encontravam concentrados em 

actividades especificas, o que nos levou a ter que fazer alguns intervalos e ajustes 

ao nosso processo de trabalho. 

 

 

 

 

6.3. Instrumentos: Recolha de Dados 

 Segundo Pardal e Correia, os instrumentos de recolha de dados são os 

meios que viabilizam a realização de uma pesquisa, um modo de se conseguir a 

efectivação de um conjunto de operações em que consiste o método, com vista à 

verificação empírica (Pardal & Correia 1995). 

 Segundo GPS (2007), muitas vezes os instrumentos de avaliação mais 

formais e convencionais não se ajustam a contextos desfavorecidos ou com 

públicos vulneráveis. Para os mesmos, os instrumentos de avaliação, garantindo 

as normais exigências e rigor, devem contemplar a participação activa de todos 

os intervenientes. Neste sentido muitas das vezes torna-se necessário adaptar 

instrumentos na tentativa de promover “uma dinâmica social subjacente a um 

sistema aprendente, criativo e evolutivo” (GPS 2007, 59). 

 Face ao exposto e para melhor se compreender os instrumentos 

concebidos para a obtenção de informações e recolha de dados no presente 

projecto de investigação, dividimos o processo em três partes, que se 

esquematizam no [Quadro.06] que se segue: 

1.ª Parte: 

(antes da intervenção) 

• Dois questionários (A- CERCIs/ B- Festivais/Cineclubes/Instituições ligadas ao cinema). 

• Um guião-entrevista (C- Animadores Profissionais). 

2.ª Parte: 
(durante da intervenção) 

• Observação participante (notas de campo) 

• Um pedido de autorização de participação (D- Pais/ Responsáveis pelos utentes). 

• Dois questionários (E- Pais/Responsáveis pelo utente e F- monitoras/formadores). 

• Uma ficha de Identificação e caracterização dos utentes/formandos (G). 

• Grelha de planificação/avaliação para cada actividade (H). 

3.ª Parte: 
(depois da intervenção) 

• Dois guiões-entrevista (I- Monitoras/Formadores e J- Direcção: Cerciespinho/Centro Formação) 

• Uma grelha de opinião/avaliação (L- Monitoras e Formadores). 

 [Quadro.06] Instrumentos concebidos para este projecto de investigação :: Fonte: A própria 
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6.3.1. Observação Participante  

(notas de campo) 

 O ser humano nas suas posses totais, passa a vida a observar o que o 

rodeia, vê, mexe, ouve, participa, observa, volta a mexer e por aí fora, mas, 

quando este decide sistematizar a observação, então sim, deu inicio a um 

processo de trabalho cientifico. No seguimento e segundo Pardal e Correia 

(1995, 49), não existe “ciência sem observação, nem estudo cientifico sem um 

observador”. Esta técnica de recolha de dados, apesar da evolução e 

sofisticação de novas práticas e meios, permanece actualizada e com interesse. 

 Quando se parte para o campo de investigação para uma observação dos 

indivíduos no seu contexto natural de actuação, a designada observação 

participante, estamos a tentar compreender o contexto de uma forma o mais 

abrangente possível. No entanto Formosinho (1998), chama a atenção para o 

grau de envolvimento do investigador, ora se por um lado este envolvimento 

pode significar uma maior compreensão e interpretação da realidade, por outro 

lado o distanciamento crítico do investigador em relação a essa mesma realidade 

pode-se tornar mais difícil. Segundo Pardal e Correia (1995), a observação 

participante, permite um nível mais elevado de precisão na informação, sendo no 

entanto a sua execução mais complicada. Sendo que esta complicação pode 

derivar de vários factores que radicam na distinção de estatutos: observador 

versus observado; diferenciação social de papeis; fornecimento de informação 

versos captação de informação e; aceitação cultural do observador pelo 

observado. No seguimento Patton (1990), refere o objectivo deste tipo de técnica 

é desenvolver uma visão de dentro sobre os acontecimentos, sendo as 

impressões e os sentimentos do observador parte dos dados da própria 

investigação - De facto, estamos certas de que a imparcialidade é extremamente 

difícil para um investigador participante activo, estamos em plena consciência 

que os nossos valores, atitudes e comportamentos interferiram na forma e na 

maneira como esta investigação se desenrolou, na maneira como foram 

percepcionadas e interpretadas as situações. No entanto, tentaremos não 

esconder a nossa intervenção, considerando-a mesmo como parte integrante e 

fundamental para o desenvolvimento de um projecto desta natureza.  
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 A observação participante, enquadra-se neste projecto de investigação no 

contexto de sala de actividades do CAO (antes, no decorrer das diferentes 

actividades e no final aquando a exposição dos trabalhos, no dia da família), no 

contexto de sala/oficina de formação profissional (antes, no decorrer dos 

trabalhos e no final na exposição dos trabalhos, no dia da família) e nos contextos 

de interacção ocasional. Sendo que a nossa participação assumiu um papel e 

uma postura sempre activo, dentro dos grupos de trabalho, interagindo 

constantemente quer com as monitoras/formadores quer com os Jovens e 

adultos com NEE, lançando e acompanhando-os na realização dos diferentes 

exercícios e das diversas actividades e trabalhos. Estas observações levadas a 

cabo foram registadas num caderno de notas, ao longo dos sete meses de 

duração do trabalho de campo, constituindo-se portanto num instrumento de 

recolha de dados fundamental para esta investigação.  

 

 

 

 

6.3.2. Questionário 

 O questionário é um instrumento de investigação que nos permite recolher 

um conjunto de informações objectivas. Os questionários executados para esta 

investigação, apresentam predominantemente perguntas de resposta fechada e 

de escolha múltipla com incidência nas de avaliação ou estimação (Pardal & 

Correia 1995). Entende-se por perguntas de resposta fechada as perguntas que 

limitam a informação à opção por uma de entre as respostas apresentadas. As 

perguntas de avaliação ou estimação procuram captar os diversos graus de 

intensidade face a um determinado assunto. Existem diferentes modalidades de 

perguntas de estimação, entre as quais se destacam as que se socorrem das 

expressões com forte potencialidade de terem o seu significado devidamente 

captado pelos inquiridos e as que se socorrem de uma linha graduada na 

vertical/horizontal (Pardal & Correia 1995).  

Os questionários antes de serem aplicados passaram por uma fase de pré-teste, 

no sentido de se aferir e testar os mesmos antes da sua aplicação. Os pré-testes 

foram executados por duas pessoas diferentes: Uma do sexo masculino, com o 

12º ano; e uma de sexo feminino, com formação superior. Esta etapa permitiu 

aferir a qualidade das questões, a sua sequência e interpretação. Como vimos 



 453 

anteriormente no [Quadro.06] os questionários surgem no âmbito desta 

investigação em dois momentos: 

- Na primeira parte (antes da intervenção) - no início da investigação, foram 

elaborados dois questionários, um destinado às CERCIs em Portugal 

(anexo A), e outro destinado aos Festivais/Cineclubes e Instituições que de 

uma forma ou de outra contemplam o cinema de animação (anexo B). 

Ambos os questionários foram enviados via email.  

• O questionário destinado às CERCIs, teve como propósito 

compreender e ter uma noção mais concreta da realidade oferecida 

aos nossos jovens e adultos com NEE, nomeadamente em relação a 

actividades com os meios audiovisuais e em particular no contacto 

com o universo do cinema e do cinema de animação. Tentando aferir 

também a opinião em relação à possibilidade de introdução e 

desenvolvimento de projectos nesta área com os jovens e adultos 

com NEE.  
 

• O questionário destinado aos Festivais/Cineclubes e Instituições que 

de uma forma ou de outra contemplam o cinema de animação, 

pretendia recolher informações em relação à postura/contemplação 

de instituições de ensino especial nas actividades desenvolvidas por 

estes. Procurando ainda averiguar a opinião em relação à introdução 

e contribuição do cinema de animação no ensino especial. 

- Na segunda parte (durante a intervenção) - no decorrer da investigação, 

foram aplicados mais dois questionários, um logo no início da nossa 

entrada em campo, destinado aos pais e/ou responsáveis pelos utentes 

(anexo E), e outro, aplicado um pouco mais tarde, na terceira fase aquando 

a implementação do projecto - às monitoras e formadores (anexo F), que 

trabalhariam directamente connosco no presente projecto.  

• O questionário dirigido aos pais e/ou responsáveis pelo utente, teve 

como objectivo identificar, avaliar e compreender qual o 

envolvimento/atitude e interesse dos jovens/adultos com NEE, em 

relação ao audiovisual. Tentando saber igualmente qual a opinião dos 

mesmos em relação à introdução do cinema de animação no ensino 

especial.  

• O questionário destinado às monitoras e formadores, teve como 

propósito aferir o interesse e a atitude em relação à utilização dos 

meios audiovisuais no decorrer das actividade, bem como saber se 

gozam de algum tipo de conhecimento na área do cinema de 
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animação. Bem como saber a opinião pessoal em relação à 

introdução do cinema de animação no ensino especial.  

 

 

 

 

6.3.3. Entrevista 

 Para Pardal e Correia (1995, 64-66), as vantagens das entrevistas em 

relação ao questionário, estão na possibilidade de obtenção de informações mais 

ricas e acima de tudo, numa entrevista não é necessário que o entrevistado seja 

alfabetizado. Segundo Patton (1990), o objectivo principal da entrevista é permitir 

uma orientação no sentido dos indivíduos entrevistados poderem responder 

segundo a sua opinião e visão dos acontecimentos, com as suas próprias 

palavras, tentando assim captar as suas percepções e experiências pessoais e 

individuais. No seguimento Bogdan & Biklen (1994), acrescentam, uma boa 

entrevista é aquela em que o sujeito está completamente à vontade e a falar 

livremente sobre o seu ponto de vista, no entanto, para que isso aconteça é 

necessário que haja uma boa relação entrevistador-entrevistado, tem que haver 

um clima propicio de descontracção  e de confiança, o que muitas vezes não 

acontece no início de uma investigação no terreno.  

 No contexto desta investigação foram também realizadas entrevistas em 

dois momentos, na primeira parte (antes da intervenção) e na terceira e última 

parte (depois da intervenção), após terminada a exibição da exposição dos 

trabalhos: 

- Na primeira parte (antes da intervenção), e com o intuito de melhor 

compreender e aprofundar algumas questões levantadas no desenrolar do 

enquadramento teórico, e às quais não se conseguia obter respostas 

consubstanciais, por falta de informação e documentação nesta vertente, 

nomeadamente na relação: cinema de animação - educação especial, 

decidimos efectuar algumas entrevistas a colegas nossos que são 

docentes e ao mesmo tempo profissionais que trabalham em cinema de 

animação. Nesta entrevista (anexo C), procuramos para além de outras 

coisas saber a opinião de profissionais em relação ao potencial do cinema 

de animação numa dinâmica educativa; se existiria ou não, vantagem em 

utilizar o cinema de animação no ensino especial; se este meio poderia ou 

não contribuir para a aprendizagem destes jovens e adultos e; se o cinema 
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de animação poderia ou não contribuir para a inclusão e valorização deste 

público-alvo. 

- Na terceira parte (depois da intervenção), foram aplicadas mais duas 

entrevistas uma feita aos profissionais da instituição que desempenharam 

um papel fundamental no decurso do projecto (anexo I), e uma outra 

realizada a direcção e coordenação da Cerciespinho e à direcção do 

centro de formação (anexo J). 

• No final da intervenção, foram realizadas entrevistas, aos 

profissionais da instituição que colaboraram directamente no 

projecto e que se disponibilizaram para o efeito (apenas duas 

monitoras). Esta entrevista tinha como intuito entre outros, o de 

saber a opinião dos mesmos em relação ao próprio projecto, 

indagar sobre as expectativas, experiências e conhecimentos 

adquiridos. Bem como, obter pareceres à cerca do potencial, 

vantagens e contributos do cinema de animação na educação, 

inclusão e valorização social destes jovens e adultos com NEE. 

Deixando ainda espaço para possíveis sugestões para futuros 

projectos desta natureza. 
 

• As entrevistas feitas à coordenação e direcção quer da 

Cerciespinho quer do centro de formação (anexo J), tiveram como 

objectivo principal aferir a opinião e a vivência levada a cabo por 

este projecto de investigação. Quais os pareceres em relação ao 

potencial, vantagens e contributos do cinema de animação na 

educação, inclusão e valorização social destes jovens e adultos. 

Deixando ainda espaço para possíveis sugestões para futuros 

projectos desta natureza. 

 As entrevistas realizadas, enquadram-se no tipo de entrevista semi-

estruturada, onde o entrevistador possui um guião de perguntas, suficientemente 

abertas, que vão sendo lançadas à medida que se desenrola a conversa, não 

seguindo obrigatoriamente a ordem estabelecida no guião, mas sim à medida da 

oportunidade, nem tão pouco, tal e qual foram formuladas. O discurso foi livre e 

fluido. As questões foram surgindo de forma natural, com precisão, sendo que a 

intervenção do entrevistador foi encaminhar a comunicação para aquilo que se 

pretendia, sempre que houvesse desvios, suscitando o aprofundamento das 

informações requeridas.  
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6.3.4. Ficha: Identificação e 
Caracterização do Utente/Formando 

 Estando definidos os grupos de trabalho a participar neste projecto de 

investigação, e considerando o pouco tempo, a natureza complexa das diferentes 

patologias e a vasta diversidade de particularidades encontradas em cada um dos 

indivíduos, foi necessário criar e desenvolver uma fórmula que facilitasse e 

agilizasse o acesso a um conhecimento mais aprofundado de cada um dos 

indivíduos. Foi com este pressuposto que decidimos criar uma ficha de 

identificação e caracterização para cada um dos participantes, que seria 

preenchida pelos profissionais responsáveis que lidam com eles todos os dias 

(monitor/formador/gestor de caso).  

 Neste sentido, na 2.ª parte (durante a intervenção) desta investigação, foi 

solicitado aos profissionais o preenchimento de uma ficha de identificação e 

caracterização (anexo G), de forma a obter dados mais concretos e precisos em 

relação a cada um dos referidos indivíduos. A ficha concebida e entregue estava 

dividida em três partes:  

1) Identificação;  

2) Dados Clínicos - descrição das patologias que apresenta;  

3) Caracterização do Utente – onde se pretendia a partir de uma escala 

de atitude/opinião209, que o responsável fornecesse informações 

referentes à dependência/independência; ao nível da relação com o 

outro; ao nível da relação pessoal e; ao nível do desempenho nas 

actividades.   

 Esta ficha de identificação e caracterização, veio permitir uma análise mais 

aprofundada e precisa em relação a cada um dos indivíduos, facilitando assim, o 

processo de compreensão e adaptação das metodologias e intervenções. 

                                                 

209 Sendo Pardal e Correia (1995, 68), as escalas de atitudes/opiniões são instrumentos concebidos para 
medir o grau de intensidade das atitudes e das opiniões de um sujeito a respeito de alguma coisa. Estas 
escalas permitem ao sujeito algumas opções entre uma série graduada que lhe é proposta, sendo que, 
segundo o mesmo autor, a construção de uma escala deste género não obedece a procedimentos únicos 
e uniformes. 
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6.3.5. Grelha de Actividades 

 Segundo Feio (in Ferraz e Dalmann et al 2012), a metodologia expressiva 

tem que se adaptar e adequar ao máximo às aprendizagens bem como às 

necessidades impostas pelo meio onde serão implementadas. Caso isto se 

consiga, o envolvimento e a aquisição de competências e aprendizagens serão 

muito mais profundas e efectivas. Na sequência, para que tal se consiga é 

necessário que o professor/educador conheça bem o público-alvo a que se 

destinam as actividades, por forma a conseguir ajustar a matéria e os exercícios.   

 Assim se justifica que embora existisse um esquema inicial de possíveis 

actividades, o mesmo só pôde ser reajustado e confirmado depois de se conhecer 

a realidade, as condições e o grupo de trabalho. Ou seja, só depois de entrar em 

campo, dos momentos de observação e estabelecimento de relações e da 

aplicação da ficha de identificação e caracterização do utente, é que se conseguiu 

dar inicio à planificação propriamente dita de cada uma das actividades. 

 Neste contexto, foi criado uma grelha de planificação para cada actividade 

(anexo H), onde constam os objectivos, departamento onde se aplica, 

monitores/formadores responsáveis pelo acompanhamento, as competências 

pessoais, interpessoais e expressivas que se pretende atingir, os conteúdos, a 

actividade, os recursos materiais necessários, uma estimativa de tempo e uma 

descrição resumida das etapas do exercício.  

 De referir ainda que atendendo às características do grupo e à pressão/ 

ansiedade que causaria uma avaliação individual – sendo para mais uma coisa 

que não fazia sentido algum, uma vez que se trata de o projecto criado e 

desenvolvido em grupo, onde todos colaboram e contribuem para o seu 

progresso. Achamos por bem que a avaliação/reflexão seria feita no final de cada 

actividade, onde apontaríamos de forma global os aspectos mais relevantes, do 

percurso e do desenvolvimento das mesmas. 
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6.3.6. Escala de Opinião/Avaliação 

 Este tipo de instrumentos serve para medir o grau de intensidade das 

opiniões dos sujeitos a respeito de um determinado acontecimento. Segundo 

Pardal e Correia (1995), a construção de uma escala desta natureza é flexível, já 

que tudo depende do objecto de estudo, da experiência e a sensibilidade do 

investigador. No seguimento o mesmo refere ainda que, 

 As informações cuidadas em relação a um fenómeno determinado e 

contidas numa escala provocam, naturalmente, reacções positivas ou 

negativas no sujeito, sendo variável a intensidade. São tais reacções 

que permitem ao investigador medir, se não com exactidão absoluta, 

ao menos com uma forte validade, a postura de um sujeito face a um 

fenómeno em estudo (Pardal & Correia 1995, 68).  

 Existe inúmeros tipos de escalas que se vão ajustando às necessidades de 

cada projecto, no nosso caso em concreto, a escala de medição que se mostrou 

mais adequada para esta ocasião, em que se pretendia que os profissionais 

manifestassem a sua opinião e ao mesmo tempo avaliassem as actividades 

desenvolvidas, foi a escala de apreciação. Nesta escala são utilizados 5 graus de 

resposta (exemplo: muito fácil; fácil; nem fácil nem difícil; difícil e; muito difícil, e 

também, discordo totalmente; discordo parcialmente; nem discordo nem 

concordo; concordo parcialmente e; concordo totalmente, apresentando-se ainda 

um segmento sem opinião). 

 No seguimento, na 3.ª parte desta investigação, depois da intervenção e 

da exposição final do projecto Animation4all_Experimentar, Fazer e Aprender: O 

cinema de animação como instrumento inclusivo e pedagógico, foi distribuído às 

monitoras e formadores que trabalharam directamente nas actividades e 

exercícios desenvolvidos, um documento (anexo L) dividido em quatro secções.  

- A primeira secção tinha como objectivo obter dados mais concretos e 

precisos em relação à apreciação individual de cada actividade, avaliando-

se: a facilidade/dificuldade de concretização; o interesse/desinteresse 

suscitado; a motivação/desmotivação; a utilidade/inutilidade como 
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tarefa/processo de ensino/aprendizagem e se; o exercício foi apropriado/ 

Inapropriado ao público-alvo.  

- Na segunda secção, pretendia-se verificar qual o grau de concordância em 

relação a um conjunto de afirmações decorrentes da aplicação/execução 

do projecto “Animation4ALL” 

- A terceira secção tinha como intuito aferir o grau de concordância em 

relação às dimensões suscitadas pela implementação do presente 

projecto, mais concretamente: Na dimensão A - criação de uma cultura de 

projecto inclusivo (construir o sentido de grupo e fomentar valores 

inclusivos) e, Dimensão B – promoção de práticas pedagógicas inclusivas 

(ao nível da aprendizagem e ao nível do contributo real do projecto 

“Animation4ALL” e do cinema de animação). 

- Na última secção pretendia-se que os profissionais, com base na 

experiência vivida, referissem três pontos de avaliação (positivos/ 

negativos) em relação a uma possível integração do cinema de animação 

como estratégia pedagógica no ensino especial  

 

 

 

 

6.3.7. Outras Fontes 

 Neste projecto de investigação forma ainda consideradas outras fontes de 

informação como: a análise de diversos documentos, nomeadamente o manual de 

qualidade da instituição, o programa de intervenção do departamento de formação 

profissional, a página de internet, fotografias, vídeos, entre outros.  

 Bem como outras fontes de registo, mais concretamente a utilização dos 

meios audiovisuais (câmaras fotográficas e de filmar), que foram sendo empregues 

consoante a necessidade, registando assim, os momentos mais importantes no 

decurso da investigação e que serviram para posterior apoio e análise.  

Este tipo de meios, largamente empregues hoje, por investigadores permitem 

registar momentos e informações, segundo Coutinho (2008) a fotografia e o vídeo 

são técnicas de excelência na Investigação-acção, na medida em que se 

convertem em documentos de prova da conduta humana e de investigação com 

características retrospectivas e muito fiáveis do ponto de vista da credibilidade. 

 A utilização destes equipamentos esteve prevista no decorrer das três 

partes da investigação, ou seja, na 1.ª parte (antes da intervenção), onde se 
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registaram as entrevistas aos animadores profissionais; na 2.ª parte (durante a 

intervenção) onde por um lado, se registaram os detalhes e os momentos mais 

importantes de cada uma das actividades e, por outro lado, se utilizaram como 

ferramenta e parte integrante para o desenvolvimento dos exercícios (realização 

das animações experimentais e animações finais) e; na 3.ª parte (após a 

intervenção) onde serviram para registar as entrevistas realizadas às monitoras 

que trabalharam directamente no projecto, bem como à direcção da Instituição, do 

CAO I/II e do departamento de formação profissional.  

 De referir ainda que não existiu qualquer tipo de retracção em relação à 

utilização destes equipamentos, por parte dos jovens e adultos com NEE que 

pertenciam ao CAO I/II e ao departamento de formação profissional à excepção de 

alguns dos elementos do grupo pertencente ao curso de Serralharia Civil, que se 

mostraram pouco receptivos em relação ao registo fotográfico, alegando que não 

queriam ser associados à instituição (Cooperativa de Educação e Reabilitação de 

Cidadãos Inadaptados). Para eles, o facto de estarem inseridos numa CERCI era 

já motivo de descriminação por parte da sociedade, embora gostassem do curso e 

do que faziam, não queriam ser vistos nem ligados a este tipo de instituição. 

Alguns dos desabafos e comentários: 

“todo os meus colegas lá do bairro fazem pouco de mim por eu andar 

nesta escola”  (...) 

“por eu andar aqui pensam que eu sou maluquinho, que tenho um 

parafuso a menos (...)” (notas de campo de Fevereiro 2014). 

 Só depois de uma longa explicação e exemplificação da maneira como 

posteriormente apareceriam as imagens no trabalho final - imagens desfocadas 

para que ninguém os pudessem reconhecer, é que aceitaram ser fotografados. 

 

 

 

 

6.4. Contextualização do Estudo 

 Como já vimos no capitulo V, os meios audiovisuais estão em todo o lado, 

quer dentro quer fora de casa. Obtendo a consciência de que são estes meios 

que muitas vezes ditam, determinam e influenciam os comportamentos individuais 

e sociais, é já um bom inicio para se aceitar a necessidade de que estes mesmos 

meios precisam ser analisados e aprendidos. A este respeito Cerca (in António et 

al.1998) refere é importante que as entidades de ensino eduquem as diferentes 
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gerações para o uso critico e criativo destes meios e não somente serem mais 

umas meras consumidoras passivas. São vários os autores (António et al. 1998, 

Abi Feijó 2006, Machado 1988, entre outros) que defendem que os meios 

audiovisuais são um excelente meio e recurso para o desenvolvimento de 

projectos e actividades educativas.  

 Para melhor compreendermos o contexto e a realidade relativamente à 

utilização ou não de meios audiovisuais e por forma a conseguir obter respostas 

mais concretas e objectivas em relação à oferta formativa de actividades ligadas 

aos audiovisuais junto de jovens e adultos com NEE, inseridos em cooperativas 

de educação e reabilitação de cidadãos Inadaptados (CERCIs), bem como a 

contemplação e oferta de experiências ligadas ao cinema de animação junto 

deste público-alvo. Considerou-se pertinente realizar dois questionários simples 

(anexo A/B), um dirigido às cooperativas e outro dirigido às entidades ligadas ao 

cinema e que contemplem o cinema de animação, como: Os festivais, cineclubes, 

cinemateca júnior, museus...  

 Deste processo, foi possível aferir um pouco da realidade actual com 

respeito ao nosso interesse. 

 

 

 

 

6.4.1. Jovens e Adultos com NEE e o 
Acesso aos Meios Audiovisuais  

 Para avaliar a relação e a oferta de actividades audiovisuais, mais 

concretamente o cinema de animação, destinadas a jovens e/ou adultos com 

necessidades educativas especiais no seio das Cooperativas de Educação e 

Reabilitação de Cidadãos Inadaptados (CERCIs), foi enviado ainda na primeira 

parte do projecto, por email, um questionário dirigido a estas entidades, num total 

de 53 inquéritos. A referir, dos 53 questionários enviados 3 foram devolvidos210.  

A amostra é constituída por 15 inquiridos que responderam à nossa solicitação. 

 Este questionário, está divido em duas partes, a primeira foca questões 

direccionadas à identificação da instituição: número de pessoas que são apoiadas 

e qual a população alvo, qual a área de intervenção da população-alvo, tipo de 

                                                 

210 Acusando erro de endereço/morada, que mesmo após verificação e reenvio voltava a ser devolvido. 
Contacto não estabelecido. 
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departamentos que possuem e actividades que ministram. A 2.ª parte do 

questionário incide em questões referentes à oferta ou não de experiências com 

os meios audiovisuais, pretende-se averiguar: indicadores quanto à existência ou 

não, por parte da instituição de serviços/actividades que contemplem o 

audiovisual; se já alguma vez levaram os utentes ao cinema; se alguma vez 

contactaram ou foram contactados por entidades ligadas ao cinema de animação 

para realizar algum tipo de actividade. Se alguma vez levaram os utentes a algum 

festival de cinema de animação. Aferir se consideram que as entidades ligadas ao 

cinema de animação têm contemplado ou não este público-alvo nas suas 

actividades; Avaliar a postura destas instituições quanto à introdução do cinema 

de animação no ensino especial, saber se consideram que o cinema de animação 

pode ou não contribuir para a inclusão e valorização de Jovens e/ou adultos 

especiais e, saber ainda se gostariam ou não de oferecer uma formação/ 

workshop nesta área os seus jovens e/ou adultos.  

 Relativamente ao contexto, das 15 CERCIs que responderam ao inquérito, 

todas elas trabalham com adultos, sendo que 14 também trabalham com jovens. 

Para além de outros departamentos, todas elas possuem um centro de 

actividades ocupacionais (CAO), e um centro de formação profissional à excepção 

de uma, que não possui este último. Verificamos também que são várias e 

múltiplas as actividades que estas instituições desenvolvem com os seus utentes, 

das quais apenas destacamos algumas, como: o acompanhamento 

terapêutico/reabilitação; as actividades na comunidade; a prestação de cuidados; 

as actividade de formação profissional (com vários cursos associados) e; as 

actividades ocupacionais também elas com um leque de ofertas interessante 

(artes manuais, actividades decorativas, expressão plástica, etc...). 

 Da análise aos referidos questionários211 (anexo M), podemos constatar 

que a totalidade (100%) dos inquiridos nos revela que já levaram os seus utentes 

ao cinema. E que 73% contemplam actividades na área do audiovisual, sendo que 

os meios mais utilizados são (em alguns casos houve escolha múltipla): a 

fotografia (24%), as filmagens (22%), a televisão e as sessões de cinema (19%) e 

ainda uma pequena percentagem refere desenvolver ateliers de cinema de 

animação (5%). estas actividades são desenvolvidas na sua maioria (41%) de 

forma regular, sendo que 7% refere desenvolver estas actividades 

constantemente e muitas vezes, existindo ainda uma percentagem (7%) que 

refere não desenvolver qualquer tipo de actividade neste sentido e 20% que não 

responde a esta questão.  

                                                 

211 O tratamento e análise completa dos dados do questionário realizado a este grupo, encontra-se  
 no anexo M, ponto 1.1. 
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 No seguimento a totalidade dos inquiridos referem passar filmes durante 

algumas actividades educativas, sendo que o género mais utilizado é a animação, 

seguindo-se os documentários, e também filmes de comédia, aventura e 

desporto. Quanto à frequência com que passam os filmes nas sessões 

educativas, 40% menciona passar regularmente, 32% algumas vezes, 7% muitas 

vezes e os restantes referem passar poucas ou nenhuma vez. 7% não respondeu 

a esta questão. 

 Em relação à questão se alguma vez contactaram uma entidades ligada ao 

cinema de animação, foi-nos possível verificar que, 93% nunca contactaram 

nenhuma destas entidades e 7% dos inquiridos já o fizeram e o que solicitaram foi 

uma sessão de cinema. Em relação ao inverso, se alguma vez foram contactados 

por alguma destas entidades, 67% refere que nunca foram contactados, 27% 

responderam que sim e que as actividades propostas foram na sua maioria 

sessões de cinema. Apenas um dos inquiridos refere que lhes foi proposto um 

atelier de cinema de animação, neste grupo 6% não respondeu a esta questão. 

 Quanto à pergunta se costumam levar ou se já levaram os seus Jovens 

e/ou adultos a um festival de cinema de animação, 73% responderam que não, e 

27% responderam que sim. A justificação que mais se destaca para nunca terem 

levado os seus utentes a um festival desta natureza é porque nunca foram 

convidados (neste ponto muitos dos inquiridos não responderam). 

 No seguimento, se consideram que as instituições/cineclubes/festivais de 

cinema de animação têm contemplado este público-alvo nas suas actividades, 

80% dos respondentes considera que estes organismos não têm considerado 

este público, 13% considera que sim e 7% não respondeu. 

 Em relação se concordam com a introdução do cinema de animação no 

ensino especial, 87% manifesta-se de acordo, porque vai ser bom para o 

desenvolvimento do Jovem/adulto, porque lhes vai permitir contactar com uma 

nova área artística, porque é uma área que os pode estimular, isto desde que seja 

complementar às outras actividades. Muitos dos inquiridos não responderam a 

estas sub-questões. 

 Ainda, 93% considera que o cinema de animação pode contribuir para 

facilitar a aprendizagem de jovens especiais e 7% não responde; Quanto a 

possibilidade desta área poder contribuir para a inclusão e valorização de jovens 

especiais, 93% diz concordar, no entanto 7 % refere discordar.  

 Quanto à possibilidade de poderem oferecer uma formação/workshop de 

cinema de animação aos seus utentes, existe unanimidade em referir que sim, 

sendo que, duas das entidades colocam um apontamento no mínimo curioso, os 

quais transcrevo: 
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“A (nome da instituição) não tem orçamento para integrar este  

tipo de formações.” 

“Formação de Cinema, desde que gratuita ou com valor simbólico,  

e adaptada às dificuldades cognitivas dos nossos clientes.”  

 A partir desta apresentação e análise podemos ter uma noção mais 

concreta de como as entidades que ministram o ensino especial actuam em 

relação à utilização dos meios audiovisuais e em concreto em relação ao cinema 

de animação. Foi-nos possível verificar que uma boa percentagem das entidades, 

contempla os meios audiovisuais de forma regular. No entanto, e com muito 

pouca expressão e sem significado surge a utilização/oferta de actividades no 

universo do cinema e animação.  

 É notório que a maioria das entidades de ensino especial nunca procurou 

nem contactou com nenhuma organização ligada ao cinema de animação, em 

relação ao inverso, algumas entidades confessam que são contactadas por 

organizações ligadas a esta área - em ambos os sentidos, as actividades 

solicitadas/propostas são sempre ou quase sempre de sessões de cinema – com 

isto se compreende e confirma a postura de actores passivos perante mais uma 

actividade que lhes é proposta.  

 Embora todas as CERCIs já tenham levado os seus utentes ao cinema, 

são muito poucas as que já os levaram a um festival de cinema de animação, 

sendo que a maioria destas instituições consideram que as entidades212 ligadas 

ao cinema/ cinema de animação não contemplam os jovens/adultos com NEE 

nas suas actividades. É evidente nesta análise que, a maioria das CERCIs tem 

consciência de que a introdução do cinema de animação no ensino especial 

seria uma mais valia, porque iria favorecer o desenvolvimento, proporcionar o 

contacto com uma nova área artística e estimular os jovens/adultos com NEE, no 

entanto, esta introdução só seria viável desde que fosse complementar às outras 

actividades. No seguimento, a quase totalidade das CERCIs inquiridas considera 

que o cinema de animação pode contribuir para facilitar a aprendizagem, a 

inclusão e a valorização destes jovens e/ou adultos. 

                                                 

212 Museus/Cineclubes/Associações/ Festivais de cinema de animação… 
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6.4.2.  Cinema de Animação para Jovens 
e Adultos com NEE 

 Para avaliar a oferta de actividades de cinema de animação, destinadas a 

jovens e/ou adultos com necessidades educativas especiais por entidades que 

desenvolvem este tipo de acções, foi enviado ainda na primeira parte do projecto, 

por email, um questionário dirigido a estes organismos, a saber: Festivais de 

cinema de animação; cineclubes; cinemateca júnior e museu da imagem animada, 

num total de 53 inquéritos. De referir ainda que, dos 53 questionários enviados 8 

foram devolvidos213, e 1 restituído - não preenchido, com a justificação de que 

não possuíam nas suas actividades qualquer tipo de ligação ao cinema de 

animação. 

A amostra é constituída por 16 inquiridos que aceitaram responder ao inquérito 

por questionário, por nós enviado.  

INQUIRIDOS: 

 

[Gráfico.01]: Percentagem de Festivais/ Instituições/ 
Cineclubes Inquiridos :: Fonte: A Própria  

 

 

 Este questionário, à semelhança do anterior está divido em duas partes, a 

primeira parte destinada a uma simples identificação, e a segunda parte onde se 

colocam questões em relação à postura e dinâmicas destes organismos perante 

os jovens e/ou adultos com NEE. Pretende-se averiguar: indicadores quanto à 

existência ou não, de iniciativa por parte dos mesmos, em contactar este tipo de 

instituições para propor algum tipo de actividade; Se alguma vez foram 

                                                 

213 Acusando erro de endereço/morada, que mesmo após verificação e reenvio voltava a ser devolvido. 
Contacto não estabelecido.  
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contactados ou visitados por entidades de ensino especial; Se alguma vez existiu 

algum tipo de manifestação de interesse por parte das escolas especiais para se 

desenvolver um programa de actividades conjunto; Aferir se contemplam ou não 

actividades especificas para jovens e/ou adultos com NEE e que tipo de 

actividades; Avaliar com que frequência realizam workshops/ateliers para jovens 

especiais; Verificar o grau de concordância em relação à introdução do cinema de 

animação no ensino especial; Averiguar se consideram ou não que as entidades 

ligadas ao cinema de animação, das quais também fazem parte, contemplam este 

público-alvo nas diversas actividades que desenvolvem; Saber se consideram que 

o cinema de animação pode contribuir ou não para a aprendizagem de jovens e 

/ou adultos especiais e, saber ainda se, consideram que o cinema de animação 

pode ou não contribuir para a inclusão e valorização de Jovens e/ou adultos 

especiais. 

 O tratamento dos questionários214 recebidos mostra que 69% dos 

inquiridos nos revela que já receberam a visita de escolas especiais e, 31% 

referem que nunca o fez. 

 Em relação às questões, se alguma vez tomaram a iniciativa de contactar 

uma escolas de ensino especial para propor actividades, foi-nos possível verificar, 

que 38% refere já o ter feito poucas vezes, 32% diz ter feito algumas vezes, 12% 

diz contactar muitas vezes e 6% regularmente, no entanto, 12% diz nunca o ter 

feito. As actividades propostas que propuseram foram na sua maioria (43%) 

sessões de cinema, sendo que existe também aqui a menção (14%) à realização 

de workshops em cinema e ateliers de cinema de animação. Surge aqui ainda 

11% dos inquiridos que  menciona ter proposto visitas guiadas e outras 

actividades como: Workshop de fotografia experimental, oficina de teatro de 

sombras e espectáculos musicais.  

 Quanto à pergunta com que frequência as entidades de ensino especial 

vos contactam ou demonstraram interesse em vos visitar, 25% responde que 

nunca foram contactados, 50% refere que são contactadas poucas vezes, 19% 

afirma serem algumas vezes e 6% diz ser regularmente contactada.  

 Em relação à frequência com que as instituições que ministram o ensino 

especiais, se manifestam interessadas em desenvolver programas de actividades 

em conjunto, 50% dos inquiridos refere que neste sentido são contactados 

poucas vezes, 25 % algumas vezes e 25% expõe nunca terem sido abordadas 

neste sentido. Sendo que os programas solicitados são claramente as sessões de 

cinema (39%), as visitas guiadas (17%) e os workshops de cinema (13%). Sendo 

                                                 

214 O tratamento e análise completa dos dados do questionário realizado a este grupo, encontra-se  
 no anexo M, ponto 1.2. 
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que algumas (9%) ainda mencionam os ateliers de cinema de animação. Neste 

grupo 22% não respondeu a esta questão. Ainda em alguns casos houve escolha 

múltipla. 

 No seguimento, se consideram que a instituição/associação/cineclube/ 

festival de cinema de animação, à qual estão associados tem contemplado 

actividades especificas para este tipo de público, 75% dos respondentes 

confessa que não e 25% diz contemplar. Sendo que o que contemplam são na 

sua maioria sessões de cinema (22%) e visitas guiadas (17%). Alguns (5%) 

referem ainda o ateliers de cinema de animação. 56% dos inquiridos não 

respondeu a esta questão. Ainda, em alguns casos houve escolha múltipla. 

 Em relação à frequência com que desenvolvem workshops/ateliers para 

estes tipo de público, 37% destas instituições refere que nunca o fez e, a mesma 

percentagem (37%) refere desenvolver poucas vezes. 13% mencionam algumas 

vezes e regularmente. 

 No seguimento 94% das Instituições concorda com a introdução do 

cinema de animação no ensino especial, porque vai ser bom para o 

desenvolvimento destes Jovens e/ou adultos; porque lhes permite contactar com 

uma nova área artística e porque vai estimular a aprendizagem, no entanto 56% 

refere ainda desde que seja complementar às outras actividades. 

 Foi possível também verificar que 63% das entidades está consciente de 

que as instituições que oferecem e/ou prestam serviços dentro desta área, não 

têm contemplado este tipo de público, embora 31% considera que sim e 6% não 

respondeu. No seguimento todos os inquiridos (100%), consideram, que o cinema 

de animação pode contribuir para a aprendizagem, para a inclusão e valorização 

destes jovens e/ou adultos com necessidades educativas especiais.  

Um comentário escrito em jeito de desabafo em relação à realidade que se vive:  

 “Normalmente temos que ser sempre nós a fazermos o contacto,  

caso contrário nem sabem que existimos, é como se não tivesse qualquer  

tipo de interesse este tipo de actividade...” 

 Ao reflectirmos sobre a análise dos questionários dirigidos às instituições 

ligadas ao cinema de animação, é-nos possível verificar que a maioria das 

entidades inquiridas toma a iniciativa de contactar as escolas especiais para 

propor algumas actividades, que na sua maioria são sessões de cinema, 

existindo também algumas que desenvolvem, workshops de cinema e ateliers de 

cinema de animação. Isto porque nunca foram ou são contactados muito poucas 

vezes pelas escolas especiais. Os mesmos, referem que são muito poucas as 

vezes que desenvolvem programas de actividades em conjunto com as escolas 

especiais e, quando acontece, são as sessões de cinema e as visitas guiadas 
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que mais se destacam. No seguimento, é importante referir uma grande maioria 

destas organizações ligadas ao cinema e ao cinema de animação está 

consciente de que não possui na sua estrutura actividades especificas para os 

jovens/adultos com NEE. Sobressaindo as poucas vezes que se desenvolve um 

workshop/atelier para este tipo de público. No entanto e apesar disto, são da 

mesma opinião que as CERCIs ao referirem, na sua maioria, que concordam com 

a introdução do cinema de animação no ensino especial, porque vai ser bom 

para o desenvolvimento, porque lhes vai proporcionar o contacto com uma nova 

área artística e porque vai estimular a aprendizagem, desde que seja 

complementar às outras actividades. 

 Uma boa parte destas instituições, está ciente de que nem elas nem as 

suas congéneres têm contemplado este tipo de público, apesar de todas elas 

considerarem que o cinema de animação pode contribuir para a aprendizagem, 

para a inclusão e valorização destes jovens e/ou adultos com NEE.  

 

 

 

 

6.5. Implementação do Projecto: 
Planeamento 
 A implementação de um projecto seja ele de que natureza for passa 

sempre por várias etapas, fases e momentos, paralelos ou sequenciais, que no 

seu todo se configuram e convergem para a construção de algo novo. Neste 

contexto antes de se iniciar qualquer projecto é portanto necessário planifica-lo 

ao pormenor, ou pelo menos o máximo que se consiga para se obterem os 

melhores resultados possíveis sem ter que se andar perdido sem saber o que 

fazer.  

“Projectar é fácil quando se sabe o que fazer.  

Tudo se torna fácil quando se conhece o modo de proceder para  

alcançar a solução de algum problema...” 

“Se, se aprender a enfrentar pequenos problemas pode-se pensar  

em resolver problemas maiores” (Munari 2014, 12). 

 Estas frases de Bruno Munari ilustram bem o nosso dilema na construção 

e na planificação do nosso projecto de investigação e, de certa forma a nossa 

própria evolução. Embora fossemos detentoras de um plano de actuação, este foi 
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sendo constantemente reajustado, porque foram sendo introduzidos novos 

componentes e exercícios adaptados às necessidades e condições.  

 Projectar é fácil quando se sabe o que nos espera, quando existe alguma 

uniformização, mas quando se desconhece o outro lado, e a uniformização não 

existe, tudo fica bem mais complexo e difícil. Foi por isto, que a nossa 

planificação efectiva das actividades surgiu de forma tão tardiamente, um mal 

necessário, para que houvesse tempo para se conhecer a verdadeira realidade.  E 

de facto, tudo se torna fácil quando se conhece o modo de proceder para atingir a 

solução de um problema, que no nosso caso foi saber espartilhar e simplificar ao 

máximo os exercícios, por forma a que em cada sessão se pudesse construir um 

pedaço, depois mais um pedaço e assim sucessivamente. Nunca esquecendo e 

tendo sempre em conta que todos os pedaços juntos construiriam o nosso 

projecto. 

 

 

 

 

6.5.1. A Escolha da Instituição 

 A natureza da nossa investigação tem por objectivo trabalhar e 

compreender um público-alvo muito especifico, o que nos levou logo desde o 

inicio a ponderar várias situações, das quais sobressaiu a possibilidade de 

trabalhar com uma instituição de educação de cidadãos inadaptados. Neste 

contexto, a instituição à qual propusemos o desenvolvimento do nosso projecto 

de investigação, é uma instituição de solidariedade social, sem fins lucrativos e de 

utilidade pública - A Cerciespinho, Cooperativa de Educação e Reabilitação do 

Cidadão Inadaptado, CRL. Uma organização financiada pelo Ministério do 

Trabalho e da Solidariedade Social e regulada também pelo Centro Distrital de 

Solidariedade e Segurança Social de Aveiro.  

 O processo de escolha da organização não foi linear nem fácil, uma vez 

que não detínhamos qualquer tipo de contacto ou conhecimentos prévios em 

relação a este tipo de instituições, foi necessário fazer um levantamento de todas 

as CERCIs, nas quais se poderia implementar o projecto. Feito o levantamento, 

analisadas as condicionantes215 e as possibilidades, optamos por trabalhar na 

                                                 

215 Condicionantes: Localização geográfica, como parâmetro facilitador à deslocação da investigadora ao 
local; a permanência no campo que um projecto desta natureza requer. 
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região de Aveiro. Definida a região, os resultados de um estudo exploratório 

salientaram a Cerciespinho, entre outras no mesmo patamar de desenvolvimento, 

como local favorável para a implementação deste projecto em concreto, 

nomeadamente pelas actividades que promovem e divulgam, das quais se 

destacou a participação dos utentes como espectadores no CINANIMA – festival 

de Cinema de Animação de Espinho. 

Outros factores e aspectos considerados e que se mostraram relevantes na 

confirmação da selecção da instituição, foram: 

- Ser uma instituição acreditada a Centro de Recursos para a Inclusão (CRI);  

- A aceitação, o entusiasmo e a disponibilidade manifestada pelos dirigentes 

na implementação deste projecto de investigação e; 

- A disponibilidade e a receptividade expressa pelos profissionais - técnicos 

monitoras e formadores que trabalham na instituição.  

 

 

 

 

6.5.2. Procedimentos de Acesso à 
Instituição e aos Pais/Responsável pelo 
utente/formando 

 Após a selecção da instituição, foi solicitado à direcção do respectivo 

estabelecimento, uma reunião com o objectivo de apresentar o projecto: 

Animation4all_Experimentar, Fazer e Aprender: O cinema de animação como 

instrumento inclusivo e Pedagógico, e verificar qual a receptividade dos mesmos, 

em participar e colaborar na presente investigação. Embora nada tenha ficado 

decidido na primeira reunião, ficou estabelecido por sugestão da direcção, que 

voltássemos pelo menos mais duas vezes para conhecer as instalações (CAO I, 

CAO II e Centro de Formação), os profissionais e os utentes.  

Ficamos com a ligeira sensação de que, por um lado ficaram petrificados 

e por outro maravilhados. Um misto de sensações difícil de descrever. 

Ora, tem a certeza? Se calhar não sabe, mas os nossos utentes têm 

muitas limitações.  
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Ora, seria fantástico poder oferecer uma experiência dessas a toda a 

nossa comunidade (notas de campo, Janeiro de 2014). 

 Ouvir aquelas palavras gelou-me o corpo, instalou-se sobre mim 

montes de dúvidas - realmente não sei nada em relação à realidade que 

me espera, apenas alguma experiência no campo do cinema de 

animação, algumas teorias sobre educação especial, e uma vontade 

muito grande de oferecer uma nova experiência aos que nunca tiveram 

oportunidade, será que este projecto é mesmo exequível? (reflexão, 

Janeiro 2014) 

 Após as referidas deslocações, conhecidos os espaços, os profissionais e 

alguns dos trabalhos desenvolvidos pelos utentes, ficamos convencidas e 

acreditamos que seria possível, com dedicação, persistência e esforço 

implementar o nosso projecto caso autorizassem a nossa permanência na 

instituição. No entanto, temos que referir que foi necessário ultrapassar a 

dualidade – entre vontade e receio da nossa parte, já que desconhecíamos por 

completo a realidade onde nos íamos meter e o entusiasmo e preocupação, por 

parte da direcção da instituição. Mostravam-se muito entusiasmados e 

interessados, mas também demonstravam algum receio e preocupação, pela 

exigência e complexidade do trabalho, já que desconheciam por completo os 

meandros e o universo do cinema de animação.  

“Mas acha que isso é possível?” (...)  

“sabe, já cá estiveram outras pessoas a desenvolver outros projectos, 

que pareciam mais fáceis, mas que acabaram por desistir...” (notas de 

campo, Janeiro de 2014). 

 Esta gente quase que me convence de que não vai resultar, de 

que este público não será capazes de me acompanhar na execução das 

tarefas - ainda não entrei em campo e já estou deprimida e com a 

sensação de derrota – ai meu Deus, nem sei o que me espera! (...) se 

quero mesmo fazer isto tenho que mostrar firmeza e não qualquer tipo de 

fraqueza ou incerteza, talvez resulte ... (reflexão, Janeiro de 2014).  

 “Não estou a ver lá muito bem como isso possa ser feito, mas 

estou a vê-la tão segura e tão entusiasmada de que é possível... então, 

penso que podemos avançar (...) vamos lá ver o que vai dar” (notas de 

campo, Janeiro de 2014). 

Negociadas as intenções, finalmente obtivemos a autorização formal (primeiro 

anexo), para podermos frequentar a instituição e implementar o nosso projecto de 

investigação a 30 de Janeiro de 2014. 
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 No seguimento, para se desenvolver qualquer tipo de projecto de 

investigação que implique a participação de indivíduos sem independência, é 

necessário que haja consentimento/autorização para que os mesmos possam 

participar no desenvolvimento e na divulgação das actividades. Neste contexto, e 

face à necessidade de obtenção das autorizações, colocamos à direcção da 

instituição, a possibilidade de agendarmos uma reunião para apresentarmos o 

projecto aos pais e/ou responsáveis pelo utente.  

Isso seria muito interessante, mas vai ser muito difícil conseguirmos 

uma reunião onde todos participem, a maioria dos pais dos nossos 

utentes são pessoas idosas, algumas já não se conseguem deslocar 

sozinhas (...) outros já faleceram (...) O melhor será a Mafalda deixar 

aqui os pedidos e eu encarrego-me de os fazer chegar às famílias (..) 

(notas de campo, Fevereiro de 2014).  

Dada a impossibilidade de se fazer a reunião para apresentação do projecto, 

seguimos a sugestão que nos foi dada, criando assim uma carta de apresentação 

(anexo D) onde se explica de forma resumida o nosso projecto de investigação, os 

seus objectivos e intenções, juntamente com um documento destacável com a 

autorização de participação no projecto e divulgação de imagens (anexo D). 

Aproveitando ainda, para anexar à carta de apresentação e pedido de autorização 

de participação, um questionário (anexo E), cujo objectivo se justifica na 

subsecção 6.3.2.   

 

 

 

 

6.5.3. A Instituição: Cerciespinho 

 Os grupos de trabalho que participaram neste projecto de investigação, 

provêm da Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão Inadaptado, CRL 

– Cercisespinho, com Sede na Rua 25 de Abril, n.º 1496, na freguesia da Anta na 

Cidade de Espinho. 

 Esta Cooperativa foi constituída em 1976, por alguns membros de uma 

associação de pais do Concelho de Espinho, face à escassa oferta, de respostas 

e condições dirigidas à pessoa portadora de deficiência mental, por parte da 

maioria das organizações públicas da altura. Esta Instituição visava colmatar e 

resolver um vasto leque de problemas e necessidades junto de pessoas com 
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deficiência mental. A Cerciespinho foi ao longo dos anos diversificando a sua 

actividade, passando a incluir outros serviços e respostas sociais, 

designadamente a pessoas em situação de exclusão social e de dependência. 

 A Cerciespinho está sediada e presta os seus serviços a todo o concelho 

de Espinho e às freguesias dos concelhos circunvizinhos. É uma cidade 

portuguesa pertencente ao Distrito de Aveiro e à área Metropolitana do Porto, na 

zona Norte do País. Segundo o artigo 4.º dos Estatutos da Cerciespinho, a 

instituição tem por finalidade preencher as lacunas sociais, a sua promoção e 

integração nos seguintes âmbitos: 

- Apoio a grupos vulneráveis, nomeadamente crianças, jovens, idosos e 

pessoas portadoras de deficiência; 

- Apoio a famílias e comunidades desfavorecidas, visando uma melhoria da 

sua qualidade de vida e inserção socioeconómica; 

- Apoio ao desenvolvimento de programas de apoio orientados a grupos 

alvo, particularmente em situações de doença, velhice, carência económica 

acentuada, deficiência e doença mental; 

- Apoio e promoção do acesso à educação, formação e integração 

profissional de grupos socialmente desfavorecidos.  

 As intervenções e as prestações dos serviços fornecidos pela 

Cerciespinho enquadram-se nos seguintes domínios: Escola de Ensino Especial; 

Centro de Recursos para a Inclusão; Centro de actividades Ocupacionais; 

Formação para pessoas com deficiência e/ou incapacidades; Lar residencial; 

Residência autónoma; Centro comunitário; Formação Profissional; Serviços de 

Apoio domiciliário; Intervenção comunitária para minorias étnicas; Centro de 

atendimento/acompanhamento e animação de pessoas com deficiência e; fórum 

sócio ocupacional para pessoas com doença de for mental ou psiquiátrico. 

 Seguindo uma filosofia de procura constante de respostas e soluções para 

as necessidades identificadas e detectadas, a Cerciespinho “concretiza os seus 

objectivos através de interacções e sinergias interdepartamentais e 

interinstitucionais, focando todos os recursos e respostas nas pessoas que 

fundamentam a sua existência e beneficiam da sua actuação” (Cerciespinho(a) 

2012, 10). Neste sentido as intervenções que promove baseiam-se na concepção 

e adequação técnica de respostas e serviços aos seus clientes, respeitando as 

suas necessidades, expectativas e potenciais. Promovendo a inclusão social quer 

ao nível individual, quer ao nível colectivo. Fomentando a instituição de meios e 

condições que produzam impactos parciais ou integrais na qualidade de vida e de 

cidadania. Neste sentido dá primazia, sempre que é possível, à intervenção 

personalizada e ajustada às especificidades de cada um.  
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6.5.4. Caracterização da Instituição 

 A Cerciespinho - Cooperativa de Educação e Reabilitação do Cidadão 

Inadaptado, CRL, é uma Cooperativa de Solidariedade Social, sem fins lucrativos 

e de utilidade pública. financiada pelo Ministério do Trabalho e da Solidariedade 

Social e regulada também pelo Centro Distrital de Solidariedade e Segurança 

Social de Aveiro.  

 Segundo o regime jurídico das cooperativas de solidariedade social216, são 

cooperativas de solidariedade social as que através da cooperação e entreajuda 

dos seus membros, em obediência aos princípios cooperativos217, visem, sem fins 

lucrativos, a satisfação das respectivas necessidades sociais e a sua promoção e 

integração, em vários domínios218 (CASE 2014). 

 De acordo com dados fornecidos pela direcção, a Cerciespinho 

actualmente dispõe de vários departamentos: O Departamento de Formação e 

Reabilitação Profissional (1989); O Centro de Actividades Ocupacionais I (1992); O 

Centro Comunitário do Bairro da Ponte de Anta (1996); O Serviço de Apoio 

Domiciliário (1998); O Centro de Actividades Ocupacionais II (2002); O 

Departamento Residencial (2011); O Lar Residencial “Manto de Sonhos” (2012) e; 

A Residência Autónoma “Ponto de Partida” (2012). Como podemos constatar e 

apesar da instituição conter vários departamentos, apenas salientaremos dois, o 

CAO I/II e o DFP, isto por terem sido os departamentos onde todo o projecto se 

desenvolveu.  

                                                 

216 Decreto-Lei n.º 7 de 15 de Janeiro de 1998, Visto e aprovado pelo Conselho de Ministros de 27 de 
Novembro de 1997. Promulgado em 22 de Dezembro de 1997 pelo Presidente da República Dr. Jorge 
Sampaio. 
217 Os princípios cooperativos são as linhas orientadoras através das quais as cooperativas levam à 
prática os seus valores. Dos sete princípios enunciados, destacamos, o 5.º principio - educação, 
formação e informação, que nos diz que as cooperativas promovem a educação e a formação dos seus 
membros: representantes, dirigentes e trabalhadores, de modo a que possam construir eficazmente para 
o desenvolvimento das suas cooperativas. O 6.º principio – Intercooperação, sustentando que as 
cooperativas servem os seus membros de forma mais eficaz trabalhando em conjunto com outras 
estruturas locais, regionais, nacionais e internacionais. O 7.º principio – Interesse pela comunidade, 
correspondendo à implementação de politicas de actuação para o desenvolvimento sustentável das suas 
comunidades CASE 2014);. 
218 Dos quais se destacam: O apoio a grupos vulneráveis (crianças/Jovens/pessoas com deficiência e 
idosos); O apoio a famílias e comunidades socialmente desfavorecidas (melhoria de qualidade de vida e 
inserção sócio-económica); A criação de programas de apoio a grupos-alvo (situações de doença/ 
velhice/deficiência e carências económicas acentuadas) e;  O apoio no acesso à educação, formação e 
integração profissional de grupos socialmente desfavorecidos (CASE 2014); 
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 No seguimento, a Cerciespinho na sua totalidade conta com 87 

colaboradores internos e 25 colaboradores externos, dos colaboradores internos 

11 são comuns a mais do que um departamento. Estando afectos ao CAO I/II 26 

funcionários, dos quais 7 são comuns a outros departamentos. No DPF para além 

de outros funcionários, trabalham 11 formadores internos e 25 formadores 

externos. Ainda, o departamento CAO I/II atende e desenvolve o seu trabalho com 

65 utentes, enquanto que o DFP presentemente conta na sua totalidade com 110 

formandos.  

 As novas exigências e necessidades conduziram a instituição a apostar na 

ampliação da sua estrutura, neste contexto foi inaugurado em 2012 um novo 

edifício com mais e melhores condições para os seus utentes. Neste sentido, a 

Cerciespinho para além do edifício Sede - onde está situado o CAO I, conta com 

mais dois pólos de atendimento, um em Idanha/Anta - onde se encontram os 

Departamentos de Formação e Reabilitação Profissional Alberto Lopes e o Centro 

Residencial e Ocupacional Margarida Brandão (CAO II), e um outro no bairro da 

ponte, todos eles, localizados na cidade de Espinho. A [Figura.179], mostra-nos a 

localização dos três pólos de atendimento da Cerciespinho.   

LOCALIZAÇÃO dos DEPARTAMENTOS 

 
[Figura.179]: Localização dos três pólos de atendimento da Cerciespinho :: Fonte: A própria 

 Quanto ao período de funcionamento da Instituição, podemos dizer que a 

Cerciespinho desenvolve a sua actividade de Janeiro a Dezembro, com a 

possibilidade de interrupção durante duas semanas no mês de Agosto, após 

consulta e acordo dos significativos. Ministra o seu horário de funcionamento de 

segunda a sexta-feira entre as 8 e as 18 horas.  
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6.5.4.1. Cultura e Valores 

 A Cerciespinho cultiva e rege-se por valores cooperativos que procuram 

dar respostas sociais a vários níveis e domínios, mais concretamente junto de 

pessoas com deficiência mental, pessoas em situação de exclusão social e de 

dependência. A instituição tem procurado ao longo dos anos acompanhar as 

múltiplas transformações sociais procurando adaptar e diversificar os seus 

serviços por forma a ir de encontro às necessidades salientadas. Neste contexto a 

Cerciespinho apresenta e defende, no seu manual de qualidade um conjunto de 

valores os quais passamos a transcrever (Cerciespinho(a) 2012, 8-9): 

1- As pessoas – Centração na pessoa/famílias, nas suas necessidades, 

potencialidades e expectativas, assegurando o respeito pelos seus direitos 

fundamentais, pela dignidade, individualidade, autonomia, igualdade, 

participação e capacidade de escolha. Defendemos o cumprimento da 

Declaração Universal dos Direitos Humanos, a Convenção sobre os 

Direitos das Pessoas com Deficiência e a Convenção sobre os Direitos da 

Criança.  

2 – Inclusão/ Cidadania Plena/ Qualidade de Vida – Oferecemos tratamento 

igualitário promovendo o comprometimento, o resultado individual e o 

exercício da cidadania plena. Defendemos a igualdade de oportunidades e 

de género e, bem-estar físico e psicológico dos(as) nossos(as) clientes na 

prossecução da nossa missão. Intervimos para a inclusão enquanto direito 

inalienável. 

3 – Educação/Formação/Aprendizagem ao Longo da Vida – Por considerar 

que o conhecimento é uma das fontes de realização pessoal e de 

desenvolvimento. Valorizamos a formação e a educação numa perspectiva 

de aprendizagem ao longo da vida, encorajando a participação activa. 

4 – Trabalho/Emprego – Defendemos a importância do trabalho/ emprego 

como factor de realização pessoal, valor social e promotor do exercício de 

cidadania plena. 

5 – Inovação/ Dinamismo/ Pragmatismo/ Flexibilidade/ Adaptabilidade – 

Acreditamos que a vantagem da nossa intervenção depende da nossa 
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capacidade e determinação em inovar, obtendo melhorias contínuas e 

aumentando a nossa eficiência. Incentivamos uma cultura de abertura, 

transparência, dinamismo, pragmatismo, flexibilidade, adaptabilidade, 

como forma de potencia uma intervenção integrada e global e garantir a 

satisfação dos(as) Clientes.  

6 – Cooperação – Acreditamos na cooperação, no trabalho em parceria e 

em equipa, como meio de garantir o Know-how, experiência e 

responsabilidade na execução de tarefas quotidianas, na resolução de 

problemas complexos e no desenvolvimento de actividades, numa 

perspectiva multidisciplinar.  

7- Ética/Profissionalismo/Responsabilidade – Defendemos a ética, 

responsabilidade o benefício do(a) cliente e das partes interessadas e, 

assegurando o respeito pela diferença no cumprimento da nossa missão. 

As relações com as partes baseiam-se no respeito, honestidade e 

integridade assumindo a nossa responsabilidade social.  

8 – Qualidade – Defendemos, em toda a nossa intervenção, o 

cumprimento, de forma continuada, criteriosa e exemplar dos parâmetros 

de qualidade procurando a eficiência e a eficácia dos nossos serviços. 

 

 

 

 

6.5.4.2. Missão/Visão/Princípios  

 A Cerciespinho adoptou como missão promover a cidadania e a qualidade 

de vida de pessoas com deficiência mental e/ou em situação de dependência 

e/ou exclusão social, fornecendo serviços, intervenções, estruturas e respostas 

sociais de qualidade (Cerciespinho(a) 2012, 13). 

 Esta Instituição pretende e defende ser uma entidade reconhecida na 

comunidade pela promoção de serviços e intervenções integrados, globais e de 

qualidade (Cerciespinho(a)  2012, 13). 

 Dos vários princípios enunciados no manual de qualidade da instituição 

(Cerciespinho(a) 2012), destacamos o compromisso na promoção e na defesa dos 

direitos dos seus clientes, em termos de igualdade de tratamento, de 

oportunidades, de participação, de liberdade de escolha e de autodeterminação; 

A adopção de atitudes internas positivas e não discriminatórias; O envolvimento 
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dos clientes como membros activos nas próprias equipas de trabalho; A 

promoção da qualidade de vida e o respeito pelo contributo individual de cada 

individuo. A assistência e o assegurar de um contínuo de serviços, holístico, 

baseados na comunidade, valorizando a contribuição de todos os potenciais 

parceiros, incluindo a comunidade local, empregadores e outros actores; Ser 

proactivos na satisfação das necessidades do mercado, utilizando os recursos de 

forma mais eficiente, melhorando e desenvolvendo os serviços, promovendo a 

investigação, o desenvolvimento e a inovação; A promoção da participação e a 

Inclusão das pessoas com deficiência e/ou incapacidades a todos os níveis da 

organização, bem como na comunidade; A promoção e a implementação de 

acções destinadas a promover a inclusão dos clientes patentes nos planos 

individuais e múltiplas acções de sensibilização do público em geral visando 

combater o desconhecimento sobre a realidade da deficiência e exclusão social e 

consequentemente os preconceitos e estigmas associados ao fenómeno da 

exclusão social, fomentando a inclusão.  

 

 

 

 

6.5.5. Serviços e Actividades 

 Procurando trabalhar de forma a dar respostas adequadas e 

personalizadas às situações e com vista a satisfazer as múltiplas necessidades, a 

Cerciespinho dispõe e disponibiliza uma diversificada e vasta oferta de serviços e 

actividades. Dos serviços prestados constam o fornecimento de refeições (almoço 

e lanche); o apoio de Terceira Pessoa: na prestação diária de cuidados básicos 

(higiene, vestir/despir, alimentação, locomoção, entre outros), aos utentes que 

manifestem esta necessidade; na administração diária de terapêutica (aos utentes 

que necessitem de tomar medicação, durante o período de permanência no 

departamento) e; na prestação de transporte diário aos utentes que carecem de 

transporte para a frequência das diferentes actividades (domicilio – CAO, CAO- 

domicilio; CAO- Centro de Formação e Reabilitação Profissional; CAO- 

actividades exteriores, etc.) (Cerciespinho 2012). 

 Segundo as directrizes da Cerciespinho, a instituição assumiu como 

metodologia de intervenção, agrupar em cinco domínios de intervenção as 

actividades levadas a cabo, as quais passamos a transcrever (Cerciespinho 2012): 
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1- As actividades estritamente ocupacionais – são aquelas que visão a 

manutenção e o desenvolvimento de competências e a valorização 

pessoal, através da realização de actividades sequenciadas até à obtenção 

de um produto final ou a finalização de uma tarefa. Temos aqui presente as 

oficinas (metais/madeiras); os bordados; a tapeçaria; a montagem e 

embalagem; os serviços gerais de higiene e; a recepção ao público.  

2- As actividade socialmente úteis – são as que se desenvolvem no âmbito 

da realização de serviços e tarefas de interesse social, que visam o 

desenvolvimento de competências técnicas, pessoais e relacionais. Estas 

actividades são realizadas nas instalações do CAO e do Centro de 

Formação e Reabilitação Profissional da Cerciespinho (serviços gerais de 

higiene e manutenção e; recepção ao público). 

3- As actividades de desenvolvimento pessoal e social – este grupo de 

actividades visa promover junto dos utentes competências de 

relacionamento interpessoal, a comunicação, a independência pessoal, o 

bem-estar, a cidadania e a participação social (actividades de estimulação 

global, bem-estar físico e emocional; actividades de apoio à autonomia e 

independência; actividades de vida diária (AVD); tecnologias de informação 

e comunicação (TIC); programa de educação sexual e para os afectos; 

programa de independência pessoal e social; expressão plástica e grupo 

de auto-representação). 

4- As actividades lúdico-terapêuticas e – visam promover o bem-estar 

físico e emocional através de actividades que contribuam para o 

desenvolvimento de capacidades psicomotoras, cognitivas, sensoriais, 

criativas e expressivas (dança expressiva, rancho folclórico, bombos, 

actividade física adaptada, natação, áreas técnicas de intervenção: 

psicologia, psicopedagogia; educação especial e reabilitação/ 

psicomotricista). 

5- As actividades transversais de inclusão – são todas as actividades que 

envolvam a valorização pessoal, a auto-estima e o auto-conceito através 

de interacções sociais significativas que promovam a inclusão e a melhora 

da qualidade de vida – festas tradicionais, acções recreativas, visitas 

culturais e saídas de socialização, colónias de férias, fins-de-semana 

desportivos/ recreativos, espectáculos/actuações públicas, exposições/ 

vendas/trabalho ao vivo e abertura à comunidade: visitas guiadas, acções 

de informação e de sensibilização, colaboração em estudos académicos e 

em estágios curriculares.  
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6.5.5.1. Centro de Actividade Ocupacionais 

 Como vimos no capitulo V, os Centros de Actividades Ocupacionais (CAO), 

são estruturas criadas para dar respostas sociais e que prestam atendimento a 

jovens e adultos, com mais de 16 anos, com deficiência mental, multidificiência, 

ou défices de autonomia. E cujos objectivos são: Estimular e facilitar o 

desenvolvimento das capacidades individuais do individuo; Promover e facilitar a 

integração social da pessoa portadora de deficiência e; Sempre que possível 

incentivar e facilitar o acesso a programas adequados de integração sócio-

profissional (Pereira 2003). 

 Com relação à instituição com quem partilhamos e desenvolvemos o 

nosso projecto - a Cerciespinho, também ela dispõe de dois departamentos de 

actividades ocupacionais, designados por CAO I e CAO II. O CAO I, iniciou a sua 

prática em 1992 e está sediado no edifício sede. Em 2002 face às necessidades a 

instituição cria um segundo centro, designado por CAO II, que actualmente é 

ministrado no Centro Residencial e Ocupacional Margarida Brandão um edifício 

novo, em Idanha. Estes dois departamentos centram a tipologia das acções na 

habilitação e na reabilitação de jovens e adultos portadores de deficiência mental 

ou multideficiência com idade superior a dezasseis anos, não enquadráveis em 

programas de inserção sócio-profissional219, (Cerciespinho 2012). O CAO I/II, têm 

como finalidade desenvolver o potencial das pessoas com deficiência mental 

grave através da criação de respostas e de intervenções em domínios 

fundamentais do desenvolvimento, promotoras da autonomia, da qualidade de 

vida e da inclusão social (Cerciespino(a) 2012). No seguimento, e segundo as 

informações recebidas, os modelos de intervenção ministrados nestes 

departamentos, têm como base a utilização do Modelo de Qualidade de Vida, 

através de uma abordagem holística do cliente, na sua dimensão bio-psico-social, 

garantindo assim um diagnostico abrangente assente nos seguintes princípios: 

- Individualização e personalização da intervenção; 

- Participação do cliente e significativos; 

- Promoção da autonomia e da independência pessoal e social; 

- Promoção do bem-estar físico e emocional; 

                                                 

219 Previsto no enquadramento jurídico em vigor – Artigo 1º do Decreto-Lei n.º 18/89 de 11 de Janeiro de 
1989. 
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- Promoção da participação e inclusão social; 

- Trabalho em rede e em parceria. 

 O CAO I/II da Cerciespinho conta com 26 funcionários sendo que 7 deles 

são comuns a outros departamentos da mesma instituição, Destes 26 

funcionários, temos 3 monitoras, 2 Monitores e 1 auxiliar de serviços gerais 

afectos ao CAO I e, 7 monitoras e 1 auxiliara de serviços gerais no CAO II. 

 Ambos os departamentos desenvolvem as suas rotinas e actividades 

tendo por base como objectivo geral o desenvolvimento do potencial das pessoas 

com deficiência mental ou multidificiência através da disponibilização de 

actividades, serviços e intervenções em domínios fundamentais do 

desenvolvimento e promotoras da autonomia, qualidade de vida e da inclusão 

social (Cerciespinho 2012). Para tal propõem-se promover actividades que 

reforcem a auto-estima e a valorização psicossocial, a autonomia e a 

independência pessoal e social, desenvolver actividades que promovam o bem-

estar e a qualidade de vida, criar condições favoráveis para à participação social e 

do exercício de cidadania, bem como, dinamizar acções que promovam a 

alteração das representações, dos valores e das atitudes da comunidade face às 

Pessoas com Deficiências e Incapacidades. 

 Com as diferentes iniciativas, empenho e colaboração de todos os 

intervenientes, a instituição pretende: alcançar a satisfação das necessidades e 

expectativas dos utentes e dos significativos; melhorar a qualidade de 

intervenção; promover a aquisição de competências pessoais e sociais por parte 

dos seus utentes; fomentar, apoiar e aumentar a participação em actividades de 

inclusão social, incentivar o envolvimento de todos (dos utentes, dos significativos 

e dos colaboradores) em todo o processo de intervenção; promover a melhoria ou 

a manutenção das capacidades dos clientes e; acima de tudo criar condições de 

bem-estar e de qualidade de vida para os utentes (Cerciespinho 2012).  
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6.5.5.2. O Departamento de Formação e 
Reabilitação Profissional 

 Já analisamos no capítulo V, que a lei de bases do sistema educativo220, 

refere que os centros de formação profissional permitem uma preparação para a 

vida activa, visando uma integração dinâmica no mundo do trabalho através da 

aquisição de competências teórico-práticas profissionais. Sendo seus 

destinatários os alunos que tenham concluído a escolaridade obrigatória e os que 

não concluíram até à idade limite desta, bem como todos aqueles que pretendam 

adquirir novas competências profissional (PGDL 2014). As acções desenvolvidas 

podem ser de vários tipos, como: Iniciação profissional; a qualificação 

profissional; o aperfeiçoamento profissional e/ou; a reconversão profissional. A 

conclusão com aproveitamento de um módulo ou curso, dá direito à 

correspondente certificação.  

 O Departamento de Formação e Reabilitação Profissional (DFP) da 

Cerciespinho iniciou a sua actividade em 1989. Actualmente desenvolve os seus 

serviços em edifício próprio, na Rua do Louredo, n.º 144 e n.º 90 em Idanha, na 

freguesia da Anta na cidade de Espinho. Esta entidade contempla no seu regime 

de oferta formativa a:  

Formação profissional para pessoas com deficiência e/ou incapacidade em 

regime de:  

- Formação inicial com base em: 

• Percursos individualizados com referenciais não integrados no CNQ221: 

Gestão de Serviços Domésticos; Tapeçaria e; Jardinagem; 

• Percursos com base em referenciais adaptados e integrados no CNQ: 

Operador(a) de Acabamentos de Madeiras e Mobiliário; Empregado(a) de 

Andares e, Serralharia Civil; 

- Formação Contínua; 

- Informação, Avaliação, Orientação para a Qualificação e Emprego (IAOQE). 

                                                 

220 Decreto-Lei n.º 46/86 de14 de Outubro, artigo 22.º. 
221 Catálogo Nacional de Qualificação (CNQ 2013). 
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Formação profissional para participantes Activos (público em geral) na: 

- Dupla certificação para Jovens e adultos; 

- Qualificação de activos empregados; 

Para além da formação profissional, o DFP disponibiliza ainda um conjunto de 

outros serviços de apoio, avaliação e orientação, tais como: 

- Serviços de Psicologia (Informação, Avaliação e Orientação Vocacional/ 

Intervenção Psicológica); 

- Acção Social; 

- Atendimentos/Encaminhamentos (Serviço Social/ Tribunal/ Serviços de 

Saúde/ CNO/ CPCJ/ Serviço de Psicologia e Orientação Vocacional/ Apoio à 

Família/ Acções de Estudo, Diagnóstico e Avaliação); 

- Acompanhamento pós-formação (Prosseguimento de estudos, integrações 

no mercado de trabalho, contactos). 

 Segundo dados fornecidos o DFP da Cerciespinho tem como principal 

objectivo potenciar a inserção socioprofissional de pessoas com deficiência e sem 

deficiência, dotando os seus/suas destinatários(as) de competências pessoais e 

socioprofissionais, contribuindo para a sua integração económica e social, através 

da transição para a vida activa e da realização de projectos de vida concretizáveis 

(Cerciespinho(a) 2012). Desta forma a instituição pretende qualificar os jovens e 

adultos, por via da valorização de competências adquiridas ao longo da vida em 

contextos formais e não formais, objectivando a integração socioprofissional 

dos/das intervenientes, a sua estabilidade no mercado de trabalho e a sua 

mobilidade profissional ascendente. Neste sentido, o DFP procura fomentar a 

aquisição de competências psicossociais, a aquisição de competências técnicas 

associadas a uma profissão e, a aquisição de uma cultura e de um projecto 

profissionais. Esta entidade procura ainda promover comportamentos e atitudes 

responsáveis e conscientes, motivar os/as jovens para a aprendizagem, 

fomentando a integração e a inclusão social e o desenvolvimento de autonomia 

pessoal, de atitudes profissionais, de comunicação, reforço de auto-imagem e da 

auto-estima, da motivação e de condições de empregabilidade/aprendizagem 

(Cerciespinho(a) 2012, 18).  

 O DFP da Cerciespinho trabalha com pessoas que face à natureza da sua 

incapacidade, não reúnam condições para aceder à oferta formativa das 

estruturas regulares, e detenham a idade mínima legal para o efeito. Bem como 

com jovens e adultos com baixos níveis de habilitações escolares e com baixas 

qualificações profissionais, como é o caso de: desempregados, mulheres com 

dificuldades acrescidas na inserção profissional, jovens em situação de abandono 

escolar e/ou de trabalho infantil, jovens à procura do primeiro emprego, ex. 
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Reclusos(as), ex. Toxicodependentes, alcoólicos(as), sem abrigo, minorias étnicas 

e activos empregados (Cerciespinho(a) 2012, 18). 

 O DFP da Cerciespinho actualmente ministra várias ofertas formativas tais 

como: Serrilharia Civil; Operador de Acabamentos de Madeira e Mobiliário; 

Tapeçaria; Jardinagem; Operador(a) de Jardinagem; Gestão de Serviços 

Domésticos; Empregado(a) de andares; Centro de Recursos para a Inclusão (CRI); 

Oficina de Produção; Informação, avaliação e orientação para qualificação e o 

emprego (IAOQE); Apoio à Colocação (AC). 

 

 

 

 

6.6. Implementação do Projecto:  
Caracterização do Trabalho  
de Campo 

Ao analisarmos o trajecto do nosso projecto de investigação acção, podemos 

verificar que este se pode dividir em 3 partes surgidas quer pela necessidade, 

quer pela natureza dos objectivos traçados. Seguidamente, apresentamos as 

partes e as fases do projecto, de forma resumida no sentido de dar uma visão 

global do percurso feito. Isto no sentido de facilitar a compreensão de todo o 

processo. Para completar esta exposição, criamos ainda o [Esquema.42], que nos 

apoia e mostra de forma resumida as diferentes partes e fases que compõem o 

presente projecto de investigação. 

A 1.ª parte (antes da intervenção) – decorreu num período de sensivelmente mês e 

meio e que se desencadeou a partir do dia em que iniciamos o envio dos 

questionários para todas as CERCIs do País e o momento em que conseguimos 

realizar todas as entrevistas aos animadores profissionais. Este etapa permitiu 

explorar questões para as quais não existia até ao momento informação ou 

documentação consubstancial e ao mesmo tempo compreender o real 

enquadramento e a posição destas entidades (CERCIs) em relação à 

utilização/oferta de actividades audiovisuais, mais concretamente no área do 

cinema de animação, para os jovens e adultos com NEE.  

A 2.ª parte (durante a intervenção) – Ao analisarmos esta parte do projecto 

podemos identificar 3 diferentes fases, sendo que cada uma delas comporta 
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vários momentos. A 2.ª parte decorreu num período de sensivelmente seis meses 

e meio, com o inicio em Janeiro aquando a escolha, apresentação e aceitação do 

projecto pela instituição e a finalização deste, em Julho, com a exposição/exibição 

dos trabalhos realizados pelos Jovens e adultos com NEE. 

A 1.ª fase (planeamento), contempla dois momentos principais, a selecção 

e escolha da instituição e, o acesso (apresentação do projecto, 

esclarecimento das intenções e objectivos) e pedidos de autorização de 

participação.  

2.ª fase – dá-se com a nossa entrada em campo, esta fase contempla três 

momentos estipulados de forma sequencial, objectivando num primeiro 

momento conhecer as instalações e o nosso público-alvo e ter acesso à 

documentação, bem como estabelecer e desenvolver relações 

interpessoais. Seguindo-se mais dois momentos de actividades, o primeiro 

com uma sessão de cinema de animação e, o segundo com a construção 

de marionetas, estas actividades foram realizadas nos CAO I/II, 

objectivando aferir as capacidades e competências físicas e técnicas de 

cada um dos indivíduos.  

3.ª fase – acontece com a implementação do presente projecto, com inicio 

no mês de Março até meados do mês de Julho. Esta fase está dividida em 

cinco momentos. O primeiro momento onde se dá de forma prática e 

exploratória a introdução ao cinema de animação, num segundo momento 

onde se realizam alguns filmes de animação experimental, seguindo-se 

num terceiro momento a realização de mais uma sessão de cinema onde 

foram mostrados os trabalhos até então realizados. O quarto momento, 

inicia-se com a realização das curtas metragens de animação com a 

participação activa dos jovens e adultos com NEE. Culminando-se todo 

este processo, num quinto momento, com uma exposição onde foram 

mostrados e exibidos todos os trabalhos realizados. 

A 3.ª parte (depois da intervenção) – Depois de intervenção mas ainda em campo, 

passamos para a terceira parte do projecto e que decorreu sensivelmente num 

período de duas semanas. A 3.ª parte está dividida em dois momentos, o primeiro  

momento em que se faz duas entrevistas, uma dirigida aos profissionais que 

participaram em todo o processo e que se disponibilizaram para o efeito (duas 

monitoras), e outra dirigida a parte dirigente (Cerciespinho, CAO I/II e DFP). O 

segundo momento dá-se com a aplicação de uma grelha de opinião/avaliação às 

monitoras e formadores.  
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6.6.1. Percurso Geral da Investigação 

 Como já vimos anteriormente, este projecto de investigação está divido em 

três partes, a 1.ª parte que se desenvolveu antes da nossa entrada na instituição, 

e na qual se fez um levantamento teórico dos componentes mais relevantes para 

este estudo. No seguimento, este projecto ganhou corpo a partir de uma revisão 

literária apoiada em projectos, documentos e bibliografia já divulgados e 

relacionados com o tema em análise, alicerçando-se em livros, teses, websites, 

artigos científicos, revistas temáticas, filmes e documentários. No entanto, e por 

falta de material teóricos consistente, em relação às temáticas principais aqui 

exploradas, nomeadamente cinema de animação e jovens e/ou adultos com NEE, 

foi necessário, por um lado, recorrer a animadores profissionais, por forma a 

extrair das suas experiências, quer no campo da animação como na do ensino, 

informações e dicas importantes para o desenrolar desta investigação. Destas 

entrevistas (anexo C) resultaram inúmeras informações que nos permitiram 

escrever várias sessões, nomeadamente, no capitulo III, na secção 3.5, na 

subsecção 3.5.2. O Cinema de Animação como Instrumento Pedagógico; no 

capítulo IV, na secção 4.6. Educação Expressiva – O potencial do Cinema de 

Animação; no capítulo V, na secção 5.5. O Cinema de Animação como contributo 

para a Inclusão e Valorização, entre outros. 

 Por outro, e com o intuito de compreender a realidade a que estes jovens 

e/ou adultos com NEE estão sujeitos no acesso e na realização de actividades 

com os meios audiovisuais, mais concretamente em relação à experiência e 

contacto com o cinema de animação, foi necessário realizar dois questionários 

(anexo A/B) que foram enviados via email. Um dirigido a todas as Cooperativas de 

Ensino e Reabilitação de Cidadãos Inadaptados, do pais, a partir da lista fornecida 

gentilmente pelo Dr. Rogério Cação, Vice presidente da direcção da FENACERCI. 

O outro questionário foi enviado para todos os Cineclubes, Instituições e festivais 

de cinema, que integrem a vertente/secção de cinema de animação. Este 

procedimento permitiu-nos perceber um pouco mais acerca da realidade e da 

relação que existe entre o público-alvo e a temática, a qual falaremos em 

pormenor no capítulo seguinte. Este estudo de caso apoia-se ainda em 

documentos disponibilizados pela instituição, nomeadamente o manual de 

qualidade e o programa de intervenção.  
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 Extraídos, analisados e compreendidos os conteúdos teóricos 

necessários, iniciamos a 2.ª parte do projecto que se divide em três fases. Para 

melhor compreender o percurso, sintetizamos em seguida as três fases da 2.ª 

parte do trabalho de campo:  

1ª Fase – Planeamento – Esta fase está dividida em dois momentos 

principais, o primeiro onde se dá a selecção e escolha da instituição e um 

segundo com o acesso e pedido de autorização para a realização do 

presente projecto de investigação. Ambos os momentos encontram-se 

descritos em pormenor mais à frente.  

2ª Fase – Entrada na Instituição – Após a apresentação do projecto e 

autorizada a nossa permanência na instituição, iniciou-se uma nova 

jornada de trabalhos, que contou com o apoio de alguns profissionais da 

instituição. Num primeiro momento fez-se uma visita guiada aos diferentes 

departamentos, onde nos foi sendo explicado as valências e os objectivos 

de cada um, aproveitando-se esta circunstância para ir fazendo os 

primeiros registos fotográficos dos espaços. No decorrer desta fase é-nos 

cedido alguns dos documentos oficiais internos para análise.  

 Os primeiros dias de  permanência no campo permitiu-nos perceber a 

verdadeira dimensão e todo o potencial que a instituição apresentava. 

Desta forma e atendendo ao público-alvo, às nossas necessidades e 

objectivos, decidimos propor à instituição a realização de um projecto 

multidisciplinar, integrando a participação do CAO I e II, e o Departamento 

de Formação e Reabilitação Profissional, proposta que foi aceite com 

bastante agrado por parte de ambas as direcções. 

 Impossibilitadas de contactar directamente com os encarregados/ 

responsáveis pelos utentes, conforme justificado na subsecção 6.5.2., foi 

entregue como sugerido, aos responsáveis dirigentes, que se 

comprometeram em fazer chegar aos pais e/ou responsável pelo utente e 

formandos, uma carta de apresentação e pedido de autorização (anexo D) 

para participação no presente projecto, anexando um questionário (anexo 

E), com o intuito de identificar, avaliar e compreender qual o 

envolvimento/atitude e interesse dos jovens e adultos com NEE, em 

relação ao audiovisual. Tentando saber igualmente qual a opinião dos 

mesmos em relação à introdução do cinema de animação no ensino 

especial. Nesta fase, foi ainda aplicado um outro questionário (anexo F), 

dirigido às monitoras e formadores, objectivando perceber o interesse e a 

atitude em relação à utilização dos meios audiovisuais nas sessões de 

actividade, bem como saber se gozam de algum tipo de conhecimento na 

área do cinema de animação.  
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  Ainda nesta fase iniciamos o desenvolvimento das relações 

interpessoais, onde desenvolvemos algumas actividades (conversar, 

observar e jogar...): destacando-se - uma sessão de cinema de animação e 

a sua análise (desenvolvida nos CAO I e II, contando ainda com a presença 

dos elementos do curso de Tapeçaria e Qualificar para Incluir) e; uma 

actividade à qual intitulamos de “olha eu aqui todo nice” – que consistia na 

construção de marionetas a partir da fotografia do próprio individuo, 

dirigida unicamente aos utentes do CAO I e II, desta forma pretendíamos 

aferir quais as capacidades de destreza física e técnica de cada um. 

Destas duas actividades conseguiu-se apurar e extrair o grupo de trabalho 

do CAO I e II. Aplicando-se em seguida uma ficha de identificação e 

caracterização (anexo G) a cada um dos indivíduos pertencentes ao grupo 

participante, preenchida pelos profissionais. Esta ficha foi posteriormente 

aplicada também aos grupos participantes do DPF. 

 3ª Fase – Implementação e Desenvolvimento do Projecto: Animation4all_ 

Experimentar, Fazer e Aprender – Antes de se dar inicio aos exercícios que 

permitiriam aos utentes compreender as bases teóricas associadas ao 

cinema de animação, fez-se um plano de actividades (anexo H) 

apresentado e discutido primeiramente com os profissionais 

(monitoras/formadores) para se perceber se o que estava planeado era ou 

não exequível - desta troca de informações foi possível reajustar os 

exercícios e as actividades às possíveis contribuições de cada um. Desta 

forma, esta fase de trabalho está dividida em cinco momentos, o primeiro 

momento – com vista a introduzir os jovens e adultos com NEE no mundo 

do cinema de animação, para tal foram criadas e desenvolvidas várias 

actividades e exercícios práticos e exploratórios, desenvolvidos pelos 

Grupos do CAO I/II, Tapeçaria, Qualificar para Incluir, Serralharia Civil e 

Carpintaria, que nos mostram e apoiam de forma simplificada alguns dos 

conceitos teóricos difíceis de explicar, como no caso da persistência da 

visão. Num segundo momento onde se realizaram alguns exercícios 

criativos que resultaram em alguns filmes de animação experimental com 

os grupos do CAO e o grupo da Tapeçaria, seguindo-se a realização de 

mais uma sessão de cinema onde para além de alguns filmes de animação, 

foram ainda mostrados os filmes e trabalhos até então realizados. Após 

esta apresentação, passamos para o momento seguinte, que era o inicio 

da realização das curtas metragens de animação com a participação activa 

dos jovens e adultos com NEE, em que participaram os grupos CAO I/II e o 

grupo de Tapeçaria. O quinto momento dá-se com o culminar de todo o 

processo, onde se decide fazer uma exposição/exibição de todos os 

trabalhos – integrando o projecto nas comemorações da instituição, no dia 
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da família. Nesse dia os trabalhos foram mostrados e exibidos a todos os 

participante e não participantes, familiares e amigos, fechando desta forma 

todo um ciclo de trabalho.  

 Finalizado e apresentado publicamente os trabalhos desenvolvidos pelos 

utentes da instituição, passamos para a 3.ª e última parte da nossa estadia em 

campo. Cuja intenção passava por captar e aplicar os últimos instrumentos de 

recolha de dados. Neste sentido, foi solicitado às monitoras e formadores que 

preenchessem uma grelha de opinião/avaliação (anexo L) em relação ao projecto 

e à experiência adquirida. Seguindo-se a realização de mais duas entrevistas, uma 

dirigida aos profissionais (anexo I), que trabalharam em todo o processo e que se 

disponibilizaram para o efeito (duas monitoras) e outra dirigida à direcção (anexo 

J) (Cerciespinho, CAO I/II e DFP).  

 Finalizadas as últimas recolhas de informação, partimos para a análise e 

tratamento dos dados.  
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6.7. Implementa��o do Projecto: 
Caracteriza��o - Espa�os/Actores  
 Se anteriormente procuramos caracterizar com algum detalhe a institui��o 

que escolhemos e na qual nos foi permitido desenvolver este projecto de 

investiga��o, agora neste ponto, procuraremos dar conta de outros aspectos, 

quer no que se refere aos espa�os f�sicos onde decorreram as actividades, quer 

no que diz respeito aos actores envolvidos. Aquilo que pretendemos � 

proporcionar uma vis�o e um conhecimento o mais amplo poss�vel acerca da 

realidade em que se desenrolou e desenvolveu este projecto de investiga��o.  

 

 

 

 

6.7.1. Os Espa�os onde Decorreram as 
Actividades 

 Inicialmente as primeiras actividades, nomeadamente a sess�o de cinema 

e a constru��o de marionetas decorreram em dois locais no CAO I - localizado no 

edif�cio sede e, no CAO II - situado no centro residencial e ocupacional Margarida 

Brand�o. Todos as restantes actividades foram desenvolvidas no CAO II e no 

Centro de Forma��o e Reabilita��o Profissional Alberto Lopes, � excep��o de 

uma parte da quarta actividade, que foi desenvolvida tamb�m no atelier de 

madeira do CAO I . 

 A Cerciespinho tem a sua Sede num edif�cio antigo de r�s-do-ch�o e 

primeiro andar, ao qual damos o nome de edif�cio principal [Figura.180]. Na parte 

de baixo deste edif�cio temos uma grande sal�o de entrada, � direita temos v�rios 

bancos e cadeiras, com uma mesa ao centro, uma esp�cie de sala de espera, e 

ao redor est�o expostos alguns dos trabalhos realizados pelos utentes, ainda aqui 

existem alguns gabinetes de trabalho, no primeiro andar temos mais alguns 
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gabinetes, um da direc��o, um para a coordena��o e outros destinados a 

servi�os administrativos.  

 
[Figura.180]: Fachada da Sede Cerciespinho :: Fonte: A pr�pria (recolha fotogr�fica) 

Para acedermos ao edif�cio principal, temos que primeiro entrar por um port�o, 

passar pela recep��o, onde se encontra um funcion�rio (com defici�ncia f�sica) 

que nos recebe, pergunta o que pretendemos e d� andamento � nossa inten��o. 

Depois de passarmos a recep��o por outro port�o, podemos ver aquilo que 

esquematizamos na [Esquema.44]. Este edif�cio est� implantado numa �rea de 

terreno constitu�da por um grande p�tio, um jardim e v�rios compartimentos, nos 

quais decorrem as actividades ocupacionais.   

PLANTA DO EDIFêCIO SEDE (CAO I) 

 
[Esquema.44]: Planta do Edif�cio Sede e do seu espa�o circundante :: Fonte: A pr�pria 

Neste espa�o destacamos: 

- O edif�cio principal marcado a cor-de-rosa, onde foram feitas as reuni�es;  

- A sala de conv�vio, destacada a azul Ð esta sala possui dois sof�s, algumas 

mesas e cadeiras - onde alguns jovens nos intervalos gostam de jogar 
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cartas, uma estante com uma televis�o, um leitor de DVD, alguns livros e 

jogos, e um arm�rio de madeira com portas. Foi aqui nesta sala de conv�vio 

que se realizou a primeira actividade - A sess�o de cinema;  

- As salas assinaladas a amarelo: 1 sala de bem-estar, 2 salas de bem-estar 

e autonomia; 1 sala de actividades ocupacionais e 1 sala de actividades de 

vida di�ria. Todas estas salas est�o equipadas de acordo com as 

necessidades di�rias dos utentes. A segunda actividade (constru��o de 

marionetas), foi desenvolvida por cada grupo nas suas respectivas salas. 

As fotografias, necess�rias ao desenvolvimento desta actividade, algumas 

foram tiradas em sala e outras tiradas no p�tio exterior. 

- Por �ltimo destacamos a oficina/atelier de madeiras, que se encontra 

assinalada a vermelho, onde se desenvolveu uma parte da quarta 

actividade (cria��o de taumatr�pios Ð pequenos). 

 No seguimento, e depois de se ter uma percep��o em rela��o ao espa�o 

onde se situa a direc��o, os servi�os administrativos e o CAO I, passamos a 

descrever os edif�cios onde se desenvolveram a maioria das actividades deste 

projecto de investiga��o que foram precisamente no CAO II - situado no centro 

residencial e ocupacional Margarida Brand�o e, no Centro de Forma��o e 

Reabilita��o Profissional Alberto Lopes.  

 O centro residencial e ocupacional Margarida Brand�o � um edif�cio 

recente, de arquitectura moderna, como se pode ver pela [Figura.181]. Este pr�dio 

� constitu�do por r�s-do-ch�o e primeiro andar, sendo que, a parte de baixo � 

destinada ao centro de actividades ocupacionais e o primeiro andar � parte 

residencial. Como se compreende n�o vamos descrever todo o edif�cio, mas 

apenas as partes por onde circulamos e onde desenvolvemos as nossas 

actividades. 

 
[Figura.181]: Fachada do centro residencial e ocupacional Margarida Brand�o :: Fonte: A pr�pria (recolha fotogr�fica) 
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 Este edif�cio este implantado numa �rea de terreno bastante generosa, 

constitu�da por um pequeno parque de estacionamento na parte da frente, um 

grande jardim a volta do edif�cio e um p�tio nas traseiras. Para entrarmos no CAO 

II, temos que atravessar o parque de estacionamento e o jardim - � entrada, na 

recep��o temos um balc�o com um funcion�rio (com defici�ncia f�sica), que nos 

atende e encaminha. A parte de baixo deste edif�cio, aquela na qual circulamos, 

disp�e das seguintes instala��es: 1 sala de Snoezelen; 2 salas de Bem-estar; 1 

sala de actividades ocupacional; 1 sala de actividade de vida di�ria; 1 sala se TIC; 

1 sala de conv�vio; 1 Gin�sio; 1 gabinete t�cnico; 1 refeit�rio; 1 bar; 1 cozinha e 

espa�os exteriores. A localiza��o de cada uma destas salas pode ser vista na 

planta esquematizada na [Esquema.45]. 

PLANTA DO CENTRO RESIDENCIAL E OCUPACIONAL (CAO II) 

 
[Esquema.45]: Planta do CAO II e do seu espa�o circundante :: Fonte: A pr�pria 

 Antes de avan�armos para o destaque das salas, onde desenvolvemos as 

actividades principais, gostar�amos de referir que quando foi lan�ado a segunda 

actividade (constru��o das marionetas), esta foi desenvolvida pelos v�rios grupos, 

nas suas respectivas salas, como: as salas de Bem-estar, a sala de TIC e a sala 

de actividades Ocupacionais.  

Analisando a planta do edif�cio do centro residencial e ocupacional, podemos ver 

alguns espa�o destacados com cores diferentes, estes espa�os referem-se aos 

locais onde foram realizados os nossos exerc�cios, assim temos: 

- A sala de Estar/Conv�vio (2), distinguida a cor de laranja Ð uma sala de 

grandes dimens�es que possui um sof� grande. Por ser uma sala interior, 

portanto, sem janelas, rapidamente se pode transformar numa sala de 

projec��o. Desta forma, o sof� � deslocado para o lado direito e s�o 

colocadas cadeiras umas � frente das outras. Atr�s das cadeiras, coloca-se 

uma estrutura pr�pria para o efeito, que suporta o projector e os restantes 
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equipamentos (computador/leitor de DVD/colunas de som...). Foi aqui neste 

espa�o que decorreram algumas das nossas actividades, nomeadamente as 

sess�es de cinema, as projec��es da lanterna m�gica e as projec��es das 

curtas-metragens. 

- Evidenciamos tamb�m o Gin�sio, a roxo, neste espa�o decorreram algumas 

actividades, particularmente alguns exerc�cios iniciais de anima��o com a 

t�cnica de pixila��o, que posteriormente foram trabalhadas no exterior Ð 

resultando num filme de anima��o: ÒExercitar para IntegrarÓ. E, por ter sido o 

local onde esteve patente a exposi��o final dos trabalhos.  

- Salientamos ainda a sala de actividades de vida di�ria (AVD) a cor  verde - � 

uma sala transformada num pequeno apartamento, ou seja, entramos, ao 

nosso lado esquerdo temos um pequeno quarto e a seguir temos uma 

cozinha com uma grande portada que d� acesso ao exterior. Esta sala 

serviu-nos para executar uma das experi�ncias de anima��o, recorrendo a 

materiais, conhecimentos e � experi�ncia ali adquirida Ð ÒSopa DivertidaÓ. 

- A sala de Tecnologia de Informa��o e Comunica��o (TIC), representada com 

a cor azul, � uma sala grande, do lado oposto � entrada temos um janel�o, 

com possibilidade de acesso ao p�tio, esta sala possui diversos 

equipamentos inform�ticos, dos quais se destacam v�rios computadores 

ligados � internet. Os computadores encontram-se encostados � parede 

quer do lado direito quer do lado esquerdo, ao centro encontra-se uma mesa 

de grandes dimens�es com cadeiras. Foi nesta sala que se desenvolveram 

v�rias actividades, mais concretamente a constru��o das narrativas para a 

lanterna m�gica, grafismos para o taumatr�pio, a pintura das faixas para o 

zootr�pio e uma das curtas-metragens finais Ð ÒZ�sÓ.  

- Por �ltimo salientamos a sala das Actividades Ocupacionais, que est� 

representada a vermelho. Esta � a �nica sala que est� situada fora da 

estrutura principal do edif�cio. � uma sala com um grande arm�rio de 

arrumos, v�rias mesas ao centro com cadeiras, um grande puf vermelho, 

uma mesa de apoio encostada � parede do lado direito, um grande janel�o e 

um r�dio. Foi tamb�m nesta sala que se desenvolveram ou deram 

continuidade �s v�rias actividades, nomeadamente a constru��o das 

narrativas para a lanterna m�gica, os grafismos para o taumatr�pio, dois 

exerc�cios de anima��o Ð Ò... e Nasceu uma Vida!Ó e ÒO Jardim...Ó e uma 

curta-metragem ÒTico o DomadorÓ. 

 No seguimento, s� nos falta falar de mais um dos departamentos da 

Cerciespinho que participou neste projecto de investiga��o, o Departamento de 

Forma��o e Reabilita��o Profissional Alberto Lopes (DFP). Este Centro de 

forma��o encontra-se em edif�cio pr�prio, com salas e equipamentos ajustados 
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aos cursos ministrados. Um pr�dio similar a uma estrutura industrial, como se 

pode ver na [Figura.182], com v�rios pavilh�es ligados entre si por um corredor 

interior. 

CENTRO DE FORMA�ÌO e REABILITA�ÌO PROFISSIONAL 

 
[Figura.182]: Fachada do centro de forma��o e reabilita��o profissional Alberto Lopes :: Fonte: A pr�pria (recolha fotogr�fica) 

 Este edif�cio este implantado numa �rea de terreno bastante generosa, 

com um pequeno jardim na parte da frente e um acesso para carros/carrinhas e  

autocarros na parte traseira. Este edif�cio tem uma entrada com um espa�o de 

recep��o, que d� acesso a um corredor em todo o comprimento do edif�cio e por 

onde se tem acesso, ao bar, ao refeit�rio, aos gabinetes de direc��o e parte 

administrativa, aos pavilh�es e �s salas de aula. O acesso aos pavilh�es, tamb�m 

pode ser feito pela parte traseira do edif�cio. 

PLANTA DO CENTRO DE FORMA�ÌO PROFISSIONAL (DFP) 

 
[Esquema.46]: Planta do CAO II e do seu espa�o circundante :: Fonte: A pr�pria 

 

 

Podemos ver na [Esquema.46], a planta deste edif�cio e da qual destacamos: 

- A sala da direc��o registada a cor verde, onde decorreram todas as 

reuni�es de delineamento do projecto; 
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- O pavilh�o castanho da carpintaria e onde se desenvolveu parte da 

actividade quatro - os Taumatr�pios.  

- O pavilh�o cinzento que corresponde ao curso de serrilharia civil e no qual 

se desenvolveram as actividades tr�s - as lanternas m�gicas e a actividade 

cinco - os Zootr�pios.  

- Depois destacamos ainda a amarelo as salas de aula, 1 e 2 por terem sido 

as salas onde se trabalhou com os cursos de Qualificar para Incluir e 

Tape�aria respectivamente, sendo que a maior parte do trabalho se 

desenrolou na sala 2 com o grupo de tape�aria e a investigadora. Ainda, 

pontualmente foi poss�vel combinar e cruzar as actividades com as aulas 

de desenho, que decorriam na mesma sala e com o mesmo grupo, e no 

qual se desenvolveram a constru��o das narrativas, os grafismos para o 

taumatr�pio, as experi�ncias de anima��o e uma curta-metragem ÒO 

Mist�rio da Ma�aÓ. A saber ainda que o curso de Qualificar para Incluir 

apenas participou na terceira actividade: constru��o das narrativas, por 

impossibilidade e incompatibilidade de hor�rios e sobreposi��o de 

actividades.  

 

 

 

 

6.7.2. O Grupo: Jovens/Adultos CAO 

 O CAO I/II da Cerciespinho � frequentado com car�cter regular, por 65 

utentes de ambos os sexos, sendo 35 do CAO I e 30 do CAO II. � conveniente 

ainda referir que alguns dos elementos embora esteja afectos ao CAO I, tamb�m 

frequentam o CAO II. Estes jovens e adultos encontram-se todos misturados, 

embora separados em pequenos grupos por sala, onde desenvolvem as suas 

actividades. Nos intervalos, um a meio da manh� e outro a meio da tarde, juntam-

se todos nas salas de conv�vio, para comerem qualquer coisa e conviverem. 

 Estes jovens e adultos tem idades compreendidas entre os 18 e os 60 

anos, e a constitui��o dos grupos � bastante heterog�nea, com jovens e adultos 

de diferentes faixas et�rias e patologias em cada um dos grupos. Segundo dados 

fornecidos, o CAO I/II possuem na sua totalidade 35 utentes de sexo feminino e 

30 de sexo masculino, sendo que 20 dos utentes s�o completamente 

dependentes, 23 apresentam alguma autonomia e 22 s�o aut�nomos. Dos 65 

utentes pertencentes ao CAO I/II, temos que referir que: 
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-  20 deles ficaram imediatamente impedidos de participar em todas as 

actividades do projecto por n�o possu�rem qualquer tipo de autonomia. No 

entanto e com a ajuda e apoio das suas monitoras, foi poss�vel 

participarem nas sess�es de cinema de anima��o e na constru��o das 

marionetas. Ou seja, todo o trabalho pr�tico (pintar, recortar, colar, etc.) foi 

assegurado pelas pr�prias monitoras, uma vez que estes jovens/ adultos 

n�o possuem qualquer tipo de autonomia. Desta forma tamb�m eles, 

embora extremamente condicionados, puderam participar e receber um 

certificado de participa��o no final do projecto no dia da festa anual da 

institui��o Ð ÒO dia da fam�liaÓ.    

-  11 ficaram desde logo impedidos e condicionados por n�o terem entregue 

as devidas autoriza��es de participa��o. No entanto e apesar de n�o 

possu�rem permiss�o, ficou estipulado entre investigadora e profissionais, 

que estes poderiam participar em algumas das actividades, 

nomeadamente, nas sess�es de cinema de anima��o e na constru��o da 

marioneta, isto para posteriormente n�o se sentirem exclu�dos ao verem os 

seus colegas a receber, no final do projecto e no dia da exposi��o, um 

certificado de participa��o com a respectiva marioneta, e eles n�o. Desta 

forma, e apesar de possuirmos uma c�pia de todos os trabalhos 

executados pelos utentes, apenas poderemos divulgar publicamente os 

trabalhos devidamente autorizados. 

-  2 dos elementos, embora perten�am a lista de utentes do CAO I/II, n�o 

participaram neste projecto de investiga��o por pertencerem a um grupo 

de indiv�duos que desempenha fun��es laborais na pr�pria institui��o 

como recepcionista/ telefonista. 

-  3 dos indiv�duos, embora constem da lista do CAO I/II estar�o 

contemplados e contabilizados no grupo do DFP, do qual tamb�m fazem 

parte. 

-  E 4 dos elementos n�o participaram al�m das sess�es de cinema  e 

constru��o da marioneta por n�o mostrarem nem manifestarem qualquer 

tipo de interesse pelas actividades. 

 Como se trata de um projecto de ess�ncia inclusiva, era nossa inten��o 

conseguir a participa��o do maior n�mero de participantes poss�vel, desta forma 

e atendendo ao anteriormente descrito, conseguiu-se a participa��o activa em 

v�rios processos de 25 utentes, pertencentes ao CAO I/II da Cerciespinho, que 

foram repartidos por pequenos grupos para se conseguir desenvolver os v�rios 

exerc�cios e actividades.  
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6.7.2.1. Caracteriza��o do Grupo CAO 

 Este projecto de investiga��o foi desenvolvido com a participa��o activa 

de 25 utentes que frequentam o Centro de Actividades Ocupacionais I/II, da 

Cerciespinho Ð Cooperativa de Educa��o e Reabilita��o do Cidad�o Inadaptado. 

Estes utentes apresentam caracter�sticas e patologias muito distintas uns dos 

outros, no entanto estas patologias n�o s�o na sua totalidade impeditivas de 

terem uma vida social e relacional como qualquer outro individuo. Segundo 

informa��es, s�o utentes que j� se conhecem uns aos outros, j� que frequentaram 

o mesmo estabelecimento em anos anteriores. � um grupo que trabalha sem 

grandes problemas e conflitos, s�o jovens e adultos que desenvolvem v�rias 

actividades (rancho, bombos, passeios, festas populares, etc.). Actividades estas 

que s�o normalmente registadas, quer por fotografia quer por v�deo para serem 

posteriormente divulgadas quer no site quer em sess�es de projec��o Ð estas 

projec��es s�o segundo as monitoras, uma das coisas que eles mais gostam de 

fazer/ver.  

 Para se ter uma vis�o mais objectiva e concreta do grupo CAO I/II que 

participou no desenvolvimento e na cria��o dos objectos solicitados por 

actividade, resolvemos conceber um [Quadro.07], que apresentamos em seguida, 

com uma esp�cie de resume onde consta o n�mero de utentes participantes, a 

sua tipologia e patologias. 

GRUPO PARTICIPANTE CAO I/II 

 N.¼ TIPO 
INTERVALO 

IDADES 
PATOLOGIA/INDIVêDUOS 

I 16 
M- 9 

F- 7 
31-55 

¥ Paralisia Cerebral (1) 
¥ Defici�ncia Mental Grave (3) 
¥ Defici�ncia Mental Moderada (9) 
¥ Duplo Diagn�stico (doen�a mental e d�fice intelectual) (2) 
¥ Trissomia 14 (1) 

C
A

O
 

II 9 
M- 7 

F- 2 
21-53 

- Autismo (2) 
- Defici�ncia Mental Grave (4) 
- Defici�ncia Mental Moderada (1) 
- Trissomia 21 (2) 

[Quadro.07]: Resumo e descri��o dos participantes CAO :: Fonte: A pr�pria 

 Como podemos observar, a amostra � constitu�da por 25 elementos, 16 do 

sexo masculino e 9 do sexo feminino, com idades compreendidas entre os 21 e 
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os 55 anos. Dos elementos constituintes da amostra 1 apresenta paralisia 

cerebral, 10 apresentam defici�ncia metal moderada, 7 defici�ncia metal grave, 2 

apresentam duplo diagn�stico, 2 apresentam autismo, 1 � portador de trissomia 

14 e 2 trissomia 21. 

 Neste contexto e por forma a conseguir compreender melhor o grupo de 

trabalho, foi aplicado uma ficha de identifica��o e caracteriza��o a cada um dos 

participantes, preenchida pelos profissionais que lidam com eles todos os dias, 

conforme descrito na sec��o 6.3.4. Desta forma foi poss�vel recolher dados 

concretos e precisos em rela��o a cada um dos participantes, nomeadamente em 

rela��o � autonomia, ao n�vel da rela��o com o outro, ao n�vel da rela��o pessoal 

e, ao n�vel do desempenho nas actividades. Depois da an�lise destes dados foi-

nos  poss�vel entender melhor a personalidade de cada um dos elementos e do 

grupo. O [Esquema.47] que se segue mostra-nos o perfil individual de cada um dos 

actores intervenientes nesta investiga��o. 

 

[Esquema.47]: Identifica��o e Caracteriza��o de cada um dos participantes CAO. 
Fonte: A pr�pria com base na ficha de identifica��o e caracteriza��o 

 De um modo geral podemos dizer que o grupo � na sua grande maioria 

aut�nomo e muito interessado em tudo aquilo que se passa � sua volta. Na 
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rela��o com o outro, � vis�vel que grande parte � muito soci�vel, comunicativo, 

simp�tico e est�vel emocionalmente. A n�vel pessoal, boa parte deles possuem 

pouca auto-estima e s�o pouco confiantes no seu dia-a-dia, no entanto a maioria 

participa de livre vontade nas actividades propostas e � de f�cil motiva��o para a 

execu��o das tarefas, gosta de colaborar nas tarefas e � muito cooperativo, ou 

seja, ajudam-se uns aos outros de forma espont�nea. Ao n�vel do desempenho 

nas actividades, a maioria � pouco criativa e imaginativa, ou seja, n�o consegue 

criar, fantasiar ou idealizar coisas novas, s�o menos espont�neos e aut�nticos, 

mas em contra partida s�o atentos ou muito atentos ao que lhes � transmitido. 

Podemos ainda referir que uma boa parte do grupo � curiosa e oferece uma  boa 

resist�ncia na realiza��o das tarefas, ou seja independentemente do tempo que 

levem a desenvolver a actividade conseguem concretiza-la sem desistir do 

processo.  

 Como j� foi referido, foi entregue na segunda parte desta investiga��o um 

question�rio (anexo C) aos pais e/ou respons�vel pelo jovem/adulto com o 

objectivo de identificar, avaliar e compreender qual o envolvimento/atitude e 

interesse dos jovens/adultos com NEE, em rela��o ao audiovisual, bem como 

saber qual a opini�o dos mesmos quanto � possibilidade de introdu��o do cinema 

de anima��o no ensino especial. Este question�rio, est� dividido em duas partes, 

a primeira centra-se em quest�es de identifica��o pessoal, como: nome, idade, 

filia��o - habilita��o liter�ria e profiss�o. Na segunda parte do question�rio 

colocam-se quest�es referentes ao acesso ou n�o a experi�ncias com os meios 

audiovisuais, nos quais se pretende averiguar: Se os respons�veis pelo 

jovem/adulto costumam ou n�o ir ao cinema, se alguma vez lhes proporcionaram 

esta actividade e em caso afirmativo qual o grau de interesse demonstrado pelo 

jovem/adulto. Aferir se possuem equipamentos audiovisuais em casa, se deixam 

ou n�o que o jovem/adulto mexa ou utilize esses mesmos equipamentos e qual o 

grau de interesse demonstrado pelo jovem/adulto. No seguimento, verificar se o 

jovem/adulto costuma ver ou n�o televis�o, qual a frequ�ncia, interesse e g�nero 

de programa��o mais apreciado. Por fim, avaliar a postura quanto ao grau de 

concord�ncia em rela��o � introdu��o do cinema de anima��o no ensino 

especial. 

 Da an�lise feita a este question�rio, cuja apresenta��o completa, se 

encontra no (anexo M, ponto 1.3.1.), foi poss�vel verificar que uma grande maioria 

(80%) do grupo participante neste projecto de investiga��o n�o costuma ir ao 

cinema, no entanto 56% dos respons�veis pelo(a) utente referem j� lhes ter 

proporcionado esta experi�ncia. Entretanto, fomos informadas que � pr�tica 

comum todos os anos a institui��o levar os seus utentes ao CINANIMA Ð Festival 

Internacional de Cinema de Anima��o de Espinho. Na sequ�ncia das insinua��es 
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anteriores, foi poss�vel perceber, que: uma boa parte dos(as) jovens/adultos 

revelam algum (29%), muito (7%) e total (21%) interesse em ir ao cinema. Em 

contraponto, 21% e 22% revelam pouco ou muito pouco interesse 

respectivamente, por este tipo de actividade. No seguimento o g�nero de filme 

que costumam ir ver s�o (58%) filmes de anima��o, (26%) com�dias e (11%) 

filmes de ac��o. Nesta quest�o, em alguns casos houve escolha m�ltipla. 

 Foi-nos poss�vel verificar que todos os/as jovens/adultos t�m acesso aos 

meios audiovisuais em casa. Todos referem possuir televis�o, grande parte (68%) 

menciona tamb�m possuir DVD e 48% refere ainda ter m�quina fotogr�fica e 

computador - Nesta quest�o, em alguns casos houve escolha m�ltipla. Quanto � 

possibilidade do jovem/adulto utilizar os referidos equipamentos, a quase 

totalidade (92%) dos inquiridos diz autorizar a sua utiliza��o. Na sequ�ncia 38% 

indica que acompanha o jovem/adulto enquanto este utiliza os equipamentos 

audiovisuais e 58% declara n�o o fazer. Em rela��o ao grau de interesse 

demonstrado pelo jovem/adulto em mexer/utilizar os equipamentos, 44% atesta 

que t�m total interesse, no entanto, 56% dos inquiridos n�o respondeu a esta 

quest�o.   

 No prosseguimento, 96% dos inquiridos revela que o/a jovem/adulto a seu 

cargo v� televis�o, na sua maioria (67%) com uma frequ�ncia de at� 2 horas por 

dia e, 33% de at� 4 horas dia. Aqui a maioria dos participantes mostra total 

interesse (51%), muito interesse (8%) e algum interesse (29%) em ver televis�o. 

Da programa��o televisiva visionada s�o destacados com total interesse os 

desenhos animados, as telenovelas e os programas de desporto. Aqui cabe-nos 

ainda referir um coment�rio escrito num dos question�rios e que bem refor�ar o 

gosto pelos desenhos animados:  

Ò� o que ele mais gosta de verÓ... 

 Quanto � quest�o se concordam com a introdu��o do cinema de 

anima��o no ensino especial, existe concord�ncia total por parte dos inquiridos. A 

maioria refere concordar que vai ser bom para o desenvolvimento do 

jovem/adulto, que lhes vai permitir contactar com uma nova �rea art�stica e vai 

estimular a aprendizagem, no entanto, desde que seja complementar �s outras 

actividades. A maioria (76%) diz discordar que o cinema de anima��o possa 

prejudicar outras actividades, 8% concorda e 16% n�o respondeu a esta 

afirmativa. A maioria (92%) dos inquiridos discorda que o cinema de anima��o 

possa influenciar negativamente o desenvolvimento deste p�blico e que este meio 

seja pouco �til para a forma��o do jovem/adulto. 
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6.7.3. Os Grupos: Jovens/Adultos DFP 

 O DFP da Cerciespinho � frequentado com car�cter regular, por 110 

formandos de ambos os sexos. Estes jovens e adultos encontram-se agrupados 

consoante o curso a que pertencem. O n�mero de formandos por curso vai 

variando, existem cursos com a participa��o de 2 a 18 formandos. Dos 14  cursos 

ministrados apenas foram contemplados nesta investiga��o a participa��o de: 

Serralharia Civil; Operador(a) de acabamentos de madeira e mobili�rio 

(carpintaria); Qualificar para Incluir e Tape�aria. 

A participa��o, o contributo e o desempenho destes grupos no presente projecto 

de investiga��o foi o seguinte: 

¥ Serralharia Civil - 2 actividades (Constru��o da Lanterna M�gica e do 

Zootr�pio);  

¥ Carpintaria - 1 actividade (constru��o de uma das vers�es do 

Taumatr�pio);  

¥ Qualificar para Incluir Ð 1 actividade (cria��o das narrativas) Ð este curso 

apenas participou neste exerc�cio, por impossibilidade e 

incompatibilidade de hor�rios e, sobreposi��o de actividades. Ou seja, a 

maioria dos jovens pertencentes ao curso de QI, participam em v�rias 

actividades extra curriculares (m�sica, nata��o, etc.), situa��o esta que 

se mostrou extremamente dif�cil de gerir, quer pela falta de 

disponibilidade hor�ria quer pela sobrecarga que este mesmo projecto 

acarretaria para estes jovens Ð que acabariam por ter que trabalhar ainda 

mais para outra actividade extra. Neste contexto e tendo j� sido iniciado 

o processo, considerou-se ent�o que seria melhor para estes formandos 

desenvolver apenas este exerc�cio e;  

¥ Tape�aria participou em todas as actividades desde a sess�o de cinema 

at� � realiza��o da curta-metragem. 

 No seguimento os grupos pertencentes a cada curso executam as suas 

tarefas di�rias segundo um hor�rio estipulado, que se divide em diferentes 

m�dulos e disciplinas, tendo maior carga hor�ria as cadeiras e os m�dulos 

basilares ao curso. Desta forma, os formandos v�o trabalhando e executando as 

suas tarefas e actividades de acordo com os hor�rios e as disciplinas atribu�das. 

Numa rotina de segunda a sexta feira, os formandos chegam � institui��o por 

volta das 9 horas da manh� e l� permanecem at� �s 17 horas, contando com um 
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intervalo a meio da manh� e um a meio da tarde, com cerca de 30 minutos e uma 

hora para o almo�o.  

Estes jovens e adultos tem idades compreendidas entre os 16 e os 41 anos, e a 

constitui��o de cada grupos � bastante heterog�nea, com jovens e adultos de 

diferentes faixas et�rias e patologias em cada um dos grupos. Segundo dados 

fornecidos a maioria dos formandos que frequentam este departamento 

apresentam autonomia parcial ou total.  

 

 

 

 

6.7.3.1. Caracteriza��o dos Grupos DFP 

 O desenvolvimento e execu��o desta investiga��o para al�m do grupo 

CAO I/II, contou tamb�m com a participa��o activa de 31 jovens e adultos, de 

diferentes cursos, nomeadamente: OAMM (Carpintaria), Serralharia Civil (SC), 

Qualificar para Incluir (QI) e Tape�aria (T). Que frequentam o Departamento de 

Forma��o e Reabilita��o Profissional Alberto Lopes, da Cerciespinho - 

Cooperativa de Educa��o e Reabilita��o do Cidad�o Inadaptado. 

 Estes jovens/adultos apresentam condi��es e caracter�sticas muito 

diferentes uns dos outros, no entanto, dentro das suas condi��es, nada que os 

co�ba de terem uma vida social e relacional normal. Na sua maioria s�o 

jovens/adultos de n�vel socioecon�mico desfavorecido e que apresentam 

necessidades educativas especiais. Segundo informa��es, s�o formandos que j� 

se conhecem uns aos outros, j� que frequentaram o mesmo estabelecimento em 

anos anteriores, normalmente s�o turmas que trabalham sem grandes problemas 

e conflitos, � excep��o de um ou outro elemento que apresentam alguma 

indisciplina e que ao longo do tempo se vai tentando corrigir. 

 Das m�ltiplas e v�rias actividades que estes jovens/adultos desenvolvem 

no centro de forma��o, destacam-se os exerc�cios pr�ticos de car�cter 

profissional que executam e que s�o o resultado de trabalhos/encomendas vindas 

do exterior, como por exemplo, v�rios tipos de m�veis em madeira, estruturas 

met�licas, estantes, tapetes de v�rias dimens�es, carpetes, entre outros.  

 Para se ter uma vis�o mais objectiva e concreta dos grupos do DFP que 

participaram nos distintos desafios lan�ados e que cooperaram de forma activa na 

cria��o e no desenvolvimento dos diferentes objectos - � semelhan�a do grupo 
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anterior - decidimos conceber um quadro resumo [Quadro.08], que apresentamos 

em seguida, onde consta o n�mero de utentes participantes por curso, a sua 

tipologia e patologia. 

GRUPOS PARTICIPANTES DFP 

 N.¼ TIPO 
INTERVALO/ 

IDADES 
PATOLOGIA/INDIVêDUOS 

SC 9 M- 9 16-20 
¥ Defici�ncia Intelectual Moderada (DIM) (7) 
¥ DIM + D�fice de aten��o + Hiperactividade (2) 

C 9 M- 9 16-34 
¥ Defici�ncia Intelectual moderada (DIM) (6) 
¥ DIM + D�fice de aten��o + Hiperactividade (2) 
¥ DIM + S�ndrome de Asperger (1) 

QI 8 
M- 4 

F- 4 
18-38 

¥ Defici�ncia Intelectual Moderada (DIM) (6) 
¥ Autismo (1) 
¥ Trissomia 21 (1) 

T 5 
M- 1 

F- 4 
20-41 

¥ Defici�ncia Intelectual Moderada (DIM) (3) 
¥ Autismo (1) 
¥ Trissomia 21 (1) 

D
F

P
 

C - Carpintaria; SC - Serralharia Civil; QI - Qualificar para Incluir e; T- Tape�aria. 

[Quadro.08]: Resumo e descri��o dos participantes DFP :: Fonte: A pr�pria  

 Como podemos observar, as turmas de SC e C, contam com o mesmo 

n�mero de formandos (9), todos eles de sexo masculino e com idades 

compreendidas entre os 16 e os 34 anos e cujas patologias apresentadas s�o: 

todos apresentam defici�ncia intelectual moderada, 4 apresentam ainda d�fice de 

aten��o e hiperactividade e 1 dos elementos apresenta S�ndrome de Asperger. O 

curso de QI funciona com oito elementos quatro do sexo feminino e quatro de 

sexo masculino, com idades compreendidas entre os 18 e os 38 anos e cujas 

patologias apresentadas s�o: 6 dos elementos apresentam defici�ncia intelectual 

moderada, 1 apresenta autismo e 1 trissomia 21. Em rela��o ao curso de T, este 

conta com cinco elementos, com idades de variam dos 20 aos 41 anos, 3 

elementos deste grupo apresentam defici�ncia intelectual moderada, 1 apresenta 

autismo e 1 trissomia 21.   

 Neste contexto e por forma a conseguir compreender melhor os diferentes 

grupos de trabalho, foi aplicado uma ficha de identifica��o e caracteriza��o a 

cada um dos participantes por curso, que foi preenchida pelo respons�vel 

(coordenador/gestor de caso). Desta forma foi poss�vel recolher dados concretos 

e precisos em rela��o a cada um dos participantes, nomeadamente em rela��o � 

autonomia, ao n�vel da rela��o com o outro, ao n�vel da rela��o pessoal e, ao n�vel 

da actua��o pessoal no desenvolvimento das actividades. Depois da an�lise 

destes dados foi-nos  poss�vel perceber melhor a personalidade de cada um e do 

grupo. Neste sentido e por se tratar de diferentes cursos, cuja participa��o e 

interven��o foram muito precisas e concretas e onde o nosso desempenho e 
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rela��o de trabalho foi estruturado e desenvolvido de acordo com o pr�prio 

grupo/curso, decidimos apresentar o perfil e a caracteriza��o individual seguindo 

esta mesma directriz. Assim sendo, os esquemas que se seguem correspondem a 

cada um dos grupo/curso participante. No primeiro esquema [Esquema.48], 

podemos ver o perfil da cada um dos actores pertencentes ao curso de SC que 

participaram de forma activa neste projecto.  

 
[Esquema.48]: Identifica��o e Caracteriza��o de cada um dos participantes do curso de SC.  
Fonte: A pr�pria com base na ficha de identifica��o e caracteriza��o. 

 Ao analisarmos os dados recolhidos podemos verificar que o curso de 

Serralharia Civil apresenta um grupo muito aut�nomo, interessado e soci�vel. S�o 

na sua maioria muito comunicativos, simp�ticos e est�veis. Grande parte do 

grupo possui uma confian�a e uma auto-estima elevada. S�o mais ou menos 

participativos e motivados, s�o colaboradores e cooperativos. Na sua maioria 

apresentam alguma criatividade e imagina��o. S�o atentos ao que lhes � 

transmitido, aut�nticos, resistentes e curiosos. 
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 No seguimento o esquema [Esquema.49], mostra-nos o perfil da cada um 

dos elementos pertencentes ao curso de Carpintaria. 

 
[Esquema.49]: Identifica��o e Caracteriza��o de cada um dos participantes do curso de OPMM (Carpintaria) 

Fonte: A pr�pria com base na ficha de identifica��o e caracteriza��o. 

 

 Em rela��o ao curso de Carpintaria, todos os elementos do grupo s�o 

muito aut�nomo, mais ou menos interessados, soci�veis e comunicativos. S�o na 

sua maioria simp�ticos e mais ou menos est�veis. Grande parte do grupo possui 

uma confian�a e uma auto-estima boa e elevada. S�o participativos e motivados, 

s�o colaboradores e mais ou menos cooperativos. Na sua maioria apresentam 

mais ou menos alguma criatividade, imagina��o e espontaneidade. A maioria � 

atenta ao que lhes � transmitido, resistentes e curiosos. 

 

 



 512 

Podemos observar a representa��o do perfil do grupo de Qualificar para Incluir, no 

[Esquema.50] que se segue. 

 
[Esquema.50]: Identifica��o e Caracteriza��o de cada um dos participantes do curso de QI 
Fonte: A pr�pria com base na ficha de identifica��o e caracteriza��o. 

 

Em rela��o ao grupo de QI, podemos dizer que na sua maioria � um grupo 

aut�nomo, muito interessado no que se passa � sua volta, s�o na sua maioria 

muito soci�veis, comunicativos, simp�ticos e emocionalmente est�veis. Podemos 

dizer que boa parte dos elementos possui uma boa auto-estima e confian�a no 

seu dia-a-dia. Que grande parte s�o muito participativos e de f�cil motiva��o para 

a realiza��o das tarefas, s�o colaboradores e cooperativos entre eles. S�o mais 

ou menos espont�neos, aut�nticos e imaginativos. S�o ainda mais ou menos 

atentos ao que lhe � transmitido e possuem alguma resist�ncia na realiza��o de 

tarefas e s�o na sua maioria curiosos. 
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No  [Esquema.51] que se segue, podemos verificar o perfil do grupo de Tape�aria:  

 
[Esquema.51]: Identifica��o e Caracteriza��o de cada um dos participantes do curso de T. 

Fonte: A pr�pria com base na ficha de identifica��o e caracteriza��o. 

De um modo geral podemos dizer que o grupo da Tape�aria � aut�nomo e muito 

interessado em tudo aquilo que se passa � sua volta. Na rela��o com o outro, � 

vis�vel que grande parte � muito soci�vel, comunicativo, simp�tico e est�vel 

emocionalmente. A n�vel pessoal, todos eles possuem uma boa auto-estima e 

confian�a no seu dia-a-dia, s�o participativos nas actividades propostas e � de 

f�cil motiva��o para a execu��o das tarefas, gosta de colaborar nas tarefas e � 

muito cooperativo, ou seja, ajudam os seus colegas espontaneamente. Ao n�vel 

do desempenho nas actividades, a maioria apresenta alguma criativa e 

imagina��o, s�o muito espont�neos, aut�nticos e atentos ou muito atentos ao que 

lhes � transmitido, podemos ainda referir que os elementos deste grupo s�o 

curiosos e oferece uma boa resist�ncia na realiza��o das tarefas, conseguindo 

concretiza-las sem desistir do processo. 
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 No seguimento e para se obter mais informa��es em rela��o aos grupos 

do DFP, � semelhan�a do procedimento aplicado no CAO, tamb�m aqui foi 

entregue na segunda parte desta investiga��o um question�rio (anexo E) aos pais 

e/ou respons�vel pelo jovem/adulto com o objectivo de identificar, avaliar e 

compreender qual o envolvimento/atitude e interesse dos jovens/adultos, em 

rela��o ao audiovisual, bem como saber qual a opini�o dos mesmos quanto � 

possibilidade de introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial. Este 

question�rio, est� dividido em duas partes, a primeira centra-se em quest�es de 

identifica��o pessoal, como: nome, idade, filia��o - habilita��o liter�ria e 

profiss�o. Na segunda parte do question�rio colocam-se quest�es referentes ao 

acesso ou n�o a experi�ncias com os meios audiovisuais, nos quais se pretende 

averiguar: Se os respons�veis pelo jovem/adulto costumam ou n�o ir ao cinema, 

se alguma vez lhes proporcionaram esta actividade e em caso afirmativo qual o 

grau de interesse demonstrado pelo jovem/adulto. Aferir se possuem 

equipamentos audiovisuais em casa, se deixam ou n�o que o jovem/adulto mexa 

ou utilize esses mesmos equipamentos e qual o grau de interesse demonstrado 

pelo jovem/adulto. No seguimento, verificar se o jovem/adulto costuma ver ou n�o 

televis�o, qual a frequ�ncia, interesse e g�nero de programa��o mais apreciado. 

Por fim, avaliar a postura quanto ao grau de concord�ncia em rela��o � 

introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial.  

 O tratamento e a an�lise completa dos dados (anexo M) est� executada 

por curso e segue a seguinte sequ�ncia Ð SC; C; QI e; T. Neste sentido, a 

apresenta��o dos dados ser� feita seguindo a mesma sequ�ncia e ordem. 

GRUPO SC222 - Em rela��o � quest�o, se costumam ir ao cinema, 56% 

dos inquiridos refere que n�o e 44% que sim, no seguimento 56% dos 

inquiridos diz j� ter levado o seu educando ao cinema e que estes 

demonstraram algum, muito e total interesse pela actividade. Os que v�o 

ao cinema  50% vai ver filmes de ac��o, e 25% filmes de anima��o e 

com�dia respectivamente.  

         Em rela��o a este grupo, foi poss�vel averiguar que todos possuem 

equipamentos audiovisuais em casa, nomeadamente televis�o. No entanto, 

78% menciona ter ainda computador, 67% DVD, 55% m�quina fotogr�fica, 

22% m�quina de filmar e 11% projector. Todos autorizam os seus 

educandos a utilizar esses mesmos equipamentos, 56% diz acompanhar e 

44% n�o acompanhar os seus educandos enquanto estes usam esses 

equipamentos. Sendo que a  maioria dos jovens/adultos demonstram total 

interesse por estes equipamentos. 

                                                 

222 O tratamento e an�lise completa dos dados do question�rio realizado a este grupo, encontra-se  
 no anexo M, ponto 1.3.2. 
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         A totalidade (100%), refere que os seus educandos v�em televis�o, a 

maioria (56%) com uma frequ�ncia de at� 2horas/dia, no entanto 33% 

aponta para uma frequ�ncia de at� 4horas por dia e 11% mais de 4horas. 

Sendo que o grau de interesse mostrado pelo educando em ver televis�o � 

muito elevado. O que desperta mais interesse na programa��o, � o 

desporto, os filmes, as s�ries e  os desenhos animados. E o que desperta 

menos interesse s�o: os programas de entretenimento, os programas de 

informa��o e as telenovelas. 

         Por fim se concordam com a introdu��o do cinema de anima��o no 

ensino especial, a maioria (89%) dos inquiridos responde que concorda, 

porque vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto, porque 

contactam com uma nova �rea art�stica, porque vai estimular a 

aprendizagem, no entanto desde que seja complementar �s outras 

actividades. 78% dos inquiridos discorda que o cinema de anima��o 

possa prejudicar as outras actividades. 78% Discorda que esta �rea 

art�stica possa influenciar negativamente o desenvolvimento do 

Jovem/adulto e 89% discorda que esta �rea � pouco �til para a forma��o 

deste tipo de jovens/adultos. Ainda neste quadro um dos inquiridos 

expressa a sua opini�o escrevendo:  

 Òporque vai despertar o interesse pelo mesmo (cinema de anima��o)Ó 

GRUPO C223 Ð Os dados recolhidos mostram que 56% dos inquiridos 

costumam ir ao cinema, 67% refere j� ter levado o seu educando ao 

cinema e que os educandos demonstraram muito ou total interesse na 

actividade. No seguimento, qual o g�nero de filmes que costumam ir ver, 

42% aponta para filmes de anima��o, 33% para filmes da ac��o, 17% 

para filmes de aventura e 8% filmes de com�dia (em alguns casos houve 

escolha m�ltipla). 

        Quanto ao segundo grupo de quest�es, foi poss�vel aferir que a 

totalidade dos inquiridos possui equipamentos audiovisuais, 

nomeadamente televis�o e computador, ainda 78% indicam possuir DVD e 

56% m�quina fotogr�fica. Todos referem ainda que autorizam os seus 

educandos a utilizar os referidos equipamentos, 45% indica ainda que 

costuma acompanhar o seu educando enquanto este usa estes aparelhos, 

33% responde que n�o acompanha e 22% n�o respondeu. No seguimento 

todos os utentes demonstram algum, muito e total interesse em utilizar os 

equipamentos audiovisuais.  

                                                 

223 O tratamento e an�lise completa dos dados do question�rio realizado a este grupo, encontra-se  
 no anexo M, ponto 1.3.3. 
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         Todos v�em televis�o, a maioria (56%) com uma frequ�ncia de at� 

2horas/dia e 33% de at� 4horas por dia, 11% refere ver televis�o mais de 4 

horas por dia. A maioria mostra algum, muito e total interesse em ver 

televis�o. Da programa��o televisiva destacam o desporto, as s�ries e os 

filmes como sendo o que mais gostam de ver em oposi��o aos programas 

de entretenimento e telenovelas.  

        Dos inquiridos 67% concorda com a introdu��o do cinema de 

anima��o no ensino especial, porque vai ser bom para o desenvolvimento 

do jovem/adulto, porque contactam com uma nova �rea art�stica, porque 

vai estimular a aprendizagem, esta introdu��o desde que seja 

complementar �s outras actividades. 56% discorda que o cinema de 

anima��o possa prejudicar as outras actividades. 78% discorda que o esta 

�rea art�stica possa influenciar negativamente o desenvolvimento do 

Jovem/adulto e 67% refere discordar que esta actividade seja pouco �til 

para a forma��o do jovem(adulto. Ainda neste quadro dois dos inquiridos 

expressam a sua opini�o escrevendo: 

Ò porque os jovens ficam mais motivados para as tarefasÓ e, 

Òporque � uma forma acess�vel de cativar a aten��o e aprendizagemÓ. 

GRUPO QI224 Ð Em rela��o ao grupo de QI, uma metade (50%) dos 

inquiridos respondeu que n�o costumam ir ao cinema e a outra metade 

(50%) respondeu que sim. No entanto, 62% refere j� ter levado o seu 

educando ao cinema e que estes revelaram muito ou total interesse por 

esta actividade. No seguimento e para os que responderam de forma 

afirmativa, qual o g�nero de filmes que costumam ir ver, 50% aponta para 

filmes de anima��o e 25% para com�dias (em alguns casos houve escolha 

m�ltipla). 

        Foi poss�vel verificar que a totalidade dos inquiridos possuem 

equipamento audiovisual em casa. A grande maioria (87%) diz possuir 

televis�o, computador (75%), m�quina fotogr�fica e DVD (63%). A quase 

totalidade respondeu ainda que autoriza o seu educando a usar o referido 

equipamento, sendo que, 37% refere acompanhar o seu educando 

enquanto este os utiliza, 50% revela n�o fazer qualquer tipo de 

acompanhamento e 13% n�o responde. Ainda neste grupo, grande parte 

dos inquiridos (75%) responderam que os seus educandos express�o total 

interesse em utilizar estes equipamentos e 25% express�o apenas algum 

interesse.  

                                                 

224 O tratamento e an�lise completa dos dados do question�rio realizado a este grupo, encontra-se  
 no anexo M, ponto 1.3.4. 
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        Todos os elementos do grupo v�em televis�o, sendo que a maioria 

(75%) numa frequ�ncia de at� 2horas/dia, no entanto existe uma 

percentagem (25%) que refere ver televis�o de at� 4horas por dia. No 

seguimento, uma grande parte dos inquiridos refere que os seus 

educandos demonstram muito ou total interesse em ver televis�o. Quanto 

ao interesse pela programa��o televisionada, s�o destacados com algum, 

muito e total interesse os desenhos animados, os filmes e as telenovelas.  

        Em rela��o � quest�o se concordam com a introdu��o do cinema de 

anima��o no ensino especial, 75% responde concordar e 25% manifesta-

se sem opini�o. No seguimento esta introdu��o � positiva porque segundo 

a maioria vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto, porque 

lhes permite contactar com uma nova �rea art�stica, porque vai estimular a 

aprendizagem. Metade dos inquiridos (50%) concorda que esta introdu��o 

deve ser complementar �s outras actividades e a outra metade (50%) n�o 

manifesta nenhuma opini�o. No seguimento, 37% dos inquiridos refere 

discordar que o cinema de anima��o possa prejudicar as outras 

actividades, 50% mostra-se sem opini�o em rela��o a esta afirmativa e 

13% mostra-se de acordo. Em rela��o � possibilidade o cinema e 

anima��o influenciar negativamente o desenvolvimento do jovem/adulto, 

25% dos inquiridos diz discordar e 75% manifesta-se sem opini�o. 

Consequentemente, 12% discorda que esta �rea � pouco �til para a 

forma��o do jovem/adulto, 13% diz concordar e 75% mostra-se sem 

opini�o. 

GRUPO T225 - Quanto a este grupo, foi poss�vel verificar que a maior parte 

n�o vai ao cinema e que tamb�m ainda n�o proporcionou esta actividade 

aos seus educandos. No entanto, 40% afirma j� o ter feito, e que os 

mesmos demonstraram algum ou total interesse em ir ao cinema. No 

seguimento, qual o g�nero de filmes que costumam ir ver (houve escolha 

m�ltipla), s�o: Anima��o, Aventura e Comedias.  

        Quanto � segunda quest�o, foi poss�vel aferir que a totalidade (100%) 

dos inquiridos possui equipamentos audiovisuais em casa. Todos possuem 

televis�o e m�quina fotogr�fica, 80% afirmam ter DVD, 60% refere ter 

computador e 40% menciona ter m�quina de filmar. Ainda a maioria (80%) 

diz autorizar o seu educando a usar os referidos equipamentos e que os 

acompanha. Consequentemente a maioria demonstra muito ou total 

interesse em utilizar estes equipamentos.  

                                                 

225 O tratamento e an�lise completa dos dados do question�rio realizado a este grupo, encontra-se  
 no anexo M, ponto 1.3.5. 
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        No seguimento todos indicam que os seus educandos v�em televis�o, 

na sua maioria (60%) com uma frequ�ncia de at� 2 horas por dia e, 20% 

de at� 4 horas e mais de 4 horas por dia. Aqui a maioria revela muito (40%) 

ou total interesse (40%) em ver televis�o. Neste grupo temos ainda 20% 

que nos revela que existe desinteresse total por parte do educando por 

esta actividade. Dos programas televisivos s�o destacados com algum, 

muito e total interesse as telenovelas, os desenhos animados e os filmes.  

        Todos os inquiridos deste grupo concordam com a introdu��o do 

cinema de anima��o no ensino especial, na sua maioria porque vai ser 

bom para o desenvolvimento do jovem/adulto, porque lhes permite 

contactar com uma nova �rea art�stica e porque vai estimular a 

aprendizagem. Ainda neste quadro um dos inquiridos expressa a sua 

opini�o escrevendo: 

Òporque vai ajudar a descobrir capacidades dos jovensÓ. 

 

 

 

 

6.7.4. O Grupo: Profissionais  

 Dos v�rios profissionais que colaboram com a institui��o diariamente, foi-

nos poss�vel estabelecer e estreitar rela��es com um pequeno grupo de 

monitores, do centro de actividades ocupacionais e, formadores do centro de 

forma��o e reabilita��o profissional, que se disponibilizaram para trabalhar com a 

investigadora, participando e apoiando no desenvolvimento e na concretiza��o 

das v�rias actividades que comp�em este projecto de investiga��o. 

Embora com diferentes graus de participa��o e contributos, podemos dizer que 

numa primeira etapa ainda de fase explorat�ria, cooperaram neste projecto de 

investiga��o 4 monitoras pertencentes ao CAO I e 7 monitoras do CAO II. 

Posteriormente numa segunda etapa (implementa��o do projecto), participaram 1 

monitor do CAO I, 2 formadores internos do DFP e 4 monitoras do CAO II, sendo 

que 2 delas de forma mais regular e intensa. Quanto � realiza��o das curtas-

metragens de anima��o, os tr�s filmes contaram com a participa��o e o apoio de 

apenas 1 monitora.  

 Para melhor se compreender o perfil do profissional que contribuiu para 

execu��o e concretiza��o deste projecto, foi aplicado um question�rio, na 

segunda parte (durante a interven��o) aquando a implementa��o do projecto, aos 
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formadores e monitores (anexo F), que connosco trabalhariam, na execu��o e 

desenvolvimento do projecto. Ao todo foram entregues 7 question�rios (a 2 

formadores e a 5 monitores), cuja inten��o, passou por avaliar o interesse e a 

atitude em rela��o � utiliza��o dos meios audiovisuais no decorrer das 

actividades que desenvolvem, bem como saber se gozam de algum tipo de 

conhecimento na �rea do cinema de anima��o.  

 Este question�rio, est� dividido em duas partes, a primeira parte com 

perguntas de identifica��o pessoal, como: nome, idade, anos de trabalho na 

institui��o, cargo que ocupa, habilita��o liter�ria e principais actividades que 

desenvolve. A segunda parte apresenta quest�es referentes ao interesse e � 

atitude perante os meios audiovisuais, nos quais se pretende obter indicadores e 

averiguar: Se os profissionais gostam ou n�o de cinema, em caso afirmativo com 

que frequ�ncia v�o ao cinema. Aferir se contemplam ou n�o os meios 

audiovisuais no decorrer das actividades educativas como complemento/apoio � 

forma��o, caso afirmativo, que tipo de meios utilizam, com que frequ�ncia e qual 

o grau de interesse demonstrado pelos jovens/adultos. Avaliar se passam ou n�o 

filmes durante as actividades educativas, que tipo de filmes, a frequ�ncia e o grau 

de interesse revelado pelos utentes/formandos. Consequentemente, averiguar se 

possuem ou n�o experi�ncia no campo do cinema de anima��o e se alguma vez 

desenvolveram ou n�o um projecto em cinema de anima��o com os 

utentes/formandos. No seguimento, verificar se concordam ou n�o com a 

introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial. Por fim saber se 

consideram que o cinema de anima��o pode contribuir ou n�o para a facilitar a 

aprendizagem de jovens e/ou adultos especiais e, saber ainda se, consideram que 

o cinema de anima��o pode ou n�o contribuir para a inclus�o e valoriza��o deste 

tipo de p�blico-alvo. No quadro que se segue Ð [Quadro.09], apresentamos uma 

s�ntese da primeira parte do question�rio, realizada aos monitores/formadores 

participantes.  

IDADE: MONITORES/FORMADORES 

TOTAL INQ. M�DIA INTERVALO  
7 44 28 - 58  

HABILITA�ÍES LITERçRIAS 

TOTAL INQ. ENS. BçSICO ENS. SECUNDçRIO ENS. SUPERIOR 
7 - 4 3 

ANOS DE TRABALHO NA INSTITUI�åO 

TOTAL INQ. < 5 anos ! 10 anos ! 15 anos !  20 anos +  20 anos 
7 2 - 1 1 3 

      

[Quadro.09]: S�ntese do perfil dos monitores/formadores participantes :: Fonte: A pr�pria//question�rio F 

 Como se pode verificar a m�dia de idade dos profissionais participantes � 

de 44 anos (intervalo de 28 a 58 anos). Quatros dos quais t�m o 12¼ ano e os 
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restantes tr�s uma forma��o superior. Podemos ainda verificar que dois dos 

funcion�rios trabalham na institui��o � menos de 5 anos, e todos os outros � mais 

de 10 anos, sendo que 3 deles trabalham para a institui��o � mais de 20 anos.   

 O tratamento226 do question�rio aplicado aos profissionais mostra que 

todos gostam de cinema, sendo que 14% refere ir ao cinema regularmente e 

algumas vezes respectivamente e 72% refere ir poucas vezes.  

 A grande maioria (71%) afirma utilizar os meios audiovisuais durante as 

actividades educativas/ocupacionais como complemento/apoio � forma��o. 

Desta maioria 60% afirma utilizar estes meios algumas vezes e, 40% diz usar 

regularmente. No seguimento os meios mais utilizados s�o: o r�dio/ gravador, as 

filmagens e as fotografias, s�o ainda apontados tamb�m o uso da televis�o, as 

sess�es de cinema e o retroprojector - Nesta quest�o, em alguns casos houve 

escolha m�ltipla. Revelando a maioria que os jovens demonstram muito ou total 

interesse na utiliza��o destes meios. 

 Quanto � quest�o se costumam passar filmes, durante as suas actividades 

educacionais/ocupacionais, a maior parte (71%) dos inquiridos respondeu que 

n�o, no entanto existe uma percentagem (29%) que diz passar, poucas ou 

algumas vezes, filmes de anima��o, filmes educativos e filmagens pr�prias de 

actividades que realizam. E que o grau de interesse demonstrado pelos 

jovens/adultos e elevado. 

 Todos os inquiridos admitem nunca terem tido nenhuma experi�ncia no 

mundo do cinema de anima��o e nunca terem desenvolvido nenhum projecto 

desta natureza com os seus utentes/formandos 

 Embora todos os profissionais inquiridos nunca terem tido uma experi�ncia 

no campo da anima��o, a maior parte (71%) concorda com a introdu��o do 

cinema de anima��o no ensino especial, sendo que 29% n�o responde se 

concorda ou n�o com esta introdu��o. No seguimento, concordam porque vai ser 

bom para o desenvolvimento do jovem/adulto, porque lhes permite contactar com 

uma nova �rea art�stica e porque vai estimular a aprendizagem. Ainda 43% 

concorda com esta introdu��o desde que seja complementar �s outras 

actividades, 14% discorda que tenha que ser complementar e 43% n�o responde. 

Ainda neste ponto, alguns profissionais dizem concordar com a introdu��o desta 

�rea no ensino especial, 

"Porque promove a criatividade"; 

"Porque vai funcionar como estimulo para novas actividades" 

                                                 

226 O tratamento e an�lise completa dos dados do question�rio realizado a este grupo, encontra-se  
 no anexo M, ponto 1.4. 
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 Quanto �s quest�es se consideram que o cinema de anima��o pode 

contribuir para a aprendizagem e para a inclus�o e valoriza��o de jovens/adultos 

especiais, existe por parte deste grupo de profissionais unanimidade em referir 

que sim. A maioria dos inquiridos justi�a mesmo porque considera que esta �rea 

pode ajudar na aprendizagem e na inclus�o e valoriza��o deste tipo de p�blico.  

Segundo os monitores/formadores da institui��o, a introdu��o do cinema de 

anima��o o ensino especial pode:  

¥ Influenciar aspectos desde a motiva��o, ao saber fazer, capacitando-os de 

novas t�cnicas e m�todos; 

¥ Ajudar os jovens/adultos a revelarem novas capacidades, que de outra 

forma poder�o passar despercebidas; 

¥ Auxiliar os jovens/adultos a revelarem novos interesses;  

¥ Permitir o contacto com novas realidades; 

¥ Permitir estimular os diferentes sentidos; 

¥ Permitir a aprendizagem e a memoriza��o de novas t�cnicas de forma 

mais f�cil; 

¥ Ajudar no desenvolvimento cognitivo e intelectual; 

¥ Permitir a aquisi��o de compet�ncias a v�rios n�veis; 

¥ Oferecer v�rios est�mulos, que permitem e podem funcionar como um 

complemento muito rico nas actividades; 

¥ Cativar e chamar a aten��o para o desenvolvimento das actividades; 

¥ Projectar o trabalho feito para a sociedade mostrando que estes 

jovens/adultos tamb�m s�o capazes, terminando assim com os r�tulos e 

os tabus; 

¥ Ajudar a mostrar � popula��o em geral uma faceta e uma vertente muito 

humana. Revelando que estes tamb�m s�o capazes de fazer as coisas, 

ajudando assim a transformar a imagem negativa que as pessoas t�m da 

defici�ncia - para uma imagem mais positiva; 

¥ Permitir viverem novas experi�ncias; 

¥ Permitir a participa��o deste jovens/adultos num projecto real, que sai para 

fora de portas; 

¥  Contribuir para o enriquecimento e valoriza��o pessoal, fomentado a  

auto-estima (...). 
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6.7.4.1. Actividades/ Departamento/ 
Monitores/ Formadores Participantes 

 Para melhor se compreender este vasto e complexo projecto, que contou 

com o apoio de alguns profissionais, consideramos pertinente criar uma sec��o 

que descreva de forma resumida as v�rias actividades, quais os departamentos 

onde foram implementadas e quais os monitores/formadores que participaram e 

apoiaram na execu��o das mesmas. Assim sendo, na segunda parte do trabalho 

(durante a interven��o), na segunda fase, ainda numa etapa explorat�ria foram 

implementados alguns exerc�cios e actividades, nomeadamente: duas sess�es de 

cinema (CAO I e II) e a sua respectiva an�lise e; a constru��o de marionetas Òolha 

eu aqui todo niceÓ. Estes dois exerc�cios, foram desenvolvidos com o apoio de 4 

monitoras do CAO I e, 7 monitoras do CAO II, como se pode ver mais � frente no 

[Quadro.10]. 

 Na terceira fase da segunda parte, na implementa��o do projecto, d�-se 

inicio a um conjunto de actividades, onde num primeiro momento de introdu��o 

ao cinema de anima��o se desenvolvem tr�s exerc�cios: A lanterna m�gica com a 

constru��o das narrativas; o taumatr�pio e grafismos e; o zootr�pio. Para o 

primeiro exerc�cio, que se divide em duas partes a constru��o da Lanterna m�gica 

e a constru��o de narrativas, contou-se com o apoio do Formador de SC do DFP 

e com o apoio de duas Monitoras do CAO II. O segundo exerc�cio, constru��o do 

taumatr�pio e grafismos, foi desenvolvido com o apoio do Formador de C. do 

DFP, na constru��o da uma das vers�es, com a participa��o de 1 dos Monitores 

do CAO I na constru��o da outra vers�o e com o apoio de 2 Monitoras do CAO II. 

No terceiro exerc�cio constru��o do zootr�pio, foi poss�vel contar com a 

participa��o do Formador de SC. Do DFP. 

 Posteriormente, num segundo momento deu-se inicio � explora��o dos 

exerc�cios de anima��o experimental, neste processo participaram 4 Monitoras do 

CAO II. Seguindo-se mais uma sess�o de cinema e a apresenta��o dos trabalhos 

at� ai concebidos, este momento contou com a participa��o de 5 Monitoras do 

CAO II. No seguimento e na fase de execu��o das curtas-metragens de anima��o 

com a participa��o activa dos jovens/adultos com NEE, foi poss�vel contar com o 

apoio de 1 Monitora do CAO II.  
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 Para se compreender melhor o acima descrito, elaboramos um quadro 

resumo - o [Quadro.10], onde apresentamos as actividades desenvolvidas, o 

departamento onde foram executadas e quais os profissionais (monitores/ 

formadores) envolvidos na execu��o da respectiva actividade. 

QUADRO: ACTIVIDADE Ð DEPARTAMENTO Ð MONITORES/FORMADORES PARTICIPANTES 

ACTIVIDADE DEP. MONITORES/FORMADORES 

CAO I Investigadora; Am�rica; Ana; Maria; Albertina 

CAO II/ DFP 
1. Sess�o de Cinema + An�lise 

QI T 

Investigadora; Aida; Cristina; Isabel; F�tima; 
Maria; Susana 

 

CAO I Investigadora; Am�rica; Ana; Maria; Albertina 

2. Constru��o Marionetas 
CAO II 

Investigadora; Aida; Cristina; Eugenia; Isabel; 
F�tima; Maria; Susana 

 

  

CAO II Investigadora; Susana; F�tima 

SC Investigadora; Ant�nio 

QI Investigadora 
3. L. M�gica + Constru��o Narrativas 

DFP 

T Investigadora 
 

CAO I Investigadora; Lu�s (Taumatr�pio pequeno) 

CAO II Investigadora; Susana 

C Investigadora; Am�rico (Taumatr�pio grande) 
4. Taumatr�pio + Grafismos 

DFP 
T Investigadora 

 

CAO II Investigadora  
5. Zootr�pio 

DFP SC Investigadora; Ant�nio 
 

CAO II Investigadora; Aida; Dina; Susana; F�tima 
6. Anima��o Experimental 

DFP T Investigadora 
 

CAO II 
Investigadora; Cristina; Isabel; F�tima; Maria; 
Susana 7. Sess�o de Cinema + Apres. Trabalhos 

DFP T Investigadora 
 

ÒTico o domadorÓ CAO II Investigadora; F�tima 

ÒZ�sÓ CAO II Investigadora; F�tima 
8. Filmes de 

Anima��o 
ÒMist�rio das Ma�asÓ DFP T Investigadora; F�tima  

 

9. Montagem Exposi��o Final; 
Exibi��o dos Filmes - 

Investigadora; F�tima 

 

[Quadro.10]: Quadro resumo das actividade, departamento e Formador/Monitor participantes :: Fonte: A pr�pria 
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7. 
Implementa��o do Projecto: 
Animation4all_Experimentar, Fazer e 
Aprender - o cinema de anima��o como 
instrumento inclusivo e pedag�gico. 

ÒO que n�s sabemos � que eles n�o ir�o mais longe do que  

n�s os deixarmosÓ Heward e Orlansky (1986, apud Vieira e Pereira 

2003, 90). 

 Esta frase evidencia bem, aquilo em que tamb�m n�s, acreditamos, e foi 

por esta raz�o que decidimos apostar e abrir um novo caminho - um caminho que 

contemple novos meios e estrat�gias de ensino, que estimule e promova a 

realiza��o pessoal, de jovens e adultos especiais. Acreditar que � poss�vel que as 

pessoas com necessidades educativas especiais, inclusivamente aquelas que 

apresentam patologias mais profundas, conseguem vencer e ultrapassar alguns 

dos seus limites, � o mesmo que acreditar que � ent�o poss�vel a educa��o. 

 

 

 

 

7.1. Introdu��o 

 A arte � uma actividade agrad�vel, que pode representar um importante 

factor de aprendizagem e desenvolvimento de capacidades. Atrav�s da arte pode-

se criar condi��es que favore�am e facilitem a aprendizagem, o desenvolvimento 

motor e cognitivo e, aumentar a capacidade de comunica��o do individuo. O 

contacto com a arte proporciona momentos l�dico-did�cticos m�gicos muito 

especiais, porque nos permite para al�m de muitas outras coisas acedermos ao 
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mundo da fantasia, partilharmos experi�ncias e explorarmos um campo 

expressivo infindo e muito f�rtil. As actividades l�dico-did�cticas permitem ainda 

uma conviv�ncia e uma aprendizagem de valores e atitudes sociais muito 

importantes, como, o respeito pela diferen�a, as atitudes de toler�ncia, a 

integra��o e a inclus�o de todos Ð independentemente das suas capacidades, 

caracter�sticas, diferen�as de g�nero, sociais e culturais. Promover o 

desenvolvimento destas qualidades, � incrementar uma interven��o educativa a 

pensar no futuro.  

 No seguimento, foi poss�vel verificar na primeira parte deste projecto que a 

arte e em particular o cinema de anima��o � um agente l�dico de grande 

estimula��o did�ctica, que lan�a desafios a cada passo e momento de realiza��o, 

permitindo assim a promo��o e o desenvolvimento dos sentidos, da mem�ria, da 

linguagem, do pensamento e acima de tudo da criatividade. A criatividade � 

colocada ao servi�o da constru��o de solu��es coerentes e que sejam pass�veis 

de concretizar.  

 Como j� referimos as necessidades apresentadas pelos diferentes utentes 

s�o muito diversas, o que se constituiu num desafio ainda maior para a 

concep��o das actividades, por forma a motivar a participa��o, ao mesmo tempo, 

despertar a curiosidade para experimentarem e a vontade de fazer parte do grupo 

de trabalho. Neste contexto, o presente cap�tulo est� dividido em duas partes:  

A primeira parte, onde se apresenta de forma detalhada todo o percurso e 

procedimentos levados a cabo em todas as actividades desenvolvidas no decurso 

deste projecto de investiga��o e; 

A segunda parte, onde se analisam e avaliam os depoimentos recolhidos nas 

entrevistas realizadas, por um lado, � direc��o da institui��o e aos respons�veis 

pelos departamentos, e por outro lado, aos profissionais participantes no 

desenvolvimento do projecto. Bem como, as opini�es/avalia��es feitas pelos 

profissionais directamente envolvidos no desenvolvimento dos exerc�cios. 
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7.2. Cinema de Anima��o: Bases 
Introdut�rias 
 A revis�o liter�ria mostra-nos, de forma clara, que quando se opta por 

trabalhar em cinema de anima��o, estamos a abrir um manancial de 

possibilidades que v�o desde a simples visualiza��o de filmes com ou sem 

discuss�o de conte�dos � cria��o e desenvolvimento de diversos projectos, 

inclusive o da realiza��o de filmes animados. O cinema como o conhecemos hoje, 

� fruto do contributo de in�meras experi�ncias e inven��es em v�rios campos 

cient�ficos: mec�nico, �tico e qu�mico, biol�gico e psicol�gico - efeito Phi227, 

(Mannoni 2003), que de forma multidisciplinar conseguiram evoluir e culminar no 

que chamamos hoje de cinema. No desenrolar de todo este processo, foram 

sendo inventados e criados v�rios sistemas e dispositivos �ptico-mec�nicos, que 

nos foram permitindo obter a projec��o de imagens e a ilus�o do movimento. E � 

precisamente esta fase que antecede o aparecimento do cinema - pr�-cinema228, 

que muitos dos profissionais recorrerem para explicar os conceitos b�sicos de 

introdu��o ao cinema de anima��o.  

 No seguimento, tamb�m n�s consideramos que este per�odo do pr�-

cinema que comporta objectos nas �reas da �ptica, da an�lise do movimento, da 

fotografia e da projec��o e que contribu�ram para o nascimento do cinema, ser 

um meio privilegiado e de excel�ncia para introduzir os jovens com necessidades 

especiais no mundo do cinema de anima��o (Almeida A/B/C 2014 Viana castelo). 

Assim antes de avan�armos para a realiza��o dos filmes de anima��o como era 

proposto, entendemos por bem, aplicar e realizar alguns exerc�cios de base 

introdut�ria e que explicariam de forma simplificada, os conceitos te�ricos, 

associados � projec��o, sobreposi��o de imagens e de constru��o de um 

movimento aparente.  

                                                 

227 Efeito Phi Ð � a designa��o do efeito que cria a ilus�o do movimento, criado pelo c�rebro, a partir de 
uma secess�o de imagens sequenciais passadas a uma determinada velocidade. ÒO movimento PHI ou 
fen�meno Phi � uma ilus�o de �ptica, descrita por Max Wertheimer num trabalho seu de 1912: 
Experimental Studies in the Seeing of Motion, trabalho em que afirma que a sensa��o de movimento seja 
causada por uma sucess�o de imagens paradasÓ 
228 Pr�-cinema designa as t�cnicas e engenhos, inventados para animar e/ou projectar imagens, 
anteriormente ao aparecimento do cinemat�grafo dos irm�os Lumi�re, em 1895 (WIKI(ai) 2014). 
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 Atendendo � natureza do nosso p�blico-alvo, foi necess�rio reformular e 

simplificar todos os exerc�cios que t�nhamos como proposta inicial. Simplificar 

aqui, n�o significa reduzir o exerc�cio ao m�nimo, mas sim, saber fragment�-lo em 

quantas partes necess�rias, para que os participantes de acordo com as suas 

capacidades e ritmos, o pudessem desenvolver. Segundo Munari (2014), 

simplificar � um trabalho dif�cil e exige muita criatividade, para o mesmo autor, 

complicar � sempre muito mais f�cil, basta acrescentar tudo aquilo que nos vem 

ao pensamento. O mesmo refere ainda,  

(...) o p�blico, no geral, n�o � mais propenso a valorizar o <muito 

trabalho> manual despendido a realizar uma coisa complicada do que a 

reconhecer o <muito trabalho> mental que se despende a simplificar, 

uma vez que este, no final, n�o se v�. De facto, as pessoas, perante 

solu��es extremamente simples, mas que implicam com certeza muito 

tempo de pesquisa e de ensaios, dizem: <o qu�, � apenas isto? Mas 

assim tamb�m eu fazia!>Ó. ÒQuando algu�m diz <isso tamb�m eu sei 

fazer>, quer dizer que o sabe Refazer, se n�o t�-lo-ia j� feito antes 

(Munari 2014, 136). 

 Era muito importante, promover no indiv�duo, principalmente naquele em 

que existe uma redu��o muito significativa das suas capacidades de 

aprendizagem, formas para que ele continue a pensar, a imaginar, a fantasiar e a 

ser criativo. Embora estando conscientes de que � necess�rio criar ensinamentos 

e rotinas, para que os indiv�duos com necessidades educativas especiais 

profundas, aprendam a desempenhar tarefas e h�bitos di�rios simples, 

acreditamos tamb�m, que por outro lado, limit�-los a isto � reduzir ao m�ximo o 

potencial que h� em cada um. Cremos portanto, serem necess�rias novas formas, 

instrumentos e exerc�cios activos, que estimulem e permitam tornar a mentalidade 

mais el�stica e din�mica e n�o mais daquilo que sempre vemos - pr�ticas 

repetitivas, retr�gradas, est�ticas e pouco participativas. 

 Partimos do pressuposto de que todas as actividades propostas devem 

estimular a imagina��o e a criatividade, tudo � aceite, tudo faz sentido, desde 

composi��es l�gicas a composi��es absurdas, o mais importante � que as 

ac��es marchem � velocidade do pensamento e da reac��o. Neste contexto os 

exerc�cios permitem fazer e desfazer, riscar, errar, voltar a fazer. O que conta � 

experimentar e voltar a experimentar, n�o h� certo nem errado - apenas h� mais 

um trabalho. 

Gostar�amos ainda de referir que a selec��o dos objectos e dos brinquedos 

�pticos que darem forma � 2» e 3» fase deste projecto de investiga��o e que 
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serviram entre outras coisas de mecanismo de introdu��o ao universo do cinema 

de anima��o, foram determinados por um conjunto de factores, tais como: 

- Tratarem-se de mecanismos simples e de f�cil resolu��o (� excep��o da 

cria��o de lanterna m�gica, que era o objecto mais complexo); 

- Tratarem-se dos brinquedos �pticos mais populares, que proporcionam a 

ilus�o da sobreposi��o de imagens e do movimento; 

- Serem brinquedos que facilitam a aprendizagem de conceitos complexos 

(persist�ncia retiniana, decomposi��o do movimento por fases, etc.); 

- Permitir a experimenta��o e a interac��o entre objecto e sujeito. 

 Antes de avan�armos para a apresenta��o das actividades levadas a cabo 

neste projecto de investiga��o, cabe-nos ainda referir, que adoptamos uma 

perspectiva positiva em todo o processo de ensino-aprendizagem, sendo 

portanto, que a avalia��o toma a mesma orienta��o. Assim, centramos a nossa 

actua��o em pequenas parcelas e tarefas simples, para que todos pudessem 

participar - concentrando a nossa aten��o naquilo que estes jovens/adultos s�o 

capazes de fazer e executar e n�o em exerc�cios ou tarefas megal�manas. 

 

 

 

 

7.2.1. Primeira Actividade: Sess�o de 
Cinema de Anima��o 

 Na segunda parte do projecto (durante a interven��o), mais concretamente 

na segunda fase, implementamos a primeira actividade junto do nosso p�blico-

alvo, que foi precisamente duas sess�es229 de cinema de anima��o e a sua 

respectiva an�lise. Uma das sess�es foi levada a cabo no CAO I, na sala de 

conv�vio, onde participaram todos os utentes afectos a esta unidade e a outra 

sess�o de cinema foi efectuada no CAO II, na sala de estar/conv�vio 2 conforme 

descrito na subsec��o 6.7.1.,  onde participaram todos os utentes desta unidade 

e tamb�m os cursos de QI e T do DFP. Esta actividade foi levada a cabo pela 

investigadora e contou com o auxilio de 4 monitores no CAO I e 7 monitores no 

CAO II. Estas sess�es de cinema de anima��o tinham como principal objectivo:  

                                                 

229 Esta actividade foi planificada de acordo com o paradigma da educa��o expressiva integrado em 
ambiente natural dos Jovens e adultos com NEE. Modelo de planifica��o e exemplo no anexo H. 
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- Proporcionar uma sess�o de cinema de anima��o com qualidade e o mais 

adequada poss�vel; 

- Promover junto do p�blico-alvo uma aproxima��o ao cinema de anima��o; 

- Analisar, compreender e reflectir em grupo sobre os v�rios filmes de 

anima��o visionados; 

- Fomentar novas abordagens e m�todos de aprendizagem utilizando o 

cinema de anima��o; 

- Despertar a curiosidade. 

 Atendendo �s caracter�sticas dos utentes, foi preciso saber junto dos 

profissionais, neste caso em concreto duas monitoras (Susana e F�tima), quais os 

filmes que seriam os mais indicados para que, no final de cada uma das 

anima��es, se conseguir criar o dinamismo pretendido. A este respeito, mais 

alguns coment�rios proferidos interessantes, que acabam por demonstrar uma 

certa insensibilidade do meio perante as necessidades destes jovens e adultos,  

Ò� a primeira vez que algu�m me procura para saber estas coisas, 

normalmente apresentam as sess�es e n�s vemos, (...) que eu me 

lembre, nunca nos foi pedido para darmos a nossa opini�oÓ (notas de 

campo, Fevereiro de 2014). 

ÒËs vezes vamos ver filmes que n�o t�m nada a ver com os nossos 

clientes, eles ficam sem perceber nada do que est�o a ver (...) alguns dos 

filmes chegam mesmo a ser, assustadores para elesÓ (notas de campo, 

Fevereiro de 2014). 

 Assim, de uma lista de filmes pr�-seleccionados, foram escolhidos aqueles 

que de acordo com estas duas profissionais seriam os mais interessantes para se 

desenvolver esta actividade. Os filmes seleccionados foram: ÒA Tesoura e a 

AgulhaÓ, ÒA Roupa e as MolasÓ, ÒA Mesa e as CadeirasÓ, ÒA Faca e o GarfoÓ, ÒO 

L�pis e a BorrachaÓ, ÒA Escova e a PastaÓ, ÒAs Coisas da CarteiraÓ, ÒOs Pregos e 

o MarteloÓ, ÒOs Livros e a EstanteÓ e ÒOs �culos e o JornalÓ, da s�rie ÒAs Coisas 

L� de CasaÓ de Jos� Miguel Ribeiro. Esta actividade teve a dura��o de 

aproximadamente 1 hora e 30 minutos. 

 Ap�s a visualiza��o da cada epis�dio com a dura��o de 2 minutos e 30 

segundos, era feita uma pausa onde, com a ajuda das monitoras, se questionava 

os utentes aquilo que tinham visto, quais eram os objectos/personagens, o que 

faziam, quais as cores, quais os materiais que eram utilizados, qual era o objecto 

que mais gostavam e porqu�, etc. O [Esquema.52], mostra de forma resumida a 

nossa forma de actua��o nesta actividade. 
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[Esquema.52]: Actua��o na sess�o de cinema :: Fonte: A pr�pria. 

  Aquilo que pretend�amos com esta primeira actividade, era desmistificar e 

quebrar os tabus impostos de que a anima��o � uma coisa s� para crian�as e 

mi�dos. Demonstrar aos profissionais que atrav�s de filmes de anima��o 

did�cticos tamb�m se pode ensinar e aprender, ao mesmo tempo que se 

apresentava de forma muito simples como se pode utilizar este meio para 

transformar os espectadores passivos em espectadores activos e participativos. 

Ficando assim not�rio que atrav�s do cinema de anima��o se pode introduzir 

novas formas de abordagem e metodologias mais apelativas e criativas, no 

processo de ensino-aprendizagem.  

 Estamos convencidas que este meio permite aos utentes adquirir novas 

compet�ncias pessoais, interpessoais e expressivas, tais como: Desenvolver a 

capacidade de aten��o e de observa��o; desenvolver a capacidade de 

concentra��o e de memoriza��o; Estimular a comunica��o verbal; desenvolver a 

express�o oral; compreender as mensagens e a hist�rias visionadas; Fomentar o 

dialogo; Fomentar a capacidade de compreens�o visual, Estimular a percep��o e 

os sentidos e; Motivar este p�blico-alvo para a aprendizagem. 

 De uma forma geral podemos dizer que esta actividade decorreu dentro da 

normalidade. A partir desta actividade foi poss�vel verificar que alguns dos 

utentes, principalmente aqueles sem qualquer tipo de autonomia, n�o s�o 

capazes de prestar aten��o nem de perceber os conte�dos dos filmes e, tamb�m 

n�o s�o capazes de compreender aquilo que lhes perguntamos. Por outro lado, 

temos os outros elementos que participaram de forma entusiasmada, se bem que, 

ao inicio, estavam retra�dos e com algum receio. 

Ao principio e apesar de explica��o, notava-se muito bem que estavam 

ali presentes mas que n�o sabiam l� muito bem o que iam fazer, olhavam 

uns para os outros e diziam entre eles Ò� filmesÓ, Òn�o sei o que vamos 

fazerÓ, Ò� televis�oÓ (...) demos inicio � sess�o, passamos o primeiro filme 

- ÒA Tesoura e a AgulhaÓ - foi uma risada, estavam presos ao ecr� a ver 

uma tesoura com olhos a mexer-se e a falar como uma pessoa Ð no final 

paramos o filme para analisar e reflectir Ð  (...) Fomos fazendo algumas 
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perguntas muito simples, que com muito custo e medo l� foram 

respondendo (notas de campo, Fevereiro de 2014).  

 Como pode ser isto poss�vel, sente-se o medo, curiosamente 

antes de responderem olham primeiro para algumas das monitoras, 

como se estivessem � espera de autoriza��o. Numa tentativa de rasgar e 

quebrar esta press�o e tens�o dissemos bem alto, Òv� l�, estamos aqui 

para nos divertir e vale tudo, tudo � bom... j� viram uma tesoura aos 

saltos e a cantar...risadas...Ó (reflex�o, Fevereiro de 2014). 

 Depois de se quebrar o gelo, e das monitoras verem de que forma se pode 

analisar e explorar um filme de anima��o, as coisas come�aram a correr melhor, 

as monitoras entraram no jogo das perguntas e respostas, e os utentes ficaram 

mais descontra�dos e atentos, para depois saberem responder �s perguntas. No 

desfecho conseguiu-se sentir a satisfa��o de todos. Curiosamente no final da 

actividade enquanto arrum�vamos os equipamentos e as cadeiras, algumas 

monitoras aproximaram-se e deram-nos os parab�ns pela actividade, 

ÒMuitos parab�ns, este momento foi muito bomÓ. 

ÒParab�ns, gostei muito, n�o estava nada � espera de uma  

coisa deste g�nero, foi muito divertidoÓ 

Ò(...) os filmes s�o muito bons, simples mas muito interessantes, onde 

conseguiste arranjar estes filmes? (...)Ó (notas de campo, Fevereiro de 

2014). 

 N�o posso prosseguir sem admitir que no decorrer desta actividade, logo 

na primeira an�lise cometi uma enorme gafe, fazendo uma pergunta 

completamente desajustada Ð Ent�o, n�o � que pergunto se gostaram da 

narrativa. Ficaram todos a olhar para mim Ð fiquei sem saber o que fazer.  

(...) ou�o em tom baixinho, eles n�o sabem o que quer dizer narrativa. 

Alertava-me a F�tima, com um sorriso. - Ups! J� meti o p� na possa..., 

pensei eu, e ent�o muito rapidamente emendo a pergunta dizendo, Ò� p� 

que me enganei, n�o sei onde ando com a minha cabe�a, desculpem l� Ð 

o que eu queria saber mesmo, � se voc�s gostaram do filme que 

acabaram de ver?Ó (notas de campo, Fevereiro de 2014). 

 Esta passagem foi muito importante, porque, primeiro mostrou qu�o longe 

eu ainda estava de perceber como actuar no seio deste mundo, obrigando-me a 

procurar mais informa��es junto de livros e profissionais e em segundo porque 

me fez perceber que at� mesmo a linguagem, deve ser adaptada para que estes 

jovens e adultos nos possam acompanhar. 
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Em seguida apresentamos algumas imagens recolhidas, no decurso desta 

actividade, no CAO I/II. 

 
[Figura.183]: Sess�o de cinema CAO I :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 
[Figura.184]: Sess�o de Cinema CAO II :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Segundo a opini�o de algumas das monitoras que participaram nesta 

actividade, a sess�o de cinema foi interessante e nem foi f�cil nem dif�cil de 

implementar, foi motivante porque os jovens/adultos estavam a fazer algo novo e 

podiam falar no final de cada filme Ð ficavam mais esclarecidos. Enquanto 

processo de ensino-aprendizagem � apropriado e �til. 

 

 

 

 

7.2.2. Segunda Actividade: 
Constru��o das Marionetas 

 Aida numa fase em que muito pouco ou quase nada se sabia em rela��o 

�s compet�ncias reais dos utentes da institui��o, resolvemos lan�ar uma segunda 

actividade tendo como prop�sito principal aferir as capacidades, destreza f�sica e 
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t�cnica de cada um. Desta forma lan�amos o exerc�cio230: Òolha eu aqui todo niceÓ 

Ð que consistia na constru��o de marionetas a partir da fotografia do pr�prio 

individuo. Esta actividade foi dirigida unicamente aos utentes do CAO I e II, e 

contou com o apoio de 3 monitoras e 1 auxiliar do CAO I e 7 monitoras do CAO II.  

 Apesar de alguns dos utentes apresentarem condi��es severas, que os 

impedem de participar conscientemente nas actividades, ou seja, s�o indiv�duos 

que n�o t�m capacidade intelectual que lhes permita compreender e satisfazer 

qualquer tipo de solicita��o. E,  de alguns deles n�o terem obtido autoriza��o, por 

parte dos seus pais e/ou familiares, para participarem neste projecto de 

investiga��o. Ficou acordado entre investigadora e profissionais (monitores) que 

todos participariam nesta actividade, mesmo os utentes sem autonomia, para que 

no final ao receberem um certificado de participa��o, n�o se sentissem rejeitados. 

Portanto, neste exerc�cio em concreto, para alguns dos utentes, parte, quase 

todas ou mesmo todas as tarefas foram asseguradas pelos colegas e pelas 

pr�prias monitoras.  

Esta actividade, para al�m de aferir as capacidades e compet�ncias f�sicas e 

t�cnicas de cada um dos utentes, tinha como objectivo: 

- Impulsionar o auto-conhecimento, a valoriza��o pessoal e a auto-estima 

dos indiv�duos participantes;  

- Promover a aproxima��o entre investigadora e o p�blico-alvo;  

- Fomentar novas formas e m�todos de ensino-aprendizagem; 

- Desenvolver a expressividade e a criatividade que existe em cada um. 

 Por forma a simplificar o processo de trabalho, dividimos esta actividade 

em tr�s partes. A primeira parte, com a recolha fotogr�fica de cada um dos 

indiv�duos, o tratamento da imagem e a impress�o em folhas A4. A segunda parte, 

onde � entregue a cada utente/monitor 3231 folhas, onde constam as imagens dos 

utentes j� desmembrados, para poderem pintar, colar e decorar as suas pr�prias 

fotografia/marionetas. E, a terceira parte com a montagem da marioneta. Para 

melhor se compreender a forma como esta actividade se desenrolou, resolvemos 

apresentar de forma esquem�tica o percurso feito para realizar este trabalho, 

assim podemos ver no [Esquema.53], as partes e as fases que comp�em este 

exerc�cio. 

 

                                                 

230 Este exerc�cio/actividade foi planificado de acordo com o paradigma da educa��o expressiva 
integrado em ambiente natural dos Jovens e adultos com NEE. Modelo de planifica��o e exemplo no 
anexo H. 
231 3 folhas Ð porque foram feitos tr�s exemplos de cada boneco: 1 para o utente, 1 para a institui��o e 1 
para a investigadora. 
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[Esquema.53]: Resumo das partes e etapas que comp�em o exerc�cio da marioneta. 
Fonte: A pr�pria. 

 

 

 Como podemos ver no [Esquema.53], a primeira parte do exerc�cio, est� 

dividida em tr�s etapas: a 1.» tirar fotografias, a 2.» desmembrar os personagens 

e; 3.» imprimir em folhas A4. A 1.» etapa foi levada a cabo em duas tardes (CAO II) 

e 1 manh� (CAO I), pela investigadora com a colabora��o de alguns profissionais, 

destacando-se a monitora Maria no CAO I e, a Susana e F�tima no CAO II, sendo 

que a monitora Susana teve um papel mais activo e interventivo em todo o 

exerc�cio. As restantes etapas (desmembrar o personagem e imprimir) foram 

executadas pela investigadora durante uma semana intensiva.  

A segunda parte, que consistia em decorar a marioneta, numerar cada membro e 

recortar em pe�as para depois colar essas pe�as em cart�o e voltar a recorta-las, 

foi levada a cabo pela investigadora, contando com o apoio e auxilio de 3 

monitoras e 1 auxiliar do CAO I e 7 monitoras do CAO II. Esta actividade foi 

desenvolvida com a presen�a da investigadora em 6 blocos de 1 hora e 30 

minutos, uma a duas vezes por semana. No entanto, algumas das monitoras 

tamb�m asseguraram e completaram o exerc�cio fora destes blocos de trabalho. 

Este exerc�cio foi desenvolvido por cada grupo nas suas respectivas salas e com 

a participa��o activa de todos, � excep��o dos utentes que n�o apresentam 

qualquer tipo de autonomia.  

No seguimento a terceira parte da actividade, furar o cart�o e aplicar as taxas - 

perante as dificuldades apresentadas e a falta de tempo para prolongar o 

exerc�cio, ficou decidido que o melhor seria a investigadora desenvolver esta 

etapa, em casa.  
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 Quanto �s fotografias, necess�rias ao desenvolvimento desta actividade, 

algumas foram tiradas em sala e outras tiradas no exterior. A maior parte dos 

retratos foram captados pela investigadora, no entanto e perante situa��es de 

indisponibilidade, por parte de alguns dos utentes em estarem presentes nos dias 

estipulados, algumas das imagens acabaram por ter que ser tiradas pelas 

monitoras j� referidas (Maria, Susana e F�tima), seguindo os passos e os 

procedimentos recomendados. Ficando estas encarregues ainda de enviarem as 

fotografias via email para a investigadora.  

 
[Figura.185]: Posi��es requeridas para a 
fotografia - marioneta. 
Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

No seguimento, tentaremos em seguida descrever o nosso 

modo de actua��o e os procedimentos de desenvolvimento da 

actividade em pormenor, para que se possa compreender 

melhor todo o processo e percurso de trabalho. 

1.» Parte - 1.» Etapa (tirar fotografias) Ð Para esta actividade 

eram necess�rias duas fotografias, por cada utente. Uma 

fotografia tira da de frente e outra tirada de lado. Desta forma, 

era necess�rio que cada um dos utentes na sua vez, se 

colocasse em frente a uma parede e permanecesse alguns 

instantes (os necess�rios � capta��o da fotografia) virados para 

a frente da c�mara com os bra�os esticados abertos e as 

pernas tamb�m ligeiramente abertas, como se pode ver na 

[Figura.185]. 

Depois de tirada a primeira fotografia repete-se o processo, s� 

que desta vez o utente fica virado de lado, assumindo as 

seguintes posi��es: do lado da parede, o bra�o esticado 

ligeiramente para cima e o outro bra�o esticado ligeiramente 

para baixo, o rosto fica virado para a frente o rosto fica virado 

para a frente e as pernas uma � frente e outra atr�s, como se 

estivesse a dar um passo, como se pode ver na [Figura.185]. 

Aqui nesta etapa, deparamo-nos com alguns problemas em 

rela��o a alguns utentes. Primeiro, porque alguns deles n�o 

possuem qualquer tipo de autonomia e portanto, n�o se 

conseguiam colocar nas posi��es requeridas, em segundo, 

porque alguns apesar de possu�rem alguma autonomia n�o 

compreendem as ordens que lhes s�o dadas. A solu��o 

encontrada quer para o primeiro, quer para o segundo caso, foi 

tirar as fotografias com a ajuda de um ou mais profissionais, por 

forma a posicionar os utentes o mais pr�ximo poss�vel do 

desejado.  
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Na [Figura.186] que se seguem podemos ver alguns exemplos das solu��es 

encontradas. 

 

[Figura.186]: Solu��es encontradas para tirar fotografia - marionetas.  
Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Tiradas as fotografias passamos para a 2.» etapa do processo (executada 

pela investigadora), que consistia em pegar em cada uma das fotografias, separar 

os membros e criar uma parte extra em cada um deles para mais tarde se 

poderem fixar. Para se conseguir realizar este etapa, foi preciso recorrer � 

utiliza��o de equipamento inform�tico, mais concretamente um computador e  um 

software de tratamento de imagem, que no caso, foi o Adobe Photoshop. Os 

passos seguidos para se obter o resultado desejado, foram: 

- Primeiro passo - importar as imagens desejadas para o Photoshop; 

- Segundo passo Ð recortar e colar a figura numa nova camada (layer); 

- Terceiro passo Ð limpar o que fosse necess�rio e depois separar os 

membros, um por cada camada (layer); 

- Quarto e �ltimo passo Ð dispor todos os membros numa folha A4, como se 

pode ver na [Figura.187] que se segue. 
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[Figura.187]: Resultado da 2.» etapa da 1.» parte da constru��o da marioneta :: Fonte: A pr�pria.  

Ap�s este procedimento, seguiram-se as respectivas impress�es a preto e branco 

de 3 folhas por cada utente. Decidimos imprimir as imagens a preto e branco, 

para que os utentes na 2.» parte do trabalho, n�o se sentissem tentados a copiar 

as cores que a imagem apresentava. Impressas as folhas estava terminada a 

primeira parte desta actividade. 

 2.» parte do exerc�cio (pintar/decorar/recortar/colar/recortar e numerar) Ð 

iniciamos a 2.» parte deste exerc�cio com a monitora Susana na sala de 

actividades ocupacionais, no CAO II, entramos para a sala eram 9 horas e 15 

minutos, com um grupo de 7 elementos todos do sexo masculino. Antes de 

iniciarmos o trabalho, foi necess�rio fazer uma pequena apresenta��o e 

explica��o do que se pretendia, assim pegamos numa das folhas e colocamos no 

centro da mesa, depois explicamos porque � que os personagens (eles) estavam 

com os membros (bra�os, pernas, cabe�a...) todos separados e o que quer�amos 

que eles fizessem.  

As reac��es foram diversas, mas foi curiosa a cara de espanto de alguns 

ao verem que todos os seus membros estavam fora do lugar, alguns 

deixaram mesmo escapar uma risada, outros pegaram na folha e 
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rodaram, rodaram � procura de algo, que n�o sei bem o que seria...  

Outros aproveitaram para brincar uns com os outros, lan�ando bocas 

Òveiga est� mas � calado Ð olha, agora est�s sem bra�os e pernas (...)Ó 

(notas de campo, Fevereiro de 2014). 

 Distribu�mos as folhas respeitantes a cada um e, de seguida, fomos buscar 

v�rios materiais riscadores e n�o s�, como: marcadores, l�pis de cor, papeis 

coloridos, folhas de revistas, tesouras, peda�os de tecido, cola, entre outros, para 

dar inicio ao trabalho propriamente dito. A partir daquele momento tudo era 

permitido, podiam pintar e decorar o seu ÒEuÓ como bem entendessem, n�s 

(investigadora e monitora) s� est�vamos ali apenas para apoiar e ajudar e n�o 

para interferir no processo criativo de cada um. Para os motivar mostrei uma 

marioneta j� feita. 

 
[Figura.188]: 1.» etapa da 2.» parte Ð pintar/decorar a marioneta Ð CAO I :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 
[Figura.189]: 1.» etapa da 2.» parte Ð pintar/decorar a marioneta Ð CAO II :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

(...) pintavam com tanto entusiasmo e dedica��o que rapidamente 

chegou a hora do intervalo e nem deram por isso, (...) foi necess�rio dizer 

e explicar que depois terminariam aquela tarefa em outro dia, (...) alguns 

n�o queriam ir ao intervalo porque n�o tinham terminado (notas de 

campo, Fevereiro de 2014).  
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 Depois do intervalo, na mesma sala, mas com outra monitora e grupo - 7 

elementos, 5 de sexo feminino e 2 de sexo masculino. Deu-se inicio a mais uma 

sess�o, cujo procedimento e actua��o foi semelhante ao j� descrito 

anteriormente. E assim l� fomos de grupo em grupo, mostrando �s v�rias 

monitoras o que era necess�rio fazer. Isto porque, muitas delas teriam que 

assumir a concretiza��o dos personagens, dos utentes a seu cargo que n�o 

possu�ssem nenhuma autonomia.  

Estavam todos t�o envolvidos e empolgados no processo, que �s 

p�ginas tantas tamb�m as monitoras pediram para ter uma marioneta 

(...), n�o sei ao certo quem o sugeriu, mas no momento n�o me sentiria 

nada bem se recusasse (...) (notas de campo, Fevereiro de 2014). 

 Depois de decorados os bonecos, os indiv�duos tinham que, recortar todos 

os membros e voltar a col�-los de volta em cart�o para que ficassem mais 

resistentes, recortavam novamente e numeravam as pe�as. Neste ponto e como 

muitos dos elementos n�o sabem escrever, a numera��o das pe�as ficou a cargo 

das monitoras. Ultrapassada esta etapa, foi entregue � investigadora v�rios 

envelopes, contendo cada um deles todo os membros de cada uma das 

personagem, para que se pudesse avan�ar para a 3.» e �ltima parte do trabalho - 

Furar os cart�es e aplicar as taxas/molas fixadoras. A 3.» parte foi executada pela 

investigadora durante 4 dias intensivos. E eis o resultado, um conjunto, ou melhor 

tr�s conjuntos de 75, marionetas manuse�veis.  

 
[Figura.190]: Resultado marionetas :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 
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Um processo criativo simples que ajuda a desenvolver e a 

promover v�rias compet�ncias pessoais, interpessoais e 

expressivas, nomeadamente: Desenvolve a capacidade de 

aten��o e de concentra��o; ajuda o utente a conhecer e a 

reconhecer o esquema corporal, mesmo este estando 

desmembrado, tomando consci�ncia de si; permite estimular 

a rela��o ente membros do mesmo grupo - todos est�o 

transformados em personagens - todos diferentes todos 

iguais, estimula e desenvolve a imagina��o e o esp�rito 

criativo; ajuda a desenvolver a destreza e a motricidade fina; 

permite uma explora��o de materiais e t�cnicas expressivas 

em favor da aquisi��o de compet�ncias, promove de forma 

l�dica o desenvolvimento da percep��o e dos sentidos e 

acima de tudo motiva os indiv�duos para a aprendizagem.  

Aquilo que pretend�amos com esta actividade para al�m de 

alcan�ar os objectivos estabelecidos e j� descritos, era 

envolver os utentes na constru��o da sua pr�pria marioneta; 

abrindo caminho a novas oportunidades para se explorar 

processos criativos e expressivos. Promover novas formas 

para que estes jovens e adultos se possam expressar de 

forma livre, sem medo e preconceito, ao mesmo tempo 

demonstrar aos profissionais que se pode introduzir, atrav�s 

de exerc�cios simples novas forma e abordagens de trabalho, 

mais originais e apelativas. 

 
[Figura.191]: Marioneta terminada. 

Fonte: A pr�pria (arquivo 
fotogr�fico). 

 Podemos afirmar que todos, � excep��o dos que n�o t�m consci�ncia do 

que se passa � sua volta, trabalharam e reagiram de forma positiva � solicita��o, 

no entanto temos a registar que apesar da positividade, ao inicio foi bem vis�vel 

por parte de algumas monitoras alguma resist�ncia em aderir ao processo, 

 ÒAinda n�o percebi, mas para que � que isto serve? Isto tem alguma 

utilidade (...)Ó ÒEles querem � que ningu�m os chateie (...)Ó (notas de 

campo, Fevereiro e 2014). 

 Os �nicos limites s�o sempre os impostos pelos que h� muito perderam 

uma das suas maiores riquezas Ð o poder de imagina��o. Era muito importante 

que algumas das pessoas que se dizem educadores/monitores/formadores/ 

psic�logos/professores..., aprendessem a ver o mundo e as coisas com outros 

olhos. E como refere Munari (2014, 255), era importante criar-se dispositivos 

Òdid�cticos para adultos, para afastar preconceitos, para ginasticar o esp�rito, 

para libertar energias escondidas (se as houver, visto que uma pessoa bloqueada 
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na inf�ncia fica fossilizada e irrecuper�vel)Ó. Era importante que estes adultos 

fossem capazes de aceitar sem criticar e sem reprimir. 

 No seguimento e ultrapassadas as diverg�ncias e depois de perceberem 

como se fazia e de entrarem no ritmo, tudo correu dentro da normalidade, foi 

interessante ver estes jovens/adultos empenhados na constru��o da sua 

marioneta. Na verdade foram tantas as sensa��es e emo��es que � muito dif�cil 

de as descrever, uma mistura muito grande entre alegria e tristeza,  

Nem sei se me devo sentir alegre ou triste, feliz ou infeliz Ð por um lado 

sinto-me muito feliz e alegre ao ver aqueles jovens/adultos a divertirem-

se ao mesmo tempo que aprendem e acedem a novas experi�ncias. - 

Parece que se sentem valorizados, s� por eu estar ali com eles. Eles 

pintam uma parte e mostram-me � espera de aprova��o Ð mas que 

inoc�ncia! (...). Por outro lado sinto-me muito triste e infeliz, por s� agora 

ter dado conta do que se passa � minha volta Ð como � que � poss�vel eu 

n�o ter dado conta da verdadeira exist�ncia destes seres. Tenho que 

admitir que apesar de o negar, sempre fui muito ego�sta, ignorante e 

preconceituosa, caso contr�rio j� teria actuado muito mais cedo 

(reflex�o, Fevereiro de 2014). 

 As experi�ncias vividas em campo com os utentes da institui��o, durante a 

execu��o desta actividade foram muito diversas, no entanto existe uma que a 

nosso ver merece algum destaque, por mostrar a coragem, a dedica��o e o 

empenho de um dos elementos. 

Chegamos de manh� para mais uma sess�o (...) l� estava no seu lugar 

um jovem com paralisia cerebral, que mesmo com as m�os todas 

torcidas pela doen�a, n�o desistia e n�o se deixava vencer pela 

defici�ncia f�sica Ð insistia, insistia. Perguntamos se queria ajuda, fazendo 

alguns gestos Ð abanou a cabe�a, como que a dizer que n�o (...) e l� 

continuou o seu esfor�o, at� que conseguiu terminar e entregou a sua 

primeira folha toda pintada. Ð apesar de n�o falar Ð a felicidade estava 

estampada no seus olhos e rosto. Como n�o era capaz de recortar e 

colar, por incapacidade f�sica, ficou pacientemente � espera e a ver como 

se faziaÓ (notas de campo, Fevereiro e 2014).  
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Ap�s a execu��o desta actividade, que deu origem a muitas marionetas, a umas 

quantas risadas e muitas l�grimas232, a investigadora passou a estar 

completamente integrada no grupo.  

 Segundo a opini�o de algumas das monitoras que participaram nesta 

actividade, este exerc�cio foi muito interessante e f�cil de realizar, uma vez que foi 

planeado e executado por etapas simples e sequenciadas, foi muito motivante 

porque os jovens/adultos estavam a fazer algo novo. Enquanto processo de 

ensino-aprendizagem, as mesmas consideram ser muito apropriado e �til. 

 Ap�s terminada esta actividade foi poss�vel perceber melhor dentro deste 

departamento quais os elementos que poderiam actuar/colaborar nas actividades 

seguintes. Como j� foi explicado na subsec��o 6.7.2., do grupo participante no 

presente projecto de investiga��o constam 25 utentes do CAO I/II. Uma vez que 

os elementos afectos ao CAO I tamb�m frequentam o CAO II, considerou-se que 

seria mais f�cil que as actividades a executar a partir deste momento passassem 

a ser desenvolvidas apenas no CAO II e no DFP, � excep��o de uma parte da 

quarta actividade, que tamb�m seria desenvolvida no atelier de madeiras do CAO 

I. De referir ainda que estes jovens/adultos encontram-se reunidos em pequenos 

grupos sem que haja categoriza��o (CAO I/II).    

 Antes de avan�armos torna-se pertinente referir, que antes de 

implementarmos o projecto Animation4all, durante o m�s de Fevereiro foram 

elaborados planos/grelhas de trabalho mais ajustadas ao p�blico-alvo, que foram 

apresentadas no inicio do m�s de Mar�o, para serem discutidas com os 

respons�veis (Coordena��o CAO e Direc��o DFP). Tendo ficado definido os 

departamentos e cursos a participar em cada uma das actividade propostas.  

 

 

 

 

7.2.3. Terceira Actividade: Lanterna 
M�gica e Narrativas Visuais  

 Todas as forma��es na �rea do cinema de anima��o come�am por 

explicar alguns conceitos base ligados a esta �rea, como por exemplo, porque � 

que vemos as imagens em movimento. Neste contexto, tamb�m n�s 

                                                 

232 L�grimas Ð �s vezes era quase imposs�vel uma pessoa conseguir conter-se ao ver a dedica��o e o 
tamanho esfor�o com que alguns dos elementos executavam as suas tarefas, sem nunca desistir. 
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consideramos ser importante fazer esta introdu��o, no entanto e como estes 

sujeitos na sua maioria, s�o incapazes de compreender alguns dos princ�pios 

base e conceitos que regem esta tem�tica, foi necess�rio arquitectar e conceber 

m�todos e estrat�gias pr�ticas, que os conduzisse � aprendizagem (Almeida(b) 

2014). 

 Neste sentido, foi criado um bloco de tr�s actividades multidisciplinares, 

para nos ajudarem a explicar e a introduzir os jovens/adultos no universo do 

cinema de anima��o Ð desencadeando-se desta forma o inicio da implementa��o 

e o desenvolvimento do projecto Animation4all_ Experimentar, Fazer e Aprender.   

Assim sendo, na 3.» fase da 2.» parte, lan�amos a actividade233- Lanterna M�gica 

e Narrativas Visuais Ð onde se propunha, atrav�s de um exerc�cio multidisciplinar 

de car�cter experimental e explorat�rio, por um lado, criar algumas lanternas 

m�gicas a partir de materiais usados e, por outro, desenvolver pequenas 

narrativas gr�ficas com base nas experi�ncias de vida, na imagina��o e na 

criatividade de cada um, para serem usadas na lanterna m�gica.  

Este exerc�cio que teve inicio no m�s de Mar�o, conteve na sua ess�ncia v�rios 

objectivos para al�m da cria��o e desenvolvimento dos objectos citados, 

nomeadamente:  

- introduzir os jovens/adultos com NEE no mundo do cinema de anima��o; 

- Promover a valoriza��o pessoal, aumentar a auto-estima e a autoconfian�a 

nos participantes Ð uma vez que estavam empenhados em produzir 

objectos com um prop�sito real.; 

- Promover a inclus�o e a valoriza��o dos jovens com NEE e, paralelamente 

aferir o potencial desta nova pr�tica educativa multidisciplinar; 

- Promover a participa��o, a auto-responsabilidade, os n�veis de 

concentra��o e a aten��o e tamb�m a autonomia; 

- Oferecer novas solu��es e estrat�gias de ensino-aprendizagem, 

recorrendo a metodologias de ensino activas e criativas com base na arte e 

no audiovisual, que sejam compat�veis e centradas no individuo com 

necessidades especiais e; 

- Promover a expressividade e a criatividade. 

 Esta actividade foi desenvolvida em dois departamentos da Cerciespinho, 

no DFP, com os cursos de SC, QI e T e, no CAO. Foi dirigida pela investigadora e 

contou com o apoio do formador do curso de SC, o Sr. Ant�nio e, com o apoio de 

2 monitoras, a Susana e a F�tima do CAO, sendo que a Susana teve um papel 

mais activo no desenrolar desta actividade. De referir ainda, que de forma muito 

                                                 

233 Este exerc�cio/actividade foi planificado de acordo com o paradigma da educa��o expressiva 
integrado em ambiente natural dos Jovens e adultos com NEE. Modelo de planifica��o e exemplo no 
anexo H. 
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pontual este exerc�cio tamb�m contou com a participa��o da professora de 

desenho do curso de T, sendo que esta participa��o foi no entanto muito pouco 

relevante. Para melhor se compreender a forma como decorreu o exerc�cio, 

descreveremos as tarefas por fases, ressalvando no entanto, que estas 

decorreram todas em paralelo.  

No [Esquema.54], que se segue podemos ver de forma resumida as partes que 

constituintes do trabalho da terceira actividade. 

 
[Esquema.54]: Resumo das fases de trabalho da terceira actividade :: Fonte: A pr�pria. 

 FASE 1 Ð Cria��o e desenvolvimento de um conjunto de lanternas 

m�gicas, para projectar as narrativas visuais, que seriam desenvolvidas por outros 

membros da mesma institui��o. Em primeiro lugar, dirigimo-nos ao formador de 

SC, para compreender junto do mesmo como proceder junto dos jovens, para 

lan�ar o desafio Ð constru��o de uma lanterna m�gica. Ficando estabelecido que 

no dia seguinte da parte da manh�, juntos far�amos a apresentar do projecto. E 

assim foi, por volta das 9 horas e 15 minutos reunimos os formandos todos � volta 

de uma bancada, e come�amos por explicar a nossa presen�a e o projecto  

Animation4all Ð Como estavam todos muito calados e a olhar, sem dizer nada, 

resolvemos antes de lan�ar o desafio, na tentativa de quebrar o gelo e de os 

conseguir captar, falar um pouco da hist�ria do cinema de anima��o Ð iniciando o 

processo lan�ando a seguinte afirma��o - ÒVoc�s sabiam que j� na pr�-hist�ria 

havia cinema!Ó 

(...) ficaram todos a olhar para mim... de m�os nos bolsos, alguns com 

cara de espanto riam-se - Òolha-me estaÓ (...) Òpois simÓ (...) Òesta agora � 

boaÓ(...). � ent�o que pego no meu computador, e mostro uma pequena 

apresenta��o feita para o festival de Annecy em 2002 - foi uma risada 

geral Ð estava quebrado o gelo (notas de campo, Mar�o de 2014). 
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[Figura.192]: Jurannessic - Annecy 2002 :: Fonte: http://perso.wanadoo.fr/jurannessic2002 

 Depois da visualiza��o da anima��o, j� num ambiente mais descontra�do, 

prosseguimos o nosso trabalho mostrando uma esp�cie de Timeline, esta linha de 

tempo continha em si os objectos que mais se destacaram na hist�ria do cinema 

e do cinema de anima��o at� ao aparecimento do cinemat�grafo dos irm�os 

Lumi�r�. Nesta nossa pequena apresenta��o, levamos tamb�m alguns objectos 

�pticos, como: o taumatr�pio, o zootr�pio e outros, para que pudessem ver e 

experimentar.   

 
[Figura.193]: Timeline usada para descrever a hist�rica do cinema/cinema de anima��o :: Fonte: A pr�pria. 

S� no final desta abordagem � que lan�amos o nosso desafio - criar uma lanterna 

m�gica tendo por base materiais j� existentes (com excep��o das lentes), para 

projectar as hist�rias que os colegas iriam criar - Para nosso espanto e alegria 

teve ader�ncia total.  

Mexiam nos brinquedos �pticos com curiosidade e espanto (...) Estavam 

de tal ordem motivados e agitados, que perguntavam: ÒEnt�o diga l�, � 

Tia234, o que � que � preciso fazerÓ (...) ÒComo � que se faz isso...Ó (notas 

de campo, Mar�o de 2014). 

                                                 

234 Tia Ð n�o no sentido verdadeiro da palavra, mas porque usam o termo como forma de express�o. 
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Uma vez que o ano lectivo j� decorria, este exerc�cio foi incorporado como uma 

actividade extra curricular e desenvolvido consoante a disponibilidade dos 

formandos. Como j� vimos na subsec��o 6.7.3.1., o grupo de SC � constitu�do 

por 9 elementos, todos de sexo masculino, com idades compreendidas entre os 

16 e os 20 anos. Todos apresentam Defici�ncia Intelectual Moderada (DIM), sendo 

que dois apresentam ainda D�fice de Aten��o (DA) e hiperactividade (H). 

 No [Esquema.55], podemos ver de forma resumida o grupo do curso de 

Serralharia Civil que participou neste projecto de investiga��o.  

 
[Esquema.55]: Grupo participante na constru��o da L.M., Serralharia Civil :: Fonte: A pr�pria. 

 Esta actividade foi desenvolvida seguindo uma estrutura simples de 

opera��es dispostas por ordem l�gica, procurando assim levar os formandos a 

atingir a solu��o de forma mais r�pida e eficiente. Este exerc�cio contou com a 

nossa presen�a em campo 1 a 2 vezes por semana, para acompanhamento, 

esclarecimento de d�vidas e apoio no desenvolvimento das solu��es. A estrutura 

teve por base os seguintes passos: 

1.¼ passo Ð Pesquisar sobre Lanternas M�gicas (LM); 

2.¼ passo Ð Procurar e definir os materiais a utilizar na constru��o da L. M.; 

3.¼ passo Ð Estudar e Analisar as possibilidades, experimentar e fazer testes; 

4,¼ passo Ð Criar e desenvolver uma Lanterna M�gica. 

 Tudo corria dentro da normalidade at� chegarmos a 2¼ passo Ð Procurar e 

definir materiais, aqui, nenhum dos elementos foi capaz de apresentar um ou mais 

objectos pass�veis de serem transformados. Para n�o deixar que as coisas 

tomassem outro rumo perguntei,  

ÒEnt�o digam l� o que se passa?Ó Ao que alguns me responderam  

ÒOh! essa cena � muito dif�cilÓ (...) 

 ÒEu ainda procurei, mas n�o vi nada de jeitoÓ.  

E com muita paci�ncia e de forma descontra�da l� repostei Ð ÒMas se 

fosse f�cil eu n�o tinha vindo procurar a vossa ajuda, n�o acham?. Eu 

preciso � que voc�s pensem um bocadinho para me ajudar, que eu 

sozinha n�o sou capazÓ (notas de campo, Mar�o de 2014). 
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 Hoje estou triste e desapontada, n�o sei o que se passou, 

pareciam t�o entusiasmados quando sa�ram no outro dia, que a mim me 

parecia que seria f�cil encontrarem alguma solu��o e no final n�o me 

apresentam nada... (reflex�o, Mar�o de 2014).  

 (...) Mais uma tentativa falhada Ð j� vamos na segunda semana 

(...), isto assim n�o pode ser, vamos ter de ser n�s a encontrar os 

materiais, para que eles possam trabalhar (reflex�o, Mar�o de 2014). 

 Vista a dificuldade em se encontrar os materiais para trabalhar, assumimos 

n�s esta tarefa, para n�o deixar arrastar por muito mais tempo esta fase. Assim 

fomos � procura, e em conversa com um colega, foi poss�vel conseguir arranjar 7 

caixas, que serviram em tempos para guardar a comida dos soldados americanos 

numa miss�o qualquer, embora n�o soub�ssemos qual teria sido a miss�o, 

pareceu-nos um excelente objecto para aquilo que pretend�amos. Pegamos nas 

caixas e depois de bem lavadas e desinfectadas estavam prontas novamente para 

servir, s� que desta vez em outro campo de batalha.  

 Ter�a-feira de tarde, estavam na hora do almo�o - chegamos 

mais cedo e fomos falar com o formador. Depois colocamos 1 caixa no 

meio da bancada e ficamos a aguardar que os formandos chegassem. 

Foram chegando, cumprimentaram e ficaram por ali a ver o que se ia 

passar (...) reunimos o grupo novamente � volta da bancada e disse. ÒC� 

est� a nossa LMÓ e apontei para a caixa. Come�aram logo a mexer (...) 

Òeh p� isto � bue de pesadoÓ ÒOh! Tia onde � que arranjou istoÓ(...) 

Para despertar e estimular ainda mais, disse: ÒSabem essa caixa e mais 6 

que tenho l� em casa andaram na guerraÓ Ð ficaram todos a olhar, Òna 

guerra?Ó - ÒSim, serviam para os soldados americanos levarem a comida 

(...)Ó ÒE agora com a vossa ajuda v�o servir para projectar imagensÓ... 

sorrisos... (notas de campo, Mar�o de 2014). 

 Ultrapassado o problema de n�o encontrarem os objectos, come�aram 

logo discutir entre eles uma forma de transformar aquela caixa num projector. E, 

sem se aperceberem estavam a trabalhar e � procura de solu��es, a fazer 

esbo�os e a estudar de forma mais din�mica. Eles sabiam o que tinham que fazer, 

estavam agora � procura de uma formula que permitisse com poucas 

modifica��es, alterar aquele objecto numa Lanterna M�gica original, e assim l� 

foram trabalhando e trocando ideias.  

 Depois de nos reunirmos novamente, para a apresenta��o e discuss�o das 

ideias, ficou decidido que entre todos t�nhamos que avaliar as propostas e definir 

qual seria a melhor solu��o - consideramos que desta forma e atrav�s desta 

esp�cie de negociata, onde todos eram convidados a participar, a proposta 
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escolhida, que poderia sofrer altera��es e novos reajustes, n�o exaltaria nenhum 

deles em particular. 

E l� est�vamos n�s, todos reunidos (...), S� alguns dos elementos � que 

lan�aram algumas ideias, os outros apresentam desculpas por n�o terem 

feito nada para al�m do que j� estava feito na sess�o anterior (...). 

Algumas das ideias pareciam-me v�lidas, de forma discreta Ð  lan�ava 

perguntas: Òcomo � que a luz vai parar l� dentroÓ (...) Ð respondiam Òisso 

� f�cil: fazemos aqui um furo, enfiamos um fio, depois montamos um 

casquilho l� dentro, e depois � s� acender - est� ver � f�cilÓ. E quando 

pergunto se Òalgum de voc�s sabe fazer essas liga��es?Ó (todos se 

come�aram a rir) Òî tia isso � a coisa mais f�cil que h� (...). L� prossegui, 

Òent�o e depois como � que seguramos os acr�licos com as hist�rias?Ó e, 

eles l� me respondiam Òpodemos fazer um coisa com chapa e uma 

dobras e por um tubo (...)Ó(notas de campo, Mar�o de 2014). 

Embora percebesse o que me diziam, fiz que n�o entendia l� muito bem 

como ficaria o objecto no final Ð pedindo que me desenhassem a forma 

para eu poder ver. E, l� perguntavam entre eles Òquem � que tem mais 

jeito para fazer desenhos?Ó (...) Ò� o F�bio, mas ele hoje est� a faltarÓ (...) 

Òent�o vai l� tu L�zaro que tamb�m tens jeitoÓ. Feito o desenho, pergunto 

mais uma coisa - ÒOlhem l�, qual � o material para fazer isto (apontando 

para a zona de suporte do acr�lico, no desenho) Ð levanta-se o Jo�o e vai 

buscar um bocado de chapa e tubo, Ò� deste, est� a verÓ (notas de 

campo, Mar�o de 2014). 

Mais uma vez sem se aperceberem estavam a trabalhar todos juntos de forma 

interactiva e descontra�da. Na [Figura.194] ao lado, podemos ver um dos elementos 

do grupo de SC a desenhar a solu��o que nos estavam a tentar transmitir e que 

n�s faz�amos que n�o entend�amos. 

 

[Figura.194]: Estudo de possibilidades para a L.M.  :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 
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 Estando definida a forma e os mat�rias avan�aram para a constru��o do 

prot�tipo, passadas duas semanas estavam a apresentar o trabalho para ser 

testado, depois de pequenos reajustes estavam prontos para transformarem as 

outra 5 caixas em lanternas m�gicas235.  

 
[Figura.195]: Constru��o da Lanterna M�gica :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Como era ainda necess�rio conceber e criar um suporte para a lanterna 

m�gica, reunimos novamente os elementos do grupo e lan�amos o desafio Ð criar 

um suporte original para a nossa LM., que possa subir e descer e, que seja de 

f�cil transporte. Deparamo-nos aqui, mais uma vez, perante um problema grave - 

a falta de criatividade e imagina��o.  

N�o sei de quem ser� a culpa, se da escola, se dos professores, se dos 

pais, se do meio em que est�o inseridos, se da pr�pria sociedade - 

posso observar sem qualquer esfor�o, que apesar de serem t�o jovens 

est�o, completamente amarrados, bloqueados e presos ao convencional 

- a imagina��o e a criatividade encontram-se integralmente atrofiadas 

(notas de campo, Abril de 2014). Como � que podemos querer jovens e 

adultos mais imaginativos, criativos e inventores se desde pequenos o 

que fazemos � impor-lhes regras e atrofia-los (reflex�o, Abril de 2014). 

 Para tentar minimizar este problema, propusemos a realiza��o de um 

simples jogo criativo, que consistia em pegar em diferentes objectos, e consoante 

as solicita��es, os jovens/adultos teriam que os dispor at� conseguirem criar as 

formas solicitadas. Assim com uma caixa cheia de material (gr�o de caf�, pedras, 

folhas, parafusos, paus de canela, etc.) e depois de distribuir uma folha branca 

por cada um, iniciamos o exerc�cio.  

                                                 

235 A proposta inicial sempre foi realizar 6 lanterna m�gicas. Uma para dar � institui��o, e a outras cinco 
para posteriores exposi��es e trabalhos. 
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Estavam todos a olhar, sem saber ao certo o que era preciso fazer, 

tinham a folha � sua frente e um monte de objectos (que para alguns n�o 

passava de lixo). Vamos ent�o come�ar Ð quero que voc�s me desenhem 

com esses objectos um p�ssaro. ÒUm p�ssaro, com isto?Ó perguntou-me 

um deles, Òsim, um p�ssaroÓ. Olharam uns para os outros e nada (...). 

ÒVou fazer o meu p�ssaro, para verem como isto funciona Ð peguei em 

gr�o de caf� e fiz um p�ssaro Ð est�o a ver � assim Ð agora s�o voc�s. E 

j� agora, n�o podem copiar o meu p�ssaroÓ. Ao principio alguns 

elementos n�o queriam alinhar, achavam que aquilo era Òest�pidoÓ, mas 

tanto insisti que l� consegui (...) Depois era v�-los rir do trabalho uns dos 

outros... Foi muito bom! Prosseguimos com graus cada vez mais 

complexos - obrigava-os a misturar coisas do g�nero Ð Òquero um bicho 

que tamb�m seja um carroÓ; Òquero um avi�o com forma de florÓ (...) Ð 

pareciam crian�as a brincar (notas de campo, Abril de 2014). 

 Ap�s a realiza��o deste jogo, passamos para a cria��o do suporte para a 

lanterna m�gica. E alguns com mais facilidade do que outros, come�aram a 

imaginar algumas coisas engra�adas, at� que um deles diz, Òe se fiz�ssemos uma 

coisa parecida com uma aranhaÓ. Estando todos de acordo, come�aram a fazer 

alguns estudos e esbo�os com base no esqueleto de uma aranha. Apresentando 

um suporte, com quatro pernas onde a lanterna m�gica encaixaria. Ap�s 

aprova��o, ficou estabelecido que, enquanto uns tratariam da transforma��o das 

restantes lanterna m�gica, os outros se encarregariam da constru��o do suporte. 

A [Figura.196], mostra-nos algumas imagens referentes � constru��o da estrutura e 

acabamentos da lanterna m�gica, realizado pelo curso de S.C. do DFP. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

[Figura.196]: Constru��o da estrutura e 
acabamentos Lanterna M�gica 

 Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico).  
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 Segundo a opini�o do formador respons�vel pelo acompanhamento e 

desenvolvimento da lanterna m�gica, este exerc�cio foi muito interessante porque 

lhes permitiu ter contacto directo com um projecto real, foi f�cil de realizar, porque 

procurou trabalhar com os conhecimentos que eles j� possu�am, esteve bem 

planeado e segundo o mesmo, os jovens/adultos andaram motivados  e sentiram-

se valorizados e respeitados, porque se aceitava a opini�o deles. Enquanto 

processo de ensino-aprendizagem, considera ter sido muito apropriado e muito 

�til. 

 FASE 2 Ð Em paralelo � fase 1, decorria tamb�m a fase 2, que consistia em 

criar e executar as narrativas visuais, para serem projectadas atrav�s da lanterna 

m�gica, criada pelo curso de SC. As narrativas visuais foram desenvolvidas e 

executadas em dois departamentos da Cerciespinho, nomeadamente, no 

Departamento de Forma��o e Reabilita��o profissional (DFP), com os cursos de 

QI e T e no Departamento de actividades ocupacionais (CAO), com um grupo 

inicial de 4 elementos aos quais se juntaram mais tarde 2 elementos.  

 Este exerc�cio foi desenvolvido pela investigadora e decorreu durante tr�s 

semanas no m�s de Mar�o, o n�mero de sess�es e a horas empregues na 

actividade variaram consoante os departamentos Ð no caso do CAO foram 2 

sess�es por semana em m�dia de 1hora e 30 minutos. No caso do DFP, QI e T, 

foi 1 sess�o por semana, de 2 a 3 horas com um intervalo de 30 minutos. Como j� 

foi referido anteriormente, contou com o apoio inicialmente da monitora Susana � 

qual se veio associar mais tarde a monitora F�tima no CAO. Esta actividade 

contou ainda tamb�m, de forma muito pontual, com a presen�a da formadora de 

desenho do curso de T. 

 Como j� expliquei na subsec��o 6.7.3., era muito dif�cil conseguir reunir 

todos os elementos do curso de QI, para desenvolver os exerc�cios, no entanto e 

embora todos os elementos tenham iniciado o processo apenas quatro 

conseguiram desenvolver a totalidade da actividade, tr�s de sexo feminino e um 

de sexo masculino, sendo que um elemento do sexo masculino e um do sexo 

feminino sofrem de defici�ncia intelectual moderada (DIM) e os restantes 

elementos do sexo feminino, um apresenta Autismo e o outro Trissomia 21. Desta 

forma explicamos a raz�o porque � que [Esquema.56], o curso de QI, apenas 

apresenta quatro e n�o os oito elementos. 

 No curso de T, iniciamos o trabalho com quatro elementos, tr�s do sexo 

feminino e um do sexo masculino, tendo vindo a ser mais tarde integrado mais um 

elemento do sexo feminino. Sendo que tr�s dos elementos do sexo feminino 

apresentam defici�ncia intelectual moderada (DIM), uma apresenta Autismo e o 

elemento de sexo masculino apresenta Trissomia21.  
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 Quanto ao grupo do CAO, como era um grupo muito grande, resolvemos 

seguir a sugest�o dos profissionais (monitoras), primeiro apresent�vamos a 

actividade e depois pergunt�vamos quem � que queria participar. Desta forma 

iniciamos o processo com 4 elementos do sexo masculino e mais tarde foi 

integrado mais dois elementos um do sexo masculino e um do sexo feminino, que 

depois de verem tamb�m quiseram participar. Dos elementos participantes, dois 

apresentam S�ndrome de Down (trissomia 21), dois apresentam defici�ncia mental 

moderada, um defici�ncia mental grave e um Autismo. 

 [Esquema.56]: Grupos participantes na cria��o das narrativas visuais :: Fonte: A pr�pria 

 Vimos no terceiro capitulo, que numa narrativa visual, a imagem atinge o 

estatuto de pe�a fundamental de todo o processo, j� que � atrav�s desta que se 

passa a contar os acontecimentos reais e/ou imagin�rios. Considerando o 

conceito de que uma narrativa consiste numa sequ�ncia de ac��es durante as 

quais ocorrem diferentes situa��es Ð o que se pretendia com este exerc�cio era 

conseguir a partir da v�rias estrat�gias e est�mulos que os indiv�duos 

conseguissem criar as suas pr�prias narrativas visuais.   

 H� semelhan�a das actividades anteriores, tamb�m esta foi planeada e 

adaptada, para que todos pudessem participar, neste sentido e por forma a 

concretizar a nossa proposta, de cria��o de narrativas visuais, optamos por seguir 

uma estrutura simples de trabalho que se divide em tr�s etapas. A primeira etapa 

onde a partir de v�rios est�mulos convidamos os participantes a criarem/ 

imaginarem as suas pr�prias narrativas e a passarem-nas para uma folha de 

papel. Depois da primeira fase estar conclu�da passamos para a segunda etapa, 

que � naturalmente passar as hist�rias criadas para as placas de acr�lico e colorir, 

depois de estarem secas passamos para a terceira e �ltima etapa que � 

precisamente projectar as hist�rias criadas para que todos os colegas possam ver 

e apreciar.  
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O [Esquema.57] que se segue mostra de forma resumida as etapas percorridas 

para o desenvolvimento desta actividade. 

 

[Esquema.57]: Resumo das etapas que comp�em o exerc�cio de cria��o de narrativas visuais 
Fonte: A pr�pria. 

 Ao analisarmos o [Esquema.57], referente �s etapas que comp�em o 

exerc�cio de cria��o de narrativas visuais, podemos verificar que este se encontra  

repartido e simplificado por pequenas etapas sequenciais, que depois de 

ultrapassadas uma a uma resultam num conjunto de hist�rias originais. Que 

podem ser exibidas na Lanterna m�gica. Neste contexto, podemos ver no 

esquema que o nosso trabalho teve como base os seguintes passos: 

1.¼ passo Ð Com base em diferentes est�mulos, cada individuo era convidado 

a criar as suas pr�prias hist�rias; 

2.¼ passo Ð numa tira de papel de 8x30 cm, os indiv�duos desenham ou 

colam os elementos que fazem parte da sua hist�ria. (a folha de papel � 

originalmente mais pequena que o acr�lico porque os jovens/adultos, 

normalmente desenham at� aos limites, portanto � necess�rio deixar algum 

espa�o quer em cima quer em baixo para que os desenhos n�o se percam). 

3.¼ passo -  Colar com um pouco de fita-cola a tira de papel com os 

desenhos virados para o acr�lico de 10x30 cm e virar o acr�lico. 

4.¼ passo Ð Virar o acr�lico e limpar muito bem com �lcool, antes de decalcar 

e pintar Ð No caso do CAO, este passo foi assegurado pela investigadora 

e/ou monitoras. 

5.¼ passo Ð Decalcar os desenhos com uma caneta de acetato, os 

desenhos/colagens efectuados no processo anterior; 



 557 

6.¼ passo Ð Depois de decalcado, pintar a hist�ria com aguarelas coloridas 

(deve-se pintar com luvas, para n�o colocar gordura no acr�lico); 

7.¼ passo Ð Deixar secar bem a prancha de acr�lico (com a ajuda de um 

secador), e voltar a pintar caso seja necess�rio; 

8.¼ passo Ð Exibir as hist�rias num espect�culo de lanterna m�gica, criada 

pelos colegas do curso de serralharia civil.  

 Temos ainda a referir que os materiais utilizados para esta actividade, n�o 

s�o aqueles que originalmente se empregam - vidros e tintas pr�prias para vidro. 

Considerando e atendendo as caracter�sticas do nosso p�blico-alvo, tivemos que 

reajustar tamb�m os materiais, substituindo o vidro e as tintas para vidro que s�o 

feitas � base de solventes, por materiais menos caros e perigosos, como o acr�lico 

e as tintas � base de �gua (aguarela), tudo isto para que nenhum dos indiv�duos 

ficasse com alergias ou se magoasse.  

 Em rela��o ao CAO, a cria��o das narrativas contou com o apoio e ajuda 

inicial da monitora Susana � qual se veio juntar mais tarde a monitora F�tima. Este 

exerc�cio foi desenvolvido na sala de actividades ocupacionais e na sala de TIC. 

Para se desenvolver uma hist�ria � necess�rio activar mecanismos internos e 

fazer algum exerc�cio intelectual, para que a nossa mente consiga desencadear e 

conceber um conjunto de sequ�ncias de acontecimentos l�gicos ordenados 

temporalmente. Neste contexto e vendo a dificuldade que os indiv�duos 

apresentavam em criar e desenvolver hist�rias,  

(...) a dificuldade que apresentam � enorme, n�o � que n�o queriam fazer, 

apenas n�o compreendem o que t�m que fazer (...) se lhes pe�o para 

desenhar algo concreto, como por exemplo uma �rvore, fazem-no com 

muita satisfa��o, mas se pe�o para desenharem um jardim, j� se nota 

alguma dificuldade, porque apenas se centram num objecto do jardim 

(flores) e, se pe�o algo ainda mais complicado, ficam completamente 

perdidos (notas de campo, Mar�o de 2014). 

Foi necess�rio criar uma estrat�gia de trabalho mais din�mica e activa que os 

estimulasse e que lhes permitisse fazer analogias ao que queria representar ou em 

alternativa �s tem�ticas lan�adas. As conex�es eram feitas por eles pr�prios, 

aquilo que t�nhamos que fazer era apenas ajud�-los a chegar l�, 

(...) ao ver que daquela forma n�o seriam produtivos, sugeri � monitora 

que fiz�ssemos um jogo simples de associa��o de elementos, atrav�s do 

dialogo e de perguntas directas - ela, concordou - embora tenha 

admitido que n�o sabia como proceder. Foi ent�o que me aproximei de 

um dos elementos e iniciei o processo: 

Inv.: Òdiz-me l� o que vais querer desenhar? 



 558 

Utente: vou desenhar o mar (...) Ð passear e ver o mar 

Inv.: e no teu passeio est� frio ou calor? 

Utente: est� calor Ð vou desenhar um sol (...) 

Inv.: olha que mar t�o bonito, diz-me uma coisa tu sabes o que anda 

dentro do mar? 

Utente: s�o peixes 

Inv.: ai sim, vejo que o teu mar ainda n�o tem peixes, e agora? 

Utente: vou desenhar peixes - sorrisos 

Inv.: heh! Sabes �s vezes vejo o mar e andam l� umas coisas em cima 

dele, n�o me recordo, como se chamam (...) como ainda n�o percebia o 

que eu queria dizer (...) aquilo que tamb�m d� para apanhar os peixes 

Utente: ah! O barco, � o barco! 

Inv.: � isso mesmo, o barco. - j� n�o me lembrava.  

(...) E assim ia prosseguindo at� se conseguir criar a pequena hist�ria 

intitulada ÒUm passeio para ver o marÓ (notas de campo, Mar�o de 2014). 

Compreendendo o m�todo rapidamente a monitora Susana tamb�m come�ou a 

trabalhar, e assim l� fomos, enquanto uns desenhavam, n�s faz�amos as 

perguntas aos outros e assim sucessivamente, at� que se conseguiu atingir os 

objectivos Ð criar pequenas hist�rias. A [Figura.197] que se segue mostra algumas 

das imagens recolhidas no processo de cria��o e desenvolvimento das narrativas. 

 
[Figura.197]: Cria��o e desenho das narrativas visuais, CAO :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

Depois de desenhadas as hist�rias passamos para as fases seguintes, em que 

tinham que colar as folhas no acr�lico, decalcar e pintar com aguarela. Antes de 

come�arem a pintar, exemplifiquei como se fazia - Se eu n�o quisesse misturar as 

cores tinha que deixar secar muito bem, para tal tinham que pegar num pequeno 

secador, se queriam que as cores se misturassem bastava pintarem umas cores 

por cima das outras.  
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Hoje fiquei completamente surpreendida, s� precisaram que eu pintasse 

uma vez para verem como se faziam. No entanto, alguns deles ficaram 

preocupados ao verem as cores a misturarem-se Ð calmamente peguei 

num len�o de papel e coloquei para absorver o excesso da �gua e 

apontei para o secador (notas de campo, Mar�o de 2014). 

 
[Figura.198]: Decalcar as narrativas visuais, CAO :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 
[Figura.199]: Pintar as narrativas visuais, CAO :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 No DFP, iniciamos esta fase e este processo com a ajuda da direc��o, que 

fez a amabilidade de nos acompanhar na primeira sess�o, quer para QI, quer para 

T. Onde, amavelmente nos apresentou aos grupos e lhes transmitiu que a partir 

daquele dia n�s estar�amos com eles 1 a 2 vezes todas as semanas, para 

desenvolvermos actividades novas e um filme de anima��o. Na verdade, n�s j� 

t�nhamos tido contacto com eles na primeira sess�o de cinema de anima��o, j� 

nos conhec�amos. No entanto, esta abordagem mais formal foi importante para 
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que os elementos dos cursos em quest�o ficassem mais tranquilos e seguros - e 

assim, depois da breve apresenta��o, o elemento da direc��o abandonou a sala Ð 

estando n�s a partir daquele momento, encarregues de gerir os trabalhos e os 

grupos.  

 As abordagens quer no grupo de QI., quer no grupo de T., foram muito 

semelhantes, ou seja, a primeira sess�o serviu para nos conhecermos melhor, 

para explicar de forma simplificada o que era a o nosso projecto e o que 

pretend�amos, responder a todas as quest�es que colocaram e apresentar os 

exerc�cios que ir�amos realizar nas sess�es seguintes. Ainda aqui, houve tempo 

para distribu�mos uma folha branca a cada elemento e pedir para nos fazerem um 

desenho � sua vontade Ð desta forma quer�amos introduzi-los no processo mas 

ainda sem especificidades concretas, alguns dos elementos como ainda n�o se 

sentiam � vontade desenharam muito pouco ou quase nada, preferindo ficar a 

conversar.  

 Antes de prosseguirmos, gostar�amos de esclarecer que o curso de QI. 

executou este exerc�cio na sala n.¼1 e o curso de T. desenvolveu-o na sala n.¼ 2 

(ver planta do CDP, na subsec��o 6.7.1). Feitas as introdu��es e explanadas as 

inten��es demos inicio ao processo, que como j� referi os m�todos e as t�cnicas 

de trabalho para ambas as turmas foram muito semelhantes. 

Cheguei � sala para a primeira sess�o pr�tica com T. eram 9 horas da 

manh�, ainda ningu�m tinha chegado (...) aproveitei para arrumar o 

espa�o e colocar alguns materiais em cima da mesa, para que quando 

chegassem pud�ssemos dar inicio ao exerc�cio. Come�aram a chegar a 

sala, cumprimentavam e uns sentaram-se � espera para ver o que se ia 

passar e outros n�o resistiram e come�aram a ver e a mexer no material 

(...) antes de iniciar os trabalhos, pedi para que me contassem uma 

pequena hist�ria, que poderia ser inventada Ð com muito custo l� 

come�aram a contar, com a ajuda uns dos outros a hist�ria do 

capuchinho vermelho e do lobo mau (notas de campo, Mar�o de 2014). 

Para ver e testar a reac��o do grupo distribui tiras (8x30 cm) de papel branco por 

todos, e pedi para me desenharem a hist�ria que me tinham acabado de contar,  

(...) um dos elemento come�ou logo a desenhar no canto superior 

esquerdo da folha figuras min�sculas umas a seguir �s outras (mal se 

percebia o que ali estava) outros ficaram apreensivos, pareciam 

bloqueados e come�aram a dizer:  Òaqui nesta folhinhaÓ, Òmas a hist�ria 

� muito grandeÓ (...) outro dizia Òeu n�o sei desenharÓ e outros olhavam e 

sorriam (notas de campo, Mar�o de 2014). 
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 Foi not�rio que n�o conseguiam fazer a tarefa que lhes propunha, porque 

estavam t�o obcecados em ter que desenhar tudo, que n�o pensavam em outras 

solu��es. Para ser poss�vel concretizar esta tarefa, era apenas necess�rio que 

resumissem a hist�ria ao essencial. Ent�o para os ajudar comecei a explicar que 

primeiro ter�amos que fazer um apanhado das coisas mais importantes da hist�ria 

e s� depois ent�o � que pod�amos fazer o resto. E, a pouco e pouco l� os fui 

ajudando a perceber como fazer para conseguir desenhar a hist�ria naquela 

pequena folha. Assim, 

(...) Quero que pensem na parte da hist�ria que mais gostaram, que eu j� 

vou falar com cada um de voc�s (...) vou ter com um deles, os outros 

todos � volta e come�o:  

ÒQual � a parte da hist�ria que tu mais gostas?Ó - Ò� a da capuchinho 

vermelho e a da av�Ó (isto assim � muito vago, pensei eu Ð e continuei). 

ÒE na parte que mais gostas o que est� a fazer a capuchinho?Ó - Òest� a 

levar uma cesta de comida para a av�Ó 

ÒE a av� o que est� a fazer?Ó - Est� na cama doenteÓ.  

Ap�s esta conversa depois foi s� orientar, ent�o primeiro desenhas a 

capuchinho com a cesta da comida, depois desenhas a capuchinho no 

caminho e depois desenhas a av� na cama doente (...) Penso pelas 

reac��es que compreenderam como se faz (notas de campo, Mar�o de 

2014).  

Passando esta etapa, voltamos a distribuir mais uma folha (8x30 cm) e pedimos 

agora para desenharem a hist�ria que quisessem, colocaram algumas perguntas e 

come�aram a trabalhar. Em alguns casos, como n�o conseguiam conceber a 

hist�ria sozinhos fomos obrigadas a lan�ar alguns temas e ideias (os namorados, 

passeio com a fam�lia, etc.). Ë excep��o de dois elementos, que precisaram de 

um acompanhamento e de uma actua��o semelhante � do CAO, todos os outros 

realizaram o exerc�cio sem qualquer tipo de problemas.  

Pareciam satisfeitos, estavam a inventar hist�rias, depois contavam ao 

colega do lado e riam-se (...) para os motivar e para aqueles que diziam 

n�o saber desenhar, peguei em algumas revista e dei-lhes para verem se 

alguma imagem lhes servia para a hist�ria. Podiam recortar e colar as 

imagens que fossem necess�rias (...).  

Um dos elementos trabalhava com tanto entusiasmo e rapidez que me 

obrigou a ter que cortar mais folhas (notas de campo, Mar�o de 2014). 

 Em pouco tempo estavam as hist�rias todas criadas. Depois foi s� seguir 

os passos seguintes para concretizar toda a actividade. Podemos ver a seguir na  

[Figura.200], algumas imagens dos grupos de T e QI, no decorrer desta actividade. 
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[Figura.200]: Desenhar/Decalcar e Pintar as narrativas visuais, DFP :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

A cria��o e desenvolvimento das narrativas visuais tinha como interesse principal, 

para al�m de criar os objectos: 

- Compreender junto do p�blico-alvo quais as capacidades de interpreta��o, e 

de poder de s�ntese destes indiv�duos;  

- Perceber qual a capacidade de selec��o da informa��o em fun��o do tema 

escolhido; 

- Valorizar a express�o pessoal e espont�nea;  

- Promover junto destes jovens/adultos formas criativas de ultrapassar os 

desafios, explorando e introduzindo novas abordagens para estimular a 

criatividade e a aprendizagem;  

- Diversificar e promover novas solu��es l�dico-did�cticas de ensino- 

aprendizagem;  

- E, acima de tudo, promover a �rea do cinema de anima��o, como 

instrumento de inclus�o e valoriza��o. 

 Neste sentido foi poss�vel verificar que apesar de algumas limita��es 

intelectuais estes jovens s�o espont�neos e cheios de vontade de aprender e de 

fazer coisas novas. Quando se sentem bem e descontra�dos conseguem passar 

atrav�s do desenho e dos diferentes materiais aquilo que imaginaram, a pouco e 

pouco apresentam as suas hist�rias sem medo. Foi poss�vel perceber que no o 

seu percurso de ensino-aprendizagem, apesar de alguns deles frequentarem aulas 

ligadas � arte (desenho, m�sica), � not�rio que estas aulas est�o mais 

preocupadas em incutir-lhes os ensinamentos de que em lhes proporcionar novas 

experi�ncias que os leve a criar e a exteriorizar o que lhes vai na alma.   
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Ò(...) Sr.» professora desculpe, mas � a primeira vez que fazemos este tipo 

de coisasÓ (...) 

ÒIsto � giroÓ (...)  

Òolha, olha queres ouvir a minha hist�riaÓ (...) 

Òposso levar este para mostrar � m�eÓ (...) entre muitos outros dizeres e  

coment�rios proferidos no final das sess�es (notas de campo, Mar�o de 

2014). 

 No seguimento podemos ainda referir que as sess�es de cria��o e 

desenvolvimento de narrativas visuais decorreram dentro da normalidade.  

Na opini�o das monitoras (CAO) participantes nesta actividade, este exerc�cio foi 

muito interessante e muito f�cil de concretizar, foi um excelente processo para 

que os jovens/adultos relacionassem objectos �s tem�ticas, obrigando-os a 

pensar e ir buscar os seus pr�prios conhecimentos. A sequ�ncia das ac��es foi 

feita de forma l�gica e sem atropelamentos para que todos conseguissem fazer as 

tarefas planeadas. Segundo as mesmas, o jovens/adultos ficaram muito 

entusiasmados e motivados, sentiam-se valorizados e respeitados, porque aquilo 

que eles fizeram foi aquilo que permaneceu e prevaleceu. Enquanto processo de 

ensino-aprendizagem, considera ter sido muito apropriado e muito �til. 

Quando me viam � porta, cheia de tralhas, vinham logo ao meu encontro 

para me ajudar a pegar nas coisas - os olhos at� sorriam, se � que isto se 

pode dizer, mas as express�es de alegria eram tamanhas que 

perguntavam logo: Òa professora vai estar connosco hoje? (notas de 

campo, Mar�o de 2014). Na verdade n�o sei muito bem descrever aquilo 

que via e sentia, era uma mistura de energias fora do normal, pareciam-

me crian�as em ponto grande, todos eles muito educados e portadores 

de uma inoc�ncia indescrit�vel (...) para eles estava sempre tudo bem, 

esperavam pacientemente pela sua vez, e antes de fazer o que quer que 

fosse, perguntavam sempre se podiam (...) Mas que seres extraordin�rios 

que n�o v�em maldade em nada (reflex�o, Mar�o de 2014). 

 Uma �ltima nota referente a esta actividade e que consideramos ser 

pertinente. Embora hajam alguns problemas finais no resultado, nomeadamente 

na projec��o - porque os desenhos n�o se v�em l� muito bem, isto por causa das 

lentes, dos acr�licos que s�o mais espessos que o vidro e da tinta de aguarela, 

que tornou o acr�lico ainda mais ba�o. Fica no entanto a inten��o e toda a 

experi�ncia este exerc�cio proporcionou a estes jovens/adultos, que apesar de 

tudo nos apresentam algumas lanternas m�gicas com suporte e v�rias narrativas 

visuais, como se pode ver alguns exemplos na [Figura.201] que se segue. 
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[Figura.201]: Trabalho finalizado: L. M�gica e Narrativas Visuais :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 

 

 

 

7.2.4. Quarta Actividade: Taumatr�pio 
e Grafismos  

 O segundo exerc�cio proposto para introduzir os jovens/adultos no 

universo do cinema de anima��o, e que nos ajudaria a explicar o conceito de 

reten��o retiniana, era inicialmente a explora��o e o desenvolvimento de um 

brinquedo �tico muito simples, denominado de Taumatr�pio. Este simples 

brinquedo, era composto por um pequeno disco de cart�o preso nas 

extremidades por dois fios e cujas faces continham imagens complementares. O 

modo de funcionamento era simples, pegava-se nos fios e rodava-se o objecto 

at� atingir a velocidade certa para se obter a ilus�o de �ptica, que nada mais era 

do que fundir as duas imagens numa s�.  
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 Antes de prosseguirmos, conv�m esclarecer que a nossa primeira inten��o 

era fazer este exerc�cio com base em cart�o, no entanto, e ap�s termos verificado 

que este material era demasiado fr�gil nas m�os de alguns destes jovens e 

adultos, que em alguns dos casos n�o controlam a for�a que possuem - foi 

necess�rio ir � procura de novas solu��es.  

Levei alguns taumatr�pios feitos em cart�o, para fazermos a experi�ncia 

(...), rapidamente percebemos que eles n�o conseguiam fazer girar o 

disco, e depois de algumas tentativas, puxaram com mais for�a e o 

cart�o rasgou-se numa das extremidades (notas de campo, Mar�o de 

2014). 

Acabamos por ter que reajustar o exerc�cio e procurar uma forma mais resistente 

e v�lida para que estes jovens/adultos tamb�m pudessem usufruir da experi�ncia. 

� foi assim que surgiu a possibilidade de realizar parte desta actividade tamb�m 

com os jovens/adultos de carpintaria e, do atelier de madeiras da Cerciespinho.  

Assim sendo, na 3.» fase da 2.» parte, num 2.¼ momento lan�amos a actividade236 

-  Taumatr�pio e Grafismos Ð onde se propunha, atrav�s de um exerc�cio 

multidisciplinar de car�cter experimental e explorat�rio, por um lado, criar alguns 

Taumatr�pios de mesa e outros e m�o e, por outro, desenvolver os grafismos com 

base na imagina��o e na criatividade de cada um, para serem colocados nos 

Taumatr�pios.  

 Esta actividade decorreu num per�odo de aproximadamente um m�s, 

desde meados do m�s de Mar�o a meados do m�s de Abril. Para al�m da cria��o 

dos objectos e grafismos, este trabalho, � semelhan�a da actividade anterior, 

tamb�m promovia os seguintes objectivos: 

- Introduzir os jovens/adultos com NEE no mundo do cinema de anima��o; 

- Promover a valoriza��o pessoal, aumentar a auto-estima e a autoconfian�a 

nos participantes Ð uma vez que estavam empenhados em produzir 

objectos com um prop�sito real.; 

- Promover a inclus�o e a valoriza��o dos jovens com NEE e, paralelamente 

aferir o potencial desta nova pr�tica educativa multidisciplinar; 

- Promover a participa��o, a auto-resposabilidade, os n�veis de 

concentra��o e a aten��o e tamb�m a autonomia; 

- Oferecer novas solu��es e estrat�gias de ensino-aprendizagem, 

recorrendo a metodologias de ensino activas e criativas com base na arte e 

                                                 

236 Este exerc�cio/actividade foi planificado de acordo com o paradigma da educa��o expressiva 
integrado em ambiente natural dos Jovens e adultos com NEE. Modelo de planifica��o e exemplo em no 
anexo H. 
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no audiovisual, que sejam compat�veis e centradas no individuo com 

necessidades especiais e; 

- Promover a expressividade e a criatividade. 

 Esta actividade foi desenvolvida em dois departamentos da Cerciespinho, 

no DFP, com os cursos de OAMM (C) e T e, no CAO. Foi dirigida pela 

investigadora e contou com o apoio do formador do curso de C, o Sr. Am�rico, 

com o apoio do respons�vel pelo atelier de madeiras o Sr. Lu�s e, com o apoio de 

1 monitora a Susana, estes dois �ltimos ligados ao CAO. Tamb�m aqui, para 

melhor se compreender a forma como decorreu o exerc�cio, descreveremos as 

tarefas por fases, ressalvando no entanto, que estas decorreram todas em 

paralelo. No [Esquema.58], que se segue podemos ver de forma resumida as partes 

que constituintes do trabalho da quarta actividade. 

 
[Esquema.58]: Resumo das fases de trabalho da quarta actividade :: Fonte A pr�pria. 

 FASE 1 Ð Cria��o e desenvolvimento de um conjunto de Taumatr�pios Ð 

onde seriam colocados os grafismos concebidos e desenvolvidos por outros 

membros da mesma institui��o. Esta fase pode ser repartida em duas partes, a da 

constru��o dos objectos mais complexos por parte do curso de carpintaria e a 

constru��o dos objectos mais simples por parte de alguns elementos masculinos 

que frequentam o atelier de madeiras no CAO. 

 - Primeira Parte - Os procedimentos de acesso ao curso de Carpintaria foi 

muito semelhante ao procedimento de acesso ao curso de Serralharia Civil, neste 

contexto, dirigimo-nos pela manh� ao formador de C, para compreender junto do 

mesmo como proceder junto dos jovens/adultos, para lan�ar o desafio Ð 

constru��o de 6 Taumatr�pios de mesa. Ficando estabelecido que ainda no 

mesmo dia, depois de almo�o, juntos far�amos a apresentar do projecto. E assim 

foi, por volta das 14 horas reunimos os formandos todos � volta de uma bancada, 

e come�amos por explicar a nossa presen�a e o projecto  Animation4all Ð 

propondo a participa��o dos mesmos na constru��o de um brinquedo-�ptico que 

serviria de suporte aos grafismos que os colegas com mais dificuldades iriam 

conceber. No seguimento, mostro alguns exemplos em cart�o que tinha levado - 

primeiro come�o por explicar como funciona e depois declaro aquilo que se 
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pretende Ð tem que ser uma coisa mais resistente, f�cil de rodar e que d� para 

colocar em cima de uma mesa. Como n�o diziam nada perguntamos se me 

estavam a compreender, responderam-nos que sim abanando a cabe�a. 

Fiquei � espera que me dissessem alguma coisa - Por momentos fiquei 

sem perceber se tinham compreendido aquilo que lhes estava a 

transmitir (...) n�o diziam nada, n�o faziam perguntas, n�o diziam que era 

dif�cil ou f�cil (...) nada - pareciam todos mudos. Apenas olhavam para o 

formador, como se estivessem � espera de alguma resposta. (notas de 

campo, Mar�o de 2014).  

Mexiam nos taumatr�pios com alguma curiosidade e interesse (...) no 

entanto, continuavam sem dizer nada, a �nica coisa que ouvimos foi o 

professor a perguntar com um sorriso, Òent�o e isto � para quando?Ó 

(notas de campo, Mar�o de 2014). 

 Uma vez que o ano lectivo j� decorria, este exerc�cio foi incorporado como 

uma actividade extra curricular e desenvolvido consoante a orienta��o do 

formador e a disponibilidade dos formandos. Como j� vimos na subsec��o 

6.7.3.1., o grupo de C � constitu�do por 9 elementos, todos de sexo masculino, 

com idades compreendidas entre os 16 e os 34 anos. Sendo que, Todos os 

elementos apresentam Defici�ncia Intelectual Moderada (DIM), dois apresentam 

ainda D�fice de Aten��o (DA) e hiperactividade (H) e um apresenta S�ndrome de 

Asperger.  

No seguimento, o [Esquema.59] mostra-nos de forma resumida os elementos 

constituintes do grupo de C. participante na quarta actividade: constru��o de um 

Taumatr�pio Ð vers�o mesa. 

 
[Esquema.59]: Grupo participante na constru��o do taumatr�pio de mesa, Carpintaria :. Fonte: A pr�pria. 

 Esta actividade foi desenvolvida seguindo os m�todos e as t�cnicas de 

trabalho j� institu�da na turma e sob a orienta��o do formador. Para a 

concretiza��o deste trabalho os formandos seguiram os seguintes passos: 

1.¼ passo Ð Saber o que o cliente pretende e/ou desenhar o objecto; 

2.¼ passo Ð Definir os materiais para a constru��o do objecto; 
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3.¼ passo Ð Construir o objecto. 

O desenvolvimento do exerc�cio contou com a nossa presen�a em campo 1 vez 

por semana, durante um m�s, com sess�es de aproximadamente 1 hora, para 

acompanhamento, esclarecimento de d�vidas e apoio, caso necess�rio, ao 

desenvolvimento de solu��es. Terminada a sess�o, o Sr. Am�rico assumiu o 

comando, ficando estabelecido que na semana seguinte me apresentariam uma 

solu��o.  

Quando entrei ficaram todos a olhar para mim muito calados, quando sa� 

continuaram a olhar para mim completamente mudos Ð que turma 

estranha pensei eu (...) (reflex�o, Mar�o de 2014). 

Na sess�o seguinte, bati � porta e entrei. Enquanto uns continuaram a trabalhar 

numa estante que estavam a produzir, os outros acompanharam o Formador e 

colocaram-se � nossas frente. J� tinham o esquema e a estrutura planeada ao 

pormenor para fazer o Taumatr�pio, 

(...) ent�o diga l� o que � que acha?Ó Disse o formador. 

Fiquei a olhar para a forma e a olhar para os jovens/adultos e respondi-

lhes com uma pergunta, Òbom, acham que isto vai resultar assim?Ó. 

Olharam uns para os outros, olharam para o formador e l� me foram 

respondendo, abanando a cabe�a e a falarem que ÒsimÓ. ÒAchamos que 

vai ao encontro do que tinha pedidoÓ (...) 

- Estava tudo t�o organizado, t�o esquematizado e preparado (...) - se os 

futuros profissionais achavam que estava bem, quem era eu para dizer o 

contr�rio Ð (...) ÒEnt�o, penso que assim, parece-me que est� bemÓ 

respondi (notas de campo, Mar�o de 2014).  

Ainda antes de avan�arem, um deles pergunta, Òdesculpe podia dizer 

qual � o tamanho da rodela que quer?Ó (notas de campo, Mar�o de 

2014). 

Esclarecidas as poucas d�vidas que tinham, cada um seguiu para a sua bancada 

e come�aram a trabalhar. 

Estavam todos organizados, sabiam perfeitamente o que cada um tinha 

que fazer (...) fui atr�s deles e comecei a fazer perguntas. ÒEnt�o, e 

como � que depois isto vai rodar?Ó, ÒMas que mat�rias v�o utilizarÓ, 

Òv�o fazer as pe�as todas do mesmo material?Ó (...) - Isto s� visto 

(reflex�o, Mar�o de 2014).  

Muito pouco ou quase nada pude fazer, encararam aquilo como mais 

um trabalho para o exterior que tinham que realizar. J� estava tudo 

planeado - estavam a fazer tudo bem e pareciam eficientes Ð mas no 
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entanto, n�o havia um sorriso, uma palavra de conforto, nada! - nem 

me derem espa�o para poder desenvolver com eles nenhum tipo de 

trabalho criativo Ð pareciam rob�s (notas de campo, Mar�o de 2014). 

Na terceira sess�o j� tinham tudo quase pronto. A [Figura.202] mostra-nos algumas 

das imagens do processo de trabalho do grupo de Carpintaria. 

 
[Figura.202]: Constru��o do Taumatr�pio de mesa. DFP: Carpintaria :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Segundo a opini�o do formador respons�vel pelo acompanhamento e 

desenvolvimento do Taumat�pio, este exerc�cio foi interessante e f�cil de realizar, 

o mesmo considera ainda que o cinema de anima��o tamb�m permite realizar 

projectos que ajudam a promover ensino e a aprendizagem. 

 - Segunda Parte Ð Constru��o de alguns taumatr�pios de m�o, por parte 

de alguns elementos masculinos que frequentam o atelier de madeiras no CAO. 

Com j� tivemos oportunidade de ver anteriormente, na sec��o 6.5.5. uma das 

actividades ocupacionais oferecidas pela institui��o � precisamente o atelier de 

madeiras, onde os jovens/adultos executam pequenas pe�as. Neste contexto, 

consideramos que seria tamb�m interessante que o grupo do CAO tamb�m 

desenvolve-se uma vers�o, mais simplificada do taumatr�pio.  

Este exerc�cio foi desenvolvido em paralelo ao da constru��o do mesmo objecto 

por parte do curso de carpintaria. Como j� referimos anteriormente esta 

actividade decorreu durante 1 m�s, entre Mar�o e Abril, contando com a nossa 

presen�a 1 vez por semana em sess�es com uma dura��o m�dia de 1 hora. Este 

trabalho foi desenvolvido pela investigadora e contou com o apoio do respons�vel 

pelo ateliers de madeiras, o Sr. Lu�s.  

Neste exerc�cio, de constru��o do taumatr�pio de m�o, participaram 6 elementos, 

todos do sexo masculino. Sendo que 5 deles apresentam Defici�ncia Mental 

Moderada (DMM) e 1 apresenta S�ndrome de Down (Trissomia 21). No 
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seguimento, o [Esquema.60] mostra-nos de forma resumida os elementos 

constituintes do grupo do CAO que participou na quarta actividade: constru��o de 

um Taumatr�pio Ð vers�o de m�o. 

 
[Esquema.60]: Grupo participante na constru��o do Taumatr�pio de m�o Ð CAO. 
Fonte: A pr�pria. 

 Como j� nos conhec�amos, fomos directamente falar com o Sr. Lu�s, para 

lhe apresentar o problema e para lhe propor a realiza��o de alguns objectos com 

os jovens/adultos. Havendo concord�ncia e tempo dispon�vel, foi f�cil iniciar o 

processo. Como estes jovens e adultos apresentem muitas dificuldades de 

compreens�o e de racioc�nio l�gico, aquilo que fizemos foi levar um Taumatr�pio 

em cart�o e perguntar se eram capazes de reproduzir aquele objecto com uma 

forma maior e em madeira.  

ÒOh! L� vem ela com coisas novasÓ (...) 

 ÒIsso � para brincar?Ó Òo outro estragou-se (...) pois foi?Ó (notas de 

campo Mar�o, 2014) 

Como s�o muito cordiais dizem sempre que sim (...),  

mas na verdade penso que a maioria n�o percebeu o que era para fazer, 

(...) chamavam-me todos contentes para eu ir ver uma caixa que estavam 

a lixar (reflex�o, Mar�o de 2014). 

 Neste contexto o respons�vel pelo atelier assumiu o compromisso de os 

p�r a trabalhar naquele exerc�cio, ele responsabilizava-se pelo corte e pelos furos 

das pe�as e os jovens/adultos pelos acabamentos - lixar o objecto e colocar os 

fios. De resto, aquilo que tivemos de fazer foi s� acompanhar e deixar que 

mostrassem que tamb�m eram capazes de fazer o trabalho deles. 

(...) quando chegava, alguns vinham na minha direc��o, pegavam-me na 

m�o e levavam-me ao seu posto de trabalho, queriam ser os primeiros a 

mostrar a sua rodela j� quase toda lixadinha e sem farpas Ð Largava um 

sorriso, olhava para eles levantava o polegar e dizia Òest� a ficar muito 

fixeÓ, todos sorriam. Estavam t�o felizes - penso que seria por se 
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sentirem �teis, afinal estavam a trabalhar para uma pessoa de fora (notas 

de campo, Abril de 2014). 

 

[Figura.203]: Constru��o do Taumatr�pio 
de m�o. CAO 
Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Segundo a opini�o do respons�vel pelo atelier de madeiras, embora eles 

n�o conseguissem concretizar todas as tarefas inerentes � realiza��o desta pe�a, 

nomeadamente medir e serrar, este exerc�cio foi no entanto interessante, porque 

fazia parte de algo maior. Foi f�cil de realizar porque s� tinham que lixar as pe�as 

e colocar os fios. Segundo o mesmo, os jovens/adultos ficaram muito 

entusiasmados e motivados, sentiam-se valorizados por estarem a trabalhar para 

algo diferente e por poderem mostrar que tamb�m sabem fazer e s�o capazes de 

colaborar.  

 FASE 2 Ð Em paralelo � fase 1, decorria tamb�m a fase 2, que consistia em 

criar e executar v�rios grafismos, para serem aplicados nos Taumatr�pios, criados 

pelos colegas curso de C. e do atelier de madeiras. Os grafismos foram 

desenvolvidos e executados em dois departamentos da Cerciespinho, 

nomeadamente, no Departamento de Forma��o e Reabilita��o profissional (DFP), 

com o curso de T e no Departamento de actividades ocupacionais (CAO).  

 No curso de T, iniciamos o trabalho com os cinco elementos, quatro do 

sexo feminino e um do sexo masculino. Sendo que tr�s dos elementos do sexo 

feminino apresentam defici�ncia intelectual moderada (DIM), uma apresenta 

Autismo e o elemento de sexo masculino apresenta Trissomia21.  

 No grupo CAO, participaram neste trabalho 16 elementos, 7 do sexo 

masculino e 9 do sexo feminino. Dos elementos participantes, 6 apresentam 

Defici�ncia Mental Moderada (DMM); 5 Defici�ncia Mental Grave (DMG); 2 Duplo 

Diagn�stico (DD Ð doen�a mental e d�fice intelectual); 1 apresenta Trissomia 21; 1 

Trissomia 14 e 1 Autismo. Para a realiza��o dos trabalhos os 16 elementos foram 

distribu�dos por dois grupos de 8 elementos cada.  
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O [Esquema.61] que se segue apresenta de forma resumida os grupos 

participantes na cria��o e desenvolvimento dos grafismos. 

 
[Esquema.61]: Grupos participantes na cria��o dos Grafismos :: Fonte: A pr�pria. 

 Este exerc�cio foi desenvolvido pela investigadora e contou com o apoio 

da monitora Susana, aquando a realiza��o das tarefas no CAO. O n�mero de 

sess�es e a horas empregues nesta actividade variaram consoante os 

departamentos Ð no caso do DFP com o curso de T, esta actividade desenvolveu-

se durante a �ltima semana de Mar�o e a primeira semana de Abril, com 1 sess�o 

por semana de 2 a 3 horas com um intervalo de 30 minutos. No caso do CAO este 

trabalho foi realizado nas duas �ltimas semanas do m�s de Mar�o, cada grupo, 

participou em 2 sess�es por semana, em m�dia de 1hora e 30 minutos. 

 A actividade de cria��o e desenvolvimento dos grafismos, tamb�m teve 

que ser planeada e adaptada, aos condicionamentos do nosso p�blico-alvo, por 

forma a que estes pudessem participar, neste sentido e por forma a rentabilizar a 

nossa proposta, optamos por seguir uma estrutura simples de trabalho que se 

divide em tr�s etapas. A primeira etapa onde se pedia a cada um dos indiv�duos 

para recortarem os c�rculos e a partir de v�rios est�mulos convidamos os 

participantes a criarem/imaginarem os seus pr�prios grafismos. Depois da 

primeira fase estar conclu�da passamos para a segunda etapa, onde ped�amos 

aos indiv�duos para desenharem o objecto no c�rculo e contorn�-lo a caneta preta 

e depois colorir. Depois de terminada esta fase volt�vamos novamente a repetir 

os mesmos passos, a partir do segundo momento, para criar a imagem 

complementar. Como resultado obt�nhamos os grafismos para serem colocados 

nos objectos criados pelos colegas do curso de C e pelos do atelier de madeiras.  
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O [Esquema.62] que se segue mostra de forma resumida as etapas para o 

desenvolvimento desta actividade. 

 
[Esquema.62]: Resumo das etapas que comp�em o exerc�cio de  

cria��o de narrativas visuais :: Fonte: A pr�pria. 

 Ao analisarmos o [Esquema.62], referente �s etapas que comp�em o 

exerc�cio de cria��o dos grafismos, podemos verificar que este se encontra  

repartido e simplificado por pequenas etapas sequenciais, que depois de 

ultrapassadas uma a uma resultam num conjunto de desenhos complementares 

originais. Que podem ser aplicados e exibidos no Taumatr�pios. Neste contexto, 

podemos ver no esquema que o nosso trabalho teve como base os seguintes 

passos: 

1.¼ passo Ð Recortar as ÒrodelasÓ de diferentes tamanhos  

2.¼ passo Ð Com base numa tem�tica, cada individuo era convidado a criar 

um objecto que correspondesse a essa tem�tica. Como por exemplo Jardim 

Ð aqui o individuo podia desenhar 1 �rvore, flor, um banco, um lago, etc.; 

3.¼ passo Ð Numa ÒrodelaÓ o individuo � convidado a desenhar o objecto que 

imaginou; 

4.¼ passo Ð Contornar o desenho a caneta/marcador preto e depois pintar 

com l�pis de cor ou marcadores; 

5.¼ passo Ð Pegar numa ÒrodelaÓ limpa e atrav�s do jogo de associa��o de 

objectos � tem�tica procurar a imagem complementar. 

6.¼ passo Ð pegar na rodela j� desenhada, e colocar a outra rodela em cima 

(costas com costas), colocar em cima da mesa de luz (que no nosso caso foi 

uma janela) e desenhar a imagem complementar no sitio certo. 

7.¼ passo Ð repetir o 4.¼ passo at� terminar a tarefa. 
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8.¼ passo Ð Exibir os grafismos e experimentar os taumatr�pios para terem 

contacto com os conceitos de sobreposi��o e persist�ncia retiniana.  

  Ainda a referir que por existir dois tipos de Taumatr�pios, com diferentes 

dimens�es foi necess�rio realizar tamb�m grafismos condizentes com as 

necessidades, desta forma os indiv�duos realizaram grafismos com dois formatos 

diferentes. Uma vers�o grande com 29 cm para aplicar no taumatr�pio de mesa e 

uma vers�o mais pequena com 14 cm, para aplicar no taumatr�pio de m�o. 

 Para melhor se compreender o desenvolvimento deste exerc�cio, dividimos 

esta fase em duas partes, a primeira onde falaremos da cria��o e do 

desenvolvimento dos grafismos com os grupos do CAO e, a segunda parte onde 

falaremos da concretiza��o deste exerc�cio e da nossa interven��o junto do grupo 

de T. 

 Primeira Parte - Em rela��o ao CAO, a cria��o dos grafismos foi 

desenvolvido pela investigadora e contou com o apoio e a ajuda da monitora 

Susana. Este exerc�cio foi desenvolvido na sala de actividades ocupacionais do 

CAO II.  

Apesar deste exerc�cio ser simples de executar, � necess�rio no entanto que o 

individuo disponha de algumas capacidades de racioc�nio l�gico. Neste contexto, 

antes de criar um plano para desenvolver este exerc�cio, falamos com algumas 

das monitoras, para tentar perceber, qual seria a melhor forma para que o nosso 

p�blico-alvo conseguisse desenvolver o presente exerc�cio da melhor forma e 

maneira poss�vel, depois de uma longa conversa e de alguns esclarecimentos, 

conseguimos criar um plano repartido por algumas etapas simplificadas, que nos 

permitiriam passo a passo concretizar a actividade. Depois de explicado o tipo de 

procedimento que adoptar�amos junto da monitora Susana, demos inicio aos 

trabalhos. 

(...) Quando chegaram j� t�nhamos colocado em cima das mesas v�rias 

tesouras e umas quantas folhas com rodelas desenhadas, para que cada 

um pegasse numa folha e come�asse a recortar.  

Mas antes de come�arem a recortar, explicamos com calma aquilo que 

ir�amos fazer e voltamos a mostrar os taumatr�pios (notas de campo, 

Mar�o de 2014). 

Pedi para que cada um pegasse numa tesoura e depois numa folha, a seguir pedi 

para que recortassem as rodelas que ali se encontravam, tudo isto ao mesmo 

tempo que ia exemplificando. Com muita calma e cuidado l� fomos cortando 

rodela a rodela at� estarem todas recortadas. Em rela��o aos indiv�duos que 

apresentam mais dificuldade e que n�o foram capazes de realizar esta tarefa, foi 
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pedido aos colegas com mais habilidade para os ajudarem, ao mesmo tempo que 

n�s tamb�m o faz�amos. 

Est�vamos todos a trabalhar e j� quase tudo recortado, vendo que 

alguns elementos n�o eram capazes de concretizar esta tarefa, sento-me 

ao lado de um e pergunto se quer que eu o ajude (...) olhando para mim 

abana a cabe�a dizendo que sim (...) passando um bocado, falo em voz 

alta ÒVou ajudar aqui o meu amigo, mais algu�m quer ajudar?Ó E assim 

rapidamente arranjamos v�rios volunt�rios para recortar as rodelas que 

faltavam. No fim agradeci a amabilidade pela ajuda (notas de campo, 

Mar�o de 2014). 

Depois de recortadas todas as rodelas, pod�amos passar para o passo seguinte Ð 

desenhar o primeiro grafismo. Neste ponto, a ideia inicial, passava por cada um 

deles escolher algo para desenhar Ð apenas um objecto/um animal/um acess�rio. 

Desta forma e para que n�o come�assem a desenhar v�rias coisas na mesma 

rodela, primeiro pergunt�vamos um a um o que queriam desenhar. Desta forma 

para al�m de ir controlando o trabalho pod�amos eventualmente conduzir o 

individuo ao que se pretendia. 

Perguntei ao primeiro individuo o que queria desenhar na sua rodela Ð ao 

que me respondeu quero desenhar um barco no mar (...) Ent�o vamos 

fazer assim primeiro vais desenhar o barco e s� depois na outra rodela � 

que desenhas o mar, pode ser? (...) (notas de campo, Mar�o de 2014). E 

esta pequena t�cnica, poupou-nos muitos dissabores (reflex�o, Mar�o de 

2014). 

Ainda aqui neste ponto consideramos importante referir o seguinte: como uma 

boa parte dos elementos s�o pouco aut�nomos intelectualmente, apresentando 

alguma dificuldade em saber seleccionar o que desenhar. Optamos nestes casos 

por sermos n�s a propor os objectos ou as coisas para desenharem.  

Depois de saberem qual o objecto ou a coisa, que iriam desenhar, desenhavam a 

l�pis depois contornavam a caneta/marcador preto e no fim pintavam com l�pis 

de cor ou marcadores.  

Algo importante que merece ser mencionado, foi o facto de que quando se 

enganavam ficavam muito nervosos e alguns deles muito tristes porque se tinham 

enganado,  

Iam desenhando o que queriam, quando se enganavam, ficavam muito 

quietos e a olharem para mim, paravam por completo o que estavam a 

fazer (...) muito vermelhos e com a voz a tremer diziam-me: 

Òvais ficar triste comigoÓ,  

Òse calhar j� n�o vais gostar mais de mimÓ (...)  
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Perguntava o que tinha acontecido e pedia para me mostrarem (coisas 

t�o simples como um risco fora do sitio, ou uma cor que n�o era a do 

padr�o habitual...) eu olhava, sorria e repostava mas isso assim est� mais 

original, est� muito mais giro. Mas se n�o gostares podes voltar a fazer 

um novo (...) (notas de campo, Mar�o de 2014). 

E quando n�o gostavam do que tinham feito, para os confortar, dizia Ð 

Òmas est� muito bem! Bom, mas se n�o gostas, n�o faz mal, toma l� 

outra rodela para desenhares outra vezÓ. E assim foram ganhando cada 

vez mais confian�a, porque sabiam que se errassem podiam repetir e 

mais, ali ningu�m lhes ia ralhar (reflex�o, Mar�o de 2014). 

 Finalizadas as primeiras rodelas, pod�amos iniciar a terceira etapa: criar a 

imagem complementar. Em alguns dos casos foi simples, porque eles sempre que 

nos diziam o que iam desenhar, j� referiam o objecto ou a coisa e tamb�m a 

envolvente onde esse objecto ou coisa estava, como no caso acima referido Ð do 

barco no mar. Nos outros casos em que s� desenhavam um elemento, t�nhamos 

que os ajudar a ir ao encontro do elemento que fornecesse uma poss�vel imagem 

complementar, ou seja, faz�amos perguntas que se relacionassem com o desenho 

at� chegarmos � ideia necess�ria. 

Inv.: Mas que �rvore t�o bonita, ent�o e agora o que � podemos ter na 

nossa �rvore? Perguntava eu a uma jovem. 

Utente: N�o sei.  

Inv.: Ent�o n�o sabes? (...) olha diz-me uma coisa tu tens �rvores em tua 

casa? 

Utente: Tenho no quintal 

Inv.: e o que d�o as tuas �rvores do quintal? 

Utente: Ma�as 

Inv.: Ent�o a tua �rvore pode ser igual �s do teu quintal, n�o pode? O que 

� que lhe falta aqui? 

Utente: Ma�as (notas de campo, Mar�o de 2014). 

E foi neste sentido que seguimos at� conseguir encontrar todas as imagens 

complementares. Depois tinham que pegar numa rodela nova e com a nossa 

ajuda colar, com um bocado de fita-cola de papel, as rodelas na janela para 

poderem desenhar no espa�o certo. 

Ficavam muito espantados, quando se colocavam as rodelas na janela, 

porque conseguiam ver o desenho e riam-se todos contentes e 

satisfeitos pela descoberta (reflex�o, Mar�o de 2014). 



 577 

No desenho da imagem complementar, foi necess�rio um acompanhamento 

pessoal, individuo a individuo, porque, apesar de verem a imagem por baixo, n�o 

compreendiam onde tinham que desenhar. T�nhamos que ser n�s a indicar onde o 

podiam fazer. Em seguida, retirava-se o papel da janela, iam para a mesa e j� 

sabiam o que tinham que fazer, pegavam na caneta/marcador preto para 

contornar e depois pintavam. 

Na sequencia e como resultado foi poss�vel a cria��o e o desenvolvimento de 

v�rios grafismos para se colocarem nos Taumatr�pios concebidos pelos colegas 

de carpintaria e do atelier de madeiras. Este exerc�cio decorreu normalmente e 

segundo a opini�o da monitora que acompanhou todo o processo, este exerc�cio 

foi muito interessante e muito f�cil de concretizar, mais uma vez de forma 

descontra�da e l�dica foi poss�vel aos jovens realizarem os seus pr�prios 

grafismos. A sequ�ncia das ac��es foi feita de forma l�gica e sem atropelamentos 

para que todos conseguissem fazer as tarefas planeadas. Segundo a mesma, o 

jovens/adultos trabalharam de forma entusiasmada e motivada. Este exerc�cio 

permitiu aos mesmos sentirem-se valorizados e respeitados, porque aquilo que 

eles desenharam foi aquilo que permaneceu e prevaleceu. Enquanto processo de 

ensino-aprendizagem, considera ter sido apropriado e muito �til. 

Na [Figura.204], podemos observar algumas imagens da execu��o e concretiza��o 

dos grafismos por parte do grupo CAO. 

 
[Figura.204]: Desenhar/Contornar e Pintar os grafismos, CAO. :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Segunda Parte - No DFP com o curso de T, este exerc�cio foi desenvolvido 

pela investigadora na sala n.¼ 2. Antes de iniciamos o trabalho, perguntei � turma 

se algu�m sabia me dizer como � que eu conseguia sobrepor duas imagens, com 
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algum esfor�o alguns elementos l� me conseguiram explicar mais ou menos como 

se fazia, 

ÒEu acho que temos de por uma e a outra. N�o �?Ó (...) 

Ò� p�r assim!Ó - e colocavam uma folha em cima de outra folhaÓ (...) � 

isso mesmo � colocar uma imagem em cima de outra imagem, como 

estou a fazer agora, est�o a ver (notas de campo, Mar�o de 2014). 

Em seguida pergunto se sabiam o que era a persist�ncia retiniana, ningu�m soube 

responder,  

(...) olharam uns para os outros, encolheram os ombros murmuravam 

entre eles, passado pouco tempo responderam educadamente que n�o 

sabiam o que aquilo era (...) alguns tinham mesmo dificuldade em repetir 

as palavras - acabamos todos a rir (notas de campo, Mar�o de 2014). 

Ent�o comecei a explicar de forma muito simples em que � que consistia a 

persist�ncia retiniana, e a ilus�o que obt�nhamos atrav�s dela e, para lhes mostrar 

os efeitos peguei em alguns taumatr�pios de cart�o que levava. Tirando um 

elemento todos os outros perceberam a ideia. 

Olhavam para o objecto e faziam-no rodar, depois paravam viam um 

desenho, depois o outro e voltavam a rodar, e ficavam com um ar de 

surpresa (...) alguns muito admirados riam-se sozinhos (notas de campo, 

Mar�o de 2014). 

 Depois de se divertirem a rodar os taumatr�pios, informei-os que t�nhamos 

que come�ar a fazer os nossos pr�prios grafismos para aplicar nos taumatr�pios 

que os colegas do curso de C. e do atelier de madeiras estavam a fazer. Desta 

forma, come�amos por distribuir a cada um deles, duas folhas cheias de rodelas 

para recortarem. Aqui um dos elementos pertencentes a este grupo n�o era capaz 

de recortar com algum rigor as rodelas - esta dificuldade rapidamente foi 

ultrapassada com a ajuda de duas colegas que se ofereceram para executar 

aquela tarefa em vez do colega.  

L� estavam entretidos a recortar as rodelas e a meterem conversa uns 

com os outros e comigo (...). ÒEnt�o e isto � para fazer aquilo? Ð ah!Ó (...) 

Òmas como � que isto d� para fazer aquilo?Ó (...) (notas de campo, Mar�o 

de 2014). 

Ap�s terem terminado de recortar as ÒrodelasÓ, avan�aram para a escolha do que 

gostariam de representar. Neste ponto, coloquei-os � vontade, dizendo que 

tinham a possibilidade de escolher o que quisessem: um animal, uma flor, um 
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objecto de cozinha, um acess�rio qualquer, etc., podiam escolher de acordo com 

as suas vontades, 

Como estavam a apresentar alguma dificuldade em escolher o que 

representar, porque n�o se conseguiam decidir. Peguei num livro que l� 

estava no arm�rio que falava de p�ssaros e borboletas e dou-lhes para 

que pudessem escolher um animal e representar. E com algumas 

retic�ncias e negativismo Ð Òeu n�o sei desenharÓ, Òisto n�o vai ficar nada 

bonitoÓ, Òe se eu n�o fizer bem?Ó (...) com paci�ncia, l� come�aram aos 

poucos a desenhar (notas de campo, Mar�o de 2014). 

Todos escolheram o que desenhar � sua vontade, � excep��o, de um elemento 

que apresentou muita dificuldade em escolher e seleccionar objectos para 

representar. Face a esta incapacidade, tivemos que reajustar o exerc�cio 

passando a pedir ao elemento que desenhasse os objectos que indic�vamos, 

Todos estavam empenhados a fazer os seus desenhos, � excep��o de 

um que n�o sabia o que fazer. Tivemos que alterar a nossa actua��o, 

sentamo-nos ao lado dele e fomos pedindo para ele desenhar o que nos 

vinha � cabe�a (um p�ssaro, um menino, etc.).  

Olhou para mim e a sorrir come�ou a trabalhar (notas de campo, Mar�o 

de 2014). 

 Nas sess�es seguintes foi dar andamento ao processo que j� tinha sido 

iniciado, fazendo-se mais e mais desenhos. Sempre que se terminava de 

desenhar uma das rodelas, contornava-se o desenho a caneta/marcador preto e 

pintava-se. Em seguida, pegava-se numa rodela limpa e com um bocado de fita-

cola colavam-se ambas as rodelas numa janela, para se poder desenhar no 

espa�o certo a imagem complementar, depois de desenhar a imagem 

complementar contornava-se o desenho a caneta/marcador preto e pintava-se. E 

assim sucessivamente com novos desenhos.  

(...) um dos elementos ganhou de tal modo gosto por aquilo que estava a 

fazer, que desenhava rodelas sem parar (...) Parecia um acto compulsivo 

Ð desenhava aquilo que queria e aquilo que nos ouvia pedir ao colega - 

gastou todas as suas rodelas e ainda foi buscar algumas aos colegas (...) 

sem que reparassem, fomos obrigadas durante o intervalo a produzir 

mais rodelas (notas de campo, Abril de 2014). 

 Esta actividade para al�m dos objectivos tra�ados auxiliou e impulsionou o 

desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e da imagina��o ao mesmo tempo 

que promovia a autenticidade expressiva. Permitiu a aquisi��o e desenvolvimento 

de capacidades de gest�o de conflitos e de inter-ajuda, atrav�s do trabalho 
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individual e em grupo; Este exerc�cio permitiu ir ao encontro de solu��es 

inovadoras e inclusivas, compat�veis com as necessidades dos jovens/adultos; 

Permitiu a inclus�o de novas t�cnicas favor�veis � liberdade de express�o; 

Favoreceu o trabalho cooperativo e de partilha, permitido demonstrar que o 

cinema de anima��o pode servir de mediador expressivo no processo de ensino-

aprendizagem. E que pode ser mais um utens�lio motivador na aquisi��o de 

conhecimentos e de aprendizagem. 

 Esta actividade decorreu dentro do previsto e sem grandes sobressaltos, 

todos participaram de forma activa na cria��o e desenvolvimento dos grafismos. 

A postura dos diferentes membros do grupo e as manifesta��es eram de pura 

satisfa��o e alegria. Numa abordagem claramente l�dico-did�ctica os indiv�duos 

ao mesmo tempo que se divertiam, tamb�m eram obrigados a pensar e a 

relacionar as coisas, eram obrigados a cumprir regras e a seguir determinados 

passos para conseguir concretizar as tarefas. Consideramos ter conseguido mais 

uma vez que os participantes desfrutassem de um processo de ensino mais 

din�mico e criativo, promovendo uma aprendizagem mais prazerosa.  

A [Figura.205], mostra algumas imagens da execu��o e concretiza��o dos 

grafismos por parte do curso de T. 

 
[Figura.205]: Desenhar/Contornar e Pintar os grafismos, DFP, T. :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Conv�m-nos ainda referir que tamb�m aqui, nesta actividade, os objectos 

finais apresentem alguns problemas, nomeadamente, na visualiza��o da 

sobreposi��o das imagens Ð porque por exemplo o Taumatr�pio de mesa n�o 

roda � velocidade desejada. 

Fica no entanto, a inten��o e toda a experi�ncia que tamb�m este exerc�cio 

proporciono a estes jovens/adultos, que apesar de tudo nos conseguiram 
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apresentar duas vers�es de Taumatr�pios e v�rios grafismos, como se pode ver 

alguns exemplos na [Figura.206] que se segue. 

 
[Figura.206]: Trabalho finalizado: Taumatr�pios e Grafismos :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 

 

 

 

7.2.5. Quinta Actividade: Zootr�pio e 
Tiras Animadas 

 Terminada a quarta actividade, propusemos um terceiro e �ltimo exerc�cio 

multidisciplinar que encerraria o grupo das actividades de introdu��o ao cinema 

de anima��o Ð a cria��o e desenvolvimento de um Zootr�pio, tamb�m conhecido 

como a Òroda da vidaÓ. Um mecanismo que, segundo vimos no primeiro cap�tulo 

na subsec��o 1.3.3.3., nos permite obter a ilus�o do movimento Ð um cilindro 

girat�rio oco assente numa base, com v�rias ranhuras na parte superior e onde, 

se pode colocar no seu interior uma faixa com v�rios desenhos. Se esses 

desenhos reproduzirem as fases sucessivas de uma ac��o, fazendo girar o 
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cilindro � velocidade certa e ao espreitarmos por entre as ranhuras, obteremos o 

efeito de que os desenhos se movem. 

Assim sendo, na 3.» fase da 2.» parte, lan�amos a actividade237- Zootr�pio Ð onde 

se propunha, atrav�s de um exerc�cio explorat�rio, por um lado, criar um aparelho 

que nos permitisse obter o mesmo efeito que o Zootr�pio e, por outro, apresentar 

e demonstrar o conceito de fases sucessivas de uma ac��o e sequ�ncia de 

imagem. Este processo como meio demonstrativo da constru��o e desconstru��o 

de um movimento imagem a imagem. 

 Este exerc�cio teve inicio na segunda semana do m�s de Mar�o e decorreu 

num per�odo de aproximadamente um m�s, objectivando a cria��o de um 

zootr�pio para aplica��o de faixas com imagens sequenciadas, por forma a 

permitir obter/visualizar a ilus�o do movimento. A ess�ncia da realiza��o deste 

trabalho propunha ainda os seguintes objectivos: 

- Introduzir os jovens/adultos com NEE no mundo do cinema de anima��o; 

- Promover a valoriza��o pessoal, aumentar a auto-estima e a autoconfian�a 

nos participantes Ð que est�o empenhados em produzir um objecto com 

um prop�sito real; 

- Promover a inclus�o e a valoriza��o dos jovens/adultos com NEE e, 

paralelamente aferir o potencial desta nova pr�tica educativa; 

- Promover a participa��o, a auto-resposabilidade, os n�veis de 

concentra��o e a aten��o e tamb�m a autonomia; 

- Oferecer novas solu��es e estrat�gias de ensino-aprendizagem, 

recorrendo a metodologias de ensino activas e criativas com base na arte e 

no audiovisual, que sejam compat�veis e centradas no individuo com 

necessidades especiais e; 

- Promover novas formas e m�todos de ensino-aprendizagem. 

 Esta actividade foi desenvolvida no DFP com o curso de SC, e no CAO. Foi 

dirigida pela investigadora, contando com o apoio do formador do curso de SC, o 

Sr. Ant�nio. Este exerc�cio decorreu em paralelo � constru��o das lanternas 

m�gicas (terceira actividade), ou seja, enquanto que alguns dos elementos do 

grupo de SC., estavam empenhados em executar as lanternas m�gicas, outros 

iniciavam uma nova aventura com a cria��o e constru��o de um zootr�pio. Para 

melhor se compreender a forma como decorreu o exerc�cio, descreveremos as 

tarefas por fases, ressalvando no entanto, que estas decorreram em paralelo.  

 

                                                 

237 Este exerc�cio/actividade foi planificado de acordo com o paradigma da educa��o expressiva 
integrado em ambiente natural dos Jovens e adultos com NEE. Modelo de planifica��o e exemplo no 
anexo H. 
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No [Esquema.63], que se segue podemos ver de forma resumida as partes que 

constituintes do trabalho da quinta actividade. 

 
[Esquema.63]: Resumo das fases de trabalho da quinta actividade :: Fonte: A pr�pria. 

 FASE 1 Ð Cria��o e desenvolvimento de um zootr�pio para demonstra��o 

do conceito de fases sucessivas de uma ac��o e sequencia de imagens (ilus�o do 

movimento). Como j� vimos anteriormente na subsec��o 7.2.3., a primeira sess�o 

com o grupo de trabalho de SC, serviu para apresentamos o projecto 

Animation4all e ao mesmo tempo expor de forma resumida a hist�ria do cinema 

de anima��o. Neste contexto, os indiv�duos pertencentes a este grupo, j� 

conheciam o objecto agora proposto e j� o tinham inclusivamente experimentado.  

Ainda empenhados na constru��o das lanternas m�gicas, chegamos n�s com 

mais uma proposta Ð A constru��o de um Zootr�pio. Uma vez que a nossa 

postura em campo sempre foi de coopera��o e parceria, primeiro tentamos saber 

junto dos jovens/adultos qual era a sua opini�o e disponibilidade para 

colaborarem na constru��o de mais um objecto. 

(...) pois �, sabem, precisava da vossa ajuda para mais uma coisa (...), 

mas n�o sei se v�o aceitar, j� est�o com tanto trabalho (...) Mas 

realmente era mesmo preciso e s� voc�s � que s�o capazes de o fazer 

(...) Ent�o Tia, agora quer ajuda para qu�? (...) Bom eu precisava que me 

ajudassem a construir uma coisa mais simples do que aquilo que j� est�o 

a fazer (...) ÒV� diga l� o que �?Ó Precisava que me ajudassem a construir 

um zootr�pio (...) (notas de campo, Mar�o de 2014). 

 Depois de esclarecidas as d�vidas, os pr�prios elementos do grupo, 

juntamente com o formador, organizaram-se e criaram subgrupos para 

conseguirem tamb�m abra�ar este desafio. Neste contexto, enquanto uns ficaram 

encarregues de dar continuidade � constru��o e acabamento das lanternas 

m�gicas em falta, os outros ficariam encarregues de iniciar e desenvolver o novo 

exerc�cio. No entanto, apesar de estarem a trabalhar em diferentes objectos, as 

reuni�es e decis�es eram feitas e tomadas por todos os elementos do grupo. 
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 H� semelhan�a da actividade anterior (lanterna m�gica) e uma vez que o 

ano lectivo j� decorria, tamb�m este exerc�cio foi incorporado como uma 

actividade extra curricular e desenvolvido consoante a disponibilidade dos 

formandos. Como j� vimos anteriormente, o grupo de SC � constitu�do por 9 

elementos, todos de sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e os 

20 anos. Para este exerc�cio em concreto e apesar de todos os elementos 

participarem das reuni�es e momentos de an�lise, reflex�o e aprova��o, apenas 

quatro dos nove elementos, asseguraram a sua execu��o. Como j� vimos 

anteriormente, todos os elementos do grupo apresentam Defici�ncia Intelectual 

Moderada (DIM), sendo que dois apresentam ainda D�fice de Aten��o (DA) e 

hiperactividade (H). 

 
[Esquema.64]: Grupo participante na constru��o do Zootr�pio, Serralharia Civil :: Fonte: A pr�pria. 

 Como estrat�gia, este exerc�cio seguiu o mesmo processo l�gico de 

desenvolvimento j� empregue na terceira actividade, seguindo uma estrutura 

simples de opera��es dispostas por ordem sequencial. Este exerc�cio contou com 

a nossa presen�a em campo 1 vez por semana, para acompanhamento, 

esclarecimento de d�vidas e apoio no desenvolvimento das solu��es. A estrutura 

teve por base os seguintes passos: 

1.¼ passo - Pesquisar sobre Zootr�pios; 

2.¼ passo - Procurar/definir os materiais a usar na constru��o do Zootr�pio; 

3.¼ passo Ð Estudar/ Analisar as possibilidades, experimentar e fazer testes; 

4,¼ passo Ð Criar e desenvolver um Zootr�pio. 

 Demos ent�o inicio a mais um processo de pesquisa, onde fomos 

analisando a forma e os mat�rias utilizados na constru��o dos zootr�pios j� 

existentes. Na sequencia e � semelhan�a da primeira actividade por eles 

desenvolvida, sugerimos que procurassem primeiro objectos j� existentes e que 

poderiam ser posteriormente transformados. Era ent�o necess�rio que 

procurassem um objecto redondo, que fosse f�cil de cortar (para se poder fazer 

as ranhuras), que fosse de prefer�ncia sem brilhos (para se poder ver melhor), que 

n�o fosse muito grande, nem muito fr�gil, nem muito pesado. 

Para nosso contentamento na sess�o seguinte um deles trazia uma lata vazia de 

chocolate em p�, 
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Ò(...) Andei � procura l� em casa de coisas e n�o vi nada e hoje de manh� 

a comer olhei para esta lata e pensei que talvez servisseÓ (...) os outros 

iam fazendo pouco e rindo da lata de chocolate do colega Òtu n�o v�s 

que isso n�o serve, p�Ó falava um deles Ð como mediadora pedi para 

terem calma e comecei a observar a lata e perguntei-lhes: quantas 

semelhan�as tem este objecto com aquilo que vos foi pedido para 

procurarem? Ficaram todos calados e a olharem (...)  

Como n�o respondiam, perguntei-lhes: onde t�m o papel onde 

escreveram as coisas da �ltima sess�o? (notas de campo, Mar�o de 

2014). 

S� ent�o, depois de analisarmos em conjunto o que lhes foi sugerido procurarem, 

ao mesmo tempo que se ia discutindo e demandando alternativas e solu��es para 

rematar as quest�es e os entraves que iam surgindo, come�aram a entusiasmar-

se e a entrar no ritmo. 

Formando: (...) Òmas isto est� cheio de imagens e coisas escritas (...)Ó  

Inv.: ÒPois tamb�m estou a ver - o que � que acham que podemos fazer 

para tapar isto?Ó. 

Formando: ÒS� se pintarmos issoÓ,  

Inv.: N�o sei, o que vos parece? 

Formando: ÒSim, pintamos isso de cor preta e j� fica como este que est� 

aqui (uma das imagem visionadas da internet)Ó (...) (notas de campo, 

Mar�o de 2014). 

Ultrapassadas todas as quest�es e d�vidas deram inicio ao trabalho. Na semana 

seguinte j� tinham, n�o um mais dois238 tambores acabados, e j� estavam � 

espera para avan�arem com o suporte, que entretanto alguns deles j� tinham 

criado. A [Figura.207] mostra-nos algumas das imagens do processo de trabalho 

do grupo de Serralharia Civil, na constru��o e desenvolvimento do Zootr�pio. 

 
 
[Figura.207]: Constru��o do Zootr�pio. DFP: SC. 
Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 

 

                                                 

238 Dois porque entretanto arranjaram mais uma lata igual � primeira. 
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Alcan�ados os objectivos, este exerc�cio permitiu ainda:  

- O desenvolvimento da sensibilidade, criatividade e da imagina��o;  

- A aquisi��o e desenvolvimento de capacidades de gest�o de conflitos e de 

inter-ajuda, atrav�s do trabalho individual e em grupo;   

- Ir ao encontro de solu��es inovadoras e inclusivas, compat�veis com as 

necessidades dos jovens/adultos; 

- A inclus�o de novas t�cnicas favor�veis � liberdade de express�o; 

- O envolvimento e o trabalho em coopera��o e em processo de partilha; 

- Demonstrar novas formas e abordagens de ensino-aprendizagem, 

recorrendo ao cinema de anima��o como mediador expressivo; 

- Evidenciar a potencialidade do cinema de anima��o como meio de 

motiva��o para a aprendizagem. 

 Em rela��o a quinta actividade, podemos ainda referir que esta decorreu 

dentro do previsto, que o grupo trabalhou de forma organizada na cria��o e no 

desenvolvimento do zootr�pio e sua estrutura. Mais uma vez foi poss�vel verificar 

atrav�s das rela��es, na troca de ideias e no discurso proferido, a satisfa��o do 

grupo ao poder ajudar e contribuir com os seus conhecimentos para a cria��o de 

mais um objecto. Consideramos ter conseguido mais uma vez que os 

participantes cooperassem activamente no processo de cria��o e 

desenvolvimento de um mecanismo que permitisse obter a ilus�o do movimento, 

ao mesmo tempo que desfrutavam de um processo de ensino-aprendizagem mais 

din�mico e criativo com base nos seus conhecimentos, ideias e reflex�es. Com 

uma metodologia de ensino nitidamente de partilha e l�dica, os indiv�duos, ao 

mesmo tempo que se divertem, s�o obrigados a pensar e a relacionar as coisas, a 

cumprir regras e a seguir determinados passos para concretizarem as tarefas e 

poderem aplicar os seus conhecimentos. Existiu nitidamente em todo o processo 

apoio e inter-ajuda entre colegas; entre colegas e formador; entre colegas, 

formador e investigadora. 

 Mais uma vez, na opini�o do formador respons�vel pelo acompanhamento 

e desenvolvimento do Zootr�pio, esta actividade foi muito interessante e f�cil de 

realizar, mostrando-se aqui por parte dos formandos mais �-vontade e 

predisposi��o para a discuss�o e contribui��o com novas ideias. Tamb�m este 

exerc�cio foi de encontro aos conhecimentos que os jovens/adultos j� possu�am, 

conseguindo mais uma vez motiv�-los para uma participa��o activa, uma vez que 

todas as opini�es eram contabilizadas e discutidas. Segundo o mesmo, este 

exerc�cio veio mais uma vez valorizar e respeitar a posi��o e a opini�o dos 

participantes. E, enquanto processo de ensino-aprendizagem, considera ter sido 

apropriado e muito �til. 
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 FASE 2 Ð Ao longo de todas as actividades desenvolvidas at� aqui, foi 

poss�vel perceber a incapacidade dos utentes do CAO em conseguirem 

desenvolver autonomamente um desenho com diferentes fases de uma ac��o, ou 

seja, a representa��o gr�fica de um determinado movimento. Neste contexto, foi 

ent�o for�oso, que se conseguissem alternativas para se obterem as tiras com 

desenhos e/ou imagens animadas. Assim sendo, surgiu a ideia de se actuar com 

base no trabalho de uma das mais importantes figuras da hist�ria, que contribuiu 

para a capta��o e registo de imagens em movimento - Eadweard Muybridge. Foi 

gra�as � sua traject�ria profissional e legado, que Muybridge ficou imortalizado e 

refer�ncia obrigat�ria para quem estuda o movimento. Na sua obra apresenta 

v�rios exemplos de consecutivas fases do movimento animal e humano, bases 

importantes para os profissionais de cinema de anima��o, que em muitos dos 

casos se apoiam nas suas imagens para estudar e analisar os movimentos dos 

seus personagens.  

 Desta forma e tendo a plena consci�ncia da dificuldade do nosso p�blico-

alvo em perceber e implementar os conceitos referidos, optamos por recorrer � 

obra deste grande mestre, Muybridge, para se conceberem as tiras animadas. No 

entanto, e uma vez que na altura da execu��o desta lida, a maioria dos utentes 

estavam empenhados em outras tarefas da institui��o (realiza��o e venda de 

pirilampos para a angaria��o de fundos), e como apenas eram necess�rias duas 

tiras, propusemos esta tarefa apenas a um dos elementos do CAO. O elemento 

em causa � de sexo masculino e � portador de defici�ncia mental grave. 

 
[Esquema.65]: Individuo participante na constru��o das tiras animadas, CAO :: Fonte: A pr�pria. 

 Esta actividade foi desenvolvida pela investigadora, na sala de TIC, 

durante as duas �ltimas semanas do m�s de Mar�o, com a realiza��o de 1 sess�o 

por semana, com uma dura��o de aproximadamente 1 hora e 30 minutos cada. 

Esta actividade tinha como prop�sito executar duas tiras de imagens animadas 

para serem colocadas nos zootr�pios criados e desenvolvidos no DFP, pelo curso 

de SC.  

 Esta tarefa � semelhan�a de todas as outras tamb�m foi adaptada e 

simplificada, para que o individuo a conseguisse executar, desta forma, a nossa 

proposta assentaria num processo simplificado de trabalho sequencial, dividido 
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em tr�s etapas. A primeira etapa, com a escolha da sequ�ncia animada, ou seja a 

partir de v�rios exemplos, o utente escolhe os que mais lhe agradam, para se 

poder tirar c�pias ou ent�o digitalizar e imprimir a preto e branco, para depois 

poder pintar ao seu gosto. Em seguida, a segunda etapa, consiste em recortar os 

quadros das imagens e numer�-los na parte de tr�s, em paralelo corta-se uma tira 

de cartolina preta � medida (altura e largura) do Zootr�pio. No seguimento, colam-

se os quadros de forma sequencial. Como resultado obtemos uma tira de 

imagens com sucessivas fases de um movimento, para ser colocada no Zootr�pio 

produzido pelos colegas do curso de SC. 

O [Esquema.66] que se segue mostra de forma resumida as etapas para a 

execu��o desta tarefa. 

 
[Esquema.66]: Resumo das etapas que comp�em a execu��o das tiras animadas 
Fonte: A pr�pria. 

 Tenso por base alguns exemplos de sucessivas fases de movimentos, de 

Muybridge, o [Esquema.66], mostra-nos a adapta��o feita e as etapas percorridas 

para a execu��o das tiras animadas. Desta forma, podemos verificar que as fases 

de trabalho que comp�em este exerc�cio, est�o simplificadas e repartidas por 

pequenas etapas em sequ�ncia que permitem ao individuo ir construindo a pouco 

e pouco a sua pr�pria tira animada. Neste contexto, podemos ver no esquema 

que o nosso trabalho teve como base os seguintes passos: 

1.¼ passo Ð Escolher as sequencias animadas que mais agradam; 

2.¼ passo Ð Tirar c�pias e/ou digitalizar e imprimir a preto e branco; 

3.¼ passo Ð pintar com l�pis de cor ou marcadores; 

4.¼ passo Ð Recortar os quadros e numer�-los na parte de tr�s; 

5.¼ passo Ð Recortar uma tira de cartolina preta � medida (altura e largura) do 

nosso Zootr�pio, porque existem v�rios exemplos de zootr�pios no 

mercado, sendo que cada um deles possui a suas pr�prias medidas; 
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6.¼ passo Ð Pegar nos quadros das imagens recortados e col�-los em cima 

da cartolina preta.  

7.¼ passo Ð Colocar a tira animada dentro do Zootr�pio e desfrutar da 

experi�ncia. 

Depois de estar tudo organizado e definido, demos inicio ao trabalho, 

(...) cheguei e fui ter com o elemento com quem ia trabalhar, e perguntei-

lhe se me queria ajudar. Fomos para a sala de TIC e comecei a mostrar-

lhe v�rios exemplos de imagens em sequ�ncia para que pudesse 

escolher duas. Como via v�rias todas muito semelhantes Ð dizia em voz 

alta Ò� igual, � igualÓ (...) (notas de campo, Mar�o de 2014). 

Foi ent�o que decidimos ir os dois � internet, para fazer uma pesquisar 

de imagens Ð como n�o sabia ler nem escrever, optamos por escrever, 

numa folha branca, as letras do que era necess�rio pesquisar (M-U-Y-B-

R-I-D-G-E), para que as pudesse copiar do teclado, e assim surgiram 

v�rios e diferentes exemplos da obra de Muybridge Ð assim ficou mais 

f�cil para o nosso jovem escolher (notas de campo, Mar�o de 2014). 

 Ap�s escolhidas as imagens, imprimimos numa folha A3 a preto e branco, 

para que pudesse pintar com l�pis de cor ou com marcadores.  

(...) agora vamos pintar! Neste grupo, o que � que queres pintar? 

E esper�vamos at� ele escolher Ð ao escolher estava a definir se queria 

pintar a forma ou o fundo. Depois t�nhamos que explicar com calma o 

que tinha que fazer Ð d�vamos sempre o exemplo, para que pudesse ver 

(...) Depois s� t�nhamos que supervisionar (notas de campo, Mar�o de 

2014). 

Ap�s ter terminado de pintar, pedimos que recortasse os quadros, mostrando 

como se fazia. Como o individuo n�o sabia escrever nem ler, optamos por 

numerar as figuras antes de se come�ar a recortar os quadros. Ainda, enquanto o 

individuo pintava as figuras, n�s aproveitamos para fazer a tira de cartolina, uma 

vez que era necess�rio algum rigor na medi��o e no corte. Estando os quadros 

todos cortados e ordenamos numericamente, em seguida aquilo que o individuo 

tinha que fazer, com a nossa ajuda, era colar quadro a quadro de forma 

sequenciada na cartolina.  

N�o sei se � alegria, orgulho, satisfa��o, ou outra coisa qualquer - Tinha 

acabado uma cartolina, ficou a olhar para ela e dava gargalhadas (...). De 

repente levanta-se, pega na cartolina e vai mostrar primeiro aos colegas 

e depois a uma monitora e dizia em voz alta ÒEu que fiz, eu, eu, aqui - eu 

que fizÓ (e apontava para os quadros na cartolina (reflex�o, Abril 2014). 
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A [Figura.208] mostra-nos algumas das imagens da execu��o das tiras animadas. 

 

 

[Figura.208]: Pintar/recortar tiras  
animadas CAO. 
Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 

 

 O exerc�cio de execu��o das tiras animadas, decorreu dentro do previsto, 

o individuo participante executou parte das tarefas que lhe eram solicitadas de 

forma aut�noma, embora solicitasse pequenas ajudas. A postura empenhada e 

divertida do participante, que soltava grandes gargalhadas, sempre que pintava 

um quadro e nos mostrava, testemunharam a satisfa��o e a alegria com que este 

executava o que lhe tinha sido pedido. A simplifica��o do exerc�cio conjuntamente 

com uma abordagem mais l�dica, permitiram que este jovem conseguisse realizar 

at� ao fim o seu trabalho. Com o nosso apoio, cumpriu as regras que lhe eram 

impostas e seguiu todas as fases do exerc�cio.  

Mais uma vez se torna vis�vel que um processo de ensino simplificado, acess�vel, 

mais din�mico e criativo, promove nestes jovens e adultos a possibilidade para 

participarem de forma mais activa e inclusiva no seu percurso de aprendizagem,  

aumentando assim a sua capacidade de participa��o em diferentes projectos. 

 

 

[Figura.209]: Trabalho finalizado: Zootr�pio 
Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 
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7.3. Anima��o Experimental 

 Terminados os exerc�cios que nos serviram de base � explica��o dos 

v�rios conceitos intr�nsecos � introdu��o do cinema de anima��o, iniciamos uma 

nova fase de trabalhos Ð a prepara��o e o desenvolvimento das primeiras 

experi�ncias no campo do cinema de anima��o. Aquilo que se pretendia agora 

era que os jovens e adultos participantes vivenciassem o processo de realiza��o 

de uma curta-metragem de anima��o.  

 Esta actividade que teve inicio no m�s de Abril e que durou sensivelmente 

um m�s, conteve na sua ess�ncia v�rios objectivos para al�m da cria��o e 

desenvolvimento de pequenas experi�ncias no campo do cinema de anima��o, 

com a realiza��o de pequenos filmes com a participa��o activa dos 

jovens/adultos participantes, nomeadamente:  

- Introduzir os jovens/adultos com NEE no mundo do cinema de anima��o; 

- Promover o auto-conhecimento, a valoriza��o pessoal, a auto-estima e a 

autoconfian�a nos participantes Ð uma vez que estavam a participar 

activamente na produ��o de pequenos filmes; 

- Promover a participa��o, a auto-resposabilidade, os n�veis de 

concentra��o e a aten��o e tamb�m a autonomia; 

- Promover a inclus�o e a valoriza��o dos jovens com NEE e, paralelamente 

aferir o potencial desta nova pr�tica educativa; 

- Promover novas formas e m�todos de ensino-aprendizagem, oferecendo 

novas solu��es e estrat�gias de ensino-aprendizagem, recorrendo a 

metodologias de ensino activas e criativas com base na arte e no 

audiovisual, que sejam compat�veis e centradas no individuo com 

necessidades especiais e; 

- Promover a expressividade e a criatividade. 

 Este exerc�cio foi desenvolvido no departamento de forma��o e 

reabilita��o profissional, com o curso de tape�aria e, no centro de actividades 

ocupacionais. Foi dirigido pela investigadora e contou com o apoio e a 

participa��o efectiva de quatro monitoras: Susana, Aida, F�tima e Dina Ð Isto 

porque apesar de um outra monitora ter concordado em participar, no final n�o 
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apareceu em nenhuma das sess�es Ð o que inviabilizou a realiza��o da mesma, 

acabando por penalizar um dos grupos participante.  

(...) j� l� v�o duas e agora tr�s semanas a arranjar desculpas para n�o 

fazer o que t�nhamos planeado - como pode ser isto poss�vel?, ser� que 

esta mulher n�o v� que n�o me est� a prejudicar a mim, mas sim aos 

utentes, porque os est� a privar de realizarem algo que nunca fizeram (...) 

(notas de campo, Abril de 2014).  

At� concordo que n�o saiba fazer, e que tenha algum receio - mas eu 

deixei bem frisado que estava ali para os ensinar a todos e n�o para 

avaliar ou criticar Ð afinal, era s� mais uma experi�ncia. (reflex�o, Abril de 

2014).Como isto me entristece - assim se pode ver o comportamento e a 

conduta que alguns dos profissionais monitores/formadores/educadores 

e todos os demais ligados ao ensino, adoptam em rela��o � introdu��o 

de algo que seja novo Ð Isto n�o me parece nada saud�vel (reflex�o, Abril 

de 2014). 

 No seguimento, conv�m ainda esclarecer que no caso do grupo CAO, por 

ser um grupo com um elevado n�mero de elementos, considerou-se que a 

experi�ncia seria mais produtiva e eficaz havendo a separa��o dos membros por 

grupos de trabalho mais pequenos Ð desta forma e atendendo a que os v�rios 

elementos j� est�o repartidos em pequenos grupos por sala, onde desenvolvem 

as suas actividades di�rias, seria pertinente aproveitar os grupos j� organizados e 

juntamente com cada uma das monitoras criar e desenvolver uma pequena 

hist�ria � volta das actividades que os mesmos desenvolvem na respectiva sala. 

Assim sendo, e tendo a aprova��o e a concord�ncia de todas as monitoras 

obtivemos cinco grupos de trabalho, que acabaram por se traduzir em apenas 

quatro, uma vez que um dos grupos n�o pode participar, por falta de apoio de 

uma monitora. 

 Ainda, em rela��o aos grupos, temos a referir que houve em determinadas 

experi�ncias a participa��o repetida de alguns membros, ou seja, alguns 

indiv�duos participaram em mais do que uma experi�ncia. E outros, ficaram sem 

conseguir aceder � actividade, por causa da pouca vontade e at� mesmo 

irresponsabilidade de uma das monitoras. Os grupos previstos inicialmente, 

mesmo com a participa��o dupla de alguns membros em duas anima��es, 

estavam programados para que todos os utentes participantes, os 25 elementos, 

pudessem desfrutar de pelo menos uma experi�ncia em cinema de anima��o, o 

que tal n�o se verificou, pela impossibilidade de realiza��o de uma das 

experi�ncias.  
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Neste contexto, apenas participaram activamente nesta experi�ncia 18 indiv�duos 

do CAO, 9 de sexo Masculino e 9 de sexo Feminino. Dos elementos participantes, 

1 apresenta Paralisia Cerebral; 8 Defici�ncia Mental Moderada (DMM); 5 

apresentam Defici�ncia Mental Grave (DMG); 1 Autismo; 1 Trissomia14 e; 2 Duplo 

Diagn�stico (DD Ð doen�a mental e d�fice intelectual). 

No curso de T, participaram nesta experi�ncia os cinco elementos que constituem 

o grupo, quatro do sexo feminino e um do sexo masculino. Sendo que tr�s dos 

elementos do sexo feminino apresentam defici�ncia intelectual moderada (DIM), 

uma apresenta Autismo e o elemento de sexo masculino apresenta Trissomia21.  

 Podemos ver no [Esquema.67], a constitui��o dos quatro grupos do CAO 

que participaram na realiza��o dos filmes de anima��o experimental, bem como o 

grupo do DFP do curso de Tape�aria. 

 
[Esquema.67]: Grupos de trabalho Ð Anima��o experimental, CAO e DFP-T. 

Fonte: A pr�pria. 

 Cada uma das experi�ncias realizadas foi planeada e estruturada em 

parceria com a monitora respons�vel por cada uma das salas, � excep��o do 

grupo de T, que apenas contou com a planifica��o feita pela investigadora. A 

nossa actua��o e abordagem perante as v�rias monitoras foi muito semelhante, 

ou seja, antes da aplica��o de cada exerc�cio, fomos ter com cada uma delas em 

particular, para saber que tipo de actividades estas desenvolvem dentro da sua 
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sala e quais s�o aquelas que os utentes mais apreciam. Esta nossa atitude tinha 

como principal objectivo procurar junto das profissionais ind�cios daquilo que os 

nossos jovens e adultos, apesar das limita��es, sabem fazer Ð a nosso ver era 

muito importante que as experi�ncias retratassem e apresentassem algo que lhes 

fosse familiar, para que se sentisse � vontade a mais seguros. 

Num dos intervalos, dirigi-me � sala de AVD (actividades de vida Di�ria), a 

sala j� estava vazia, bati � porta e pedi licen�a para entrar (...) est�vamos 

a conversar quando percebi que naquela pequena sala tinham tudo 

aquilo que temos numa casa normal Ð ali os utentes aprendiam a fazer 

v�rias coisas ligadas � vida quotidiana, mais concretamente � lida di�ria 

dentro de uma casa - o que ressaltava de interesse era quando 

aprendiam a cozinhar (...) (notas de campo, Abril de 2014).  

Depois de algum tempo a conversar com a monitora de AVD, chegamos a um 

acordo, quanto ao grupo de trabalho a participar da experi�ncia e ao tipo de 

exerc�cio que ambas ir�amos realizar. Dentro deste contexto, ficavam as monitoras 

encarregues de requisitar os materiais necess�rios � realiza��o de cada um dos 

exerc�cio.  

 Como vimos na primeira parte deste projecto de investiga��o, de imagem 

a imagem podemos compor e decompor os movimentos, e este movimento, s� � 

poss�vel gra�as � nossa capacidade fisiol�gica de reter imagens 

momentaneamente at� estas serem substitu�das por outras imagens. Seguindo 

este racioc�nio, quando possu�mos uma sequ�ncia de imagens com ligeiras 

diferen�as entre si, e as fazemos passar a uma determinada velocidade, as 

imagens fundem-se umas �s outras, criando a ilus�o de movimento. 

Neste contexto e atendendo � nossa realidade optamos por utilizar apenas uma 

m�quina fotogr�fica para captar imagem a imagem, desta forma, os participantes 

teriam que efectuar os passos separadamente, um a um para se poder tirar as 

respectivas fotografias. Este mexe, p�ra e tira fotografia, volta a mexer, p�ra 

novamente para tirar fotografia e assim sucessivamente, permitiria que 

interiorizassem melhor a base do trabalho de um animador.  

 Estas primeiras experi�ncias de anima��o n�o incorporaram nenhuma 

estrutura rigorosa. As ideias base para cada um dos filmes, nasceram da partilha, 

da troca e da reflex�o efectuada entre investigadora e cada uma das profissionais 

Ð cada um dos filmes retrata uma parte das actividades que os utentes realizam 

no seu dia-a-dia. Uma vez que � not�rio a falta de capacidade deste grupo de 

trabalho em trabalhar a t�cnica do desenho animado tradicional, sentiu-se a 

necessidade de procurar outras formas de anima��o que fossem ao encontro das 

suas possibilidades. Neste contexto, as t�cnicas de anima��o utilizadas para a 
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realiza��o dos cinco exerc�cios foram escolhidas atendendo � simplicidade e � 

facilidade com que se executam. Assim temos duas experi�ncias realizadas em 

Anima��o com C�mara imagem-a-imagem: Anima��o Plana239 com a t�cnica de 

Pintura sobre Vidro, que originalmente utiliza tintas a �leo240 que s�o de secagem 

lenta sobre vidro, e que no nosso caso foram devidamente ajustada para guache 

(tinta � base de �gua) sobre acr�lico e, tr�s experi�ncias em Anima��o com 

C�mara imagem-a-imagem: 3D Imagem Real (stop Motion)241. Dois trabalhos com 

a t�cnica de Pixilia��o e um com a t�cnica de Anima��o de Objectos. No 

seguimento, a experi�ncia que estava prevista e n�o se conseguiu efectuar por 

falta de apoio de uma das monitoras era em Anima��o com C�mara imagem-a-

imagem: Anima��o Plana com a t�cnica de colagem. O exerc�cio consistia em 

fazer colagem sobre uma tela previamente desenhada. Ou seja,  atrav�s de v�rios 

tipos de papeis coloridos (revistas), rasgados/cortados em peda�os pequenos, o 

grupo participante tinha que colar os peda�os de papel com diferentes cores, 

peda�o a peda�o at� conseguir construir a imagem determinada.  

 Estes exerc�cios foram desenvolvidos em quatro espa�os diferentes, no 

DFP a actividade teve lugar na sala 2, no CAO foram desenvolvidos na sala de 

AVD, na sala de Actividades Ocupacionais e no Espa�o Exterior. Cada um dos 

exerc�cios foi realizado durante uma �nica sess�o de 1 hora e 30 minutos. O 

[Esquema.68] mostra o resumo de toda a envolvente das primeiras experi�ncias em 

cinema de anima��o levadas a cabo pelos diferentes grupos de utentes da 

institui��o. No resumo constam: o departamento onde foi desenvolvida a 

experi�ncia, os espa�os onde se desenvolveram os exerc�cios, e as monitoras 

implicadas, o grupo participante em cada um dos desafios, a t�cnica utilizada e o 

resultado obtido. 

 
[Esquema.68]: Resumo das 1.» experi�ncias em cinema de anima��o :: Fonte: A pr�pria. 

                                                 

239 Anima��o Plana: mais informa��es ver subcap�tulo 2.5.1. 
240 Tintas a �leo, que normalmente s�o misturadas com �leo de linha�a, sendo que a sua viscosidade 
pode ser alterada pela adi��o de solventes como a terbentina ou o �ter de petr�leo (WIKI(ai) 2013).  
241 3D Imagem Real (stop Motion): mais informa��es ver subcap�tulo 2.5.2. 
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Para al�m do resultado obtido - cinco pequenos filmes de anima��o, que podem 

ser visualizados e apreciados no DVD em anexo, este exerc�cio possibilitou aos 

utentes participarem activamente numa nova experi�ncia e actividade, permitindo-

lhes ainda aplicar e demonstrar as suas habilidades e conhecimentos.  

Ao inicio estavam tensos e um pouco nervosos, porque mal se mexiam - 

pareciam tesos - mas a pouco e pouco come�aram a perceber que n�o 

tinham que fazer nada que j� n�o soubessem (...) s� precisavam de, a 

cada passo que davam, parar para se poder tirar a fotografia (reflex�o, 

Abril de 2014). 

At� foi engra�ado, passado algum tempo, j� eram eles pr�prios que 

diziam em voz alta Ð passo, p�ra tira fotografia Ð j� est�? Agora passo, 

p�ra, tirar fotografia (...) Ð e riam-se olhando uns para os outros e para 

n�s tamb�m (...) (notas de campo, Abril de 2014). 

Em cada uma das sess�es, depois de captadas todas as imagens, j� no fim, 

pegava-se na m�quina fotogr�fica e mostrava-se atrav�s do LCD o resultado ao 

grupo, para que vissem como tinha ficado, 

(...) quando mostr�vamos as imagens no final de cada sess�o e eles viam 

as coisas a mexer e eles pr�prios tamb�m a mexerem-se de forma 

estranha Ð era v�-los com os olhos arregalados e a rirem-se � gargalhada 

(...) Òmostra, mostra Ð outra vez! Diziam alguns delesÓ (notas de campo, 

Abril de 2014). 

Estando todas as imagens captadas, passamos para a fase seguinte Ð a edi��o 

do v�deo. Esta fase, por falta de tempo e de conhecimentos t�cnicos por parte 

dos nossos parceiros, ficou a nosso cargo. Contando no entanto, com a 

colabora��o de uma das monitoras, que nos auxiliou no tratamento das imagens. 

Os t�tulos atribu�dos a cada uma das anima��es, ficou a cargo de cada uma das 

monitoras que participou no exerc�cio. Para a execu��o desta tarefa foram 

necess�rios dois dias intensivos. 

 Atrav�s desta actividade, foi poss�vel envolver os v�rios grupos de utentes 

na realiza��o de pequenos filmes de anima��o, obtendo-se assim as primeiras 

experi�ncias neste campo. Ao mesmo tempo que se iam desenrolando os 

exerc�cios, os participantes tinham a oportunidade de aplicarem e demonstrarem 

as suas habilidades e conhecimentos, de forma mais criativa e expressiva. Um 

exerc�cio l�dico de partilha, onde cada individuo contribui com o seu saber, 

exprimindo-se de forma livre, sem medo nem preconceitos. 

 Em rela��o �s experi�ncias, podemos dizer que � excep��o de uma que 

n�o se conseguiu concretizar, todas as outras decorreram dentro do previsto. Que 
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as monitoras participantes conseguiram compreender a ess�ncia base da cria��o 

e desenvolvimento de uma anima��o, o que facilitou a concretiza��o dos 

exerc�cios. Todos os grupos trabalharam de forma organizada no 

desenvolvimento da sua anima��o. Pelas reac��es e manifesta��es finais de cada 

grupo, quando viam nas imagens os objectos a mexer e eles pr�prios a 

deslocarem-se no espa�o de forma n�o convencional, podemos aferir que ficaram 

muito satisfeitos e orgulhosos do seu trabalho. 

(...) e l� estavam eles todos � minha volta para verem o resultado, riam-se 

� gargalhada, pediam para voltar a ver mais do que uma vez (...) chegou 

a hora do intervalo e l� os tiveram que vir buscar porque n�o arredavam 

p� - alguns sa�ram da sala, passado pouco tempo voltavam e traziam um 

colega ou mais, para tamb�m poderem ver o que eles tinham acabado de 

fazer, passei o intervalo todo (mais de 30 minutos) a mostrar vezes sem 

conta as imagens animadas (notas de campo, Abril de 2014).  

Neste contexto, consideramos ter conseguido que os grupos participantes na 

realiza��o dos filmes de anima��o desfrutassem de um processo de ensino-

aprendizagem mais din�mico e criativo, com base nas suas habilidades e 

conhecimentos. Com uma metodologia de ensino expressiva l�dico-did�ctica, de 

troca e partilha de saberes, os indiv�duos ao mesmo tempo que se divertem, s�o 

obrigados a actuarem segundo regras, a seguir determinados passos para 

concretizarem as tarefas e poderem aplicar os seus conhecimentos. Em todo o 

processo existiu o apoio e a inter-ajuda entre investigadora e monitora, entre 

Investigadora, monitora e indiv�duos, e entre indiv�duos.  

Em seguida podemos ver algumas imagens dos filmes concebidos, na primeira 

experi�ncia pelos jovens e adultos com NEE: 

 
[Figura.210]: Experi�ncia n.¼ 1. Grupo 3 Ð Filme: ÒSopa Divertida :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 
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[Figura.211]: Experi�ncia n.¼ 2. Grupo 2 Ð Filme: ÒE NASCEU uma VIDA...Ó :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 
[Figura.212]: Experi�ncia n.¼ 3. Grupo 1 Ð Filme: ÒO Jardim...Ó :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 
[Figura.213]: Experi�ncia n.¼ 4. Grupo 4 Ð Filme: ÒExercitar para IntegrarÓ :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 
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[Figura.214]: Experi�ncia n.¼ 5. Grupo T Ð Filme: ÒA L� e a LinhaÓ :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Na opini�o das monitoras participantes nos diferentes exerc�cios, esta 

actividade foi muito interessante e f�cil de realizar, permitindo que todos os 

elementos de cada grupo tivessem a oportunidade de participar. Nas suas 

opini�es, a cria��o de exerc�cios como estes, que permitem a este p�blico-alvo 

mostrar, por pouco que seja, o que sabem fazer e acima de tudo que tamb�m s�o 

capazes de fazer, s�o extremamente importantes Ð segundo as mesmas, com 

coisas muito simples, foi poss�vel construir-se algo que nunca imaginaram ser 

poss�vel.  

Esta actividade, para al�m de ir ao encontro das habilidades e saberes dos 

participantes, conseguiu que motivados participassem activamente na realiza��o 

das anima��es. As mesmas referem ainda que este exerc�cio, mostrou-se 

verdadeiramente um instrumento de inclus�o e de valoriza��o, agora estes jovens 

e adultos j� podem mostrar a toda a comunidade interna e externa os filmes que 

conseguiram fazer - Enquanto processo de ensino-aprendizagem consideraram 

ter sido muito apropriado e muito �til. 
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7.4. Sess�o de Cinema: 
Apresenta��o do trabalho 

 Captadas as imagens e editados os filmes, antes de avan�armos para a 

cria��o e desenvolvimento das obras finais, em conversa com os profissionais, 

chegamos � conclus�o que seria pertinente fazer uma sess�o de cinema, para 

apresentar os trabalhos j� efectuados. Assim sendo, para al�m dos filmes de 

anima��o resultantes das primeiras experi�ncias executas, fez-se tamb�m uma 

projec��o de lanterna m�gica, utilizando o objecto criado pelo curso de SC, bem 

como algumas das narrativas desenvolvidas pelos colegas. 

Foi ent�o que na primeira semana do m�s de Maio, realizamos um pequeno 

espect�culo com cerca de 1 hora, na sala de estar/conv�vio (2)242, no centro de 

actividades ocupacionais Margarida Brand�o, onde todos os utentes, at� mesmo 

aqueles que n�o s�o aut�nomos, e tamb�m o curso de T, eram convidados a 

assistir �s obras concebidas. Esta actividade contou com o apoio de v�rias 

monitoras, nomeadamente: Susana, F�tima, Maria, Cristina e Isabel. 

 Neste contexto demos inicio � sess�o de cinema de anima��o, 

apresentando os cinco filmes realizados com o apoio dos jovens e adultos com 

NEE. No final de cada filme, os grupos eram convidados a explicar aos colegas 

como � que tinham feito e quais os mat�rias que tinham utilizado na constru��o 

do filme. Depois de apresentados e analisados todos os filmes, passamos para a 

exibi��o das lanternas m�gicas.  

(É) antes de projectar a narrativa, pegava cuidadosamente no acr�lico e 

mostrava, perguntando se me sabiam dizer quem tinha feito aqueles 

desenhos. E n�o � que me surpreenderam, � excep��o de dois 

elementos que trocaram os seus acr�licos, todos os outros sabiam 

perfeitamente quais eram os seus (notas de campo, Maio de 2014). 

N�o compreendo, parece que nada bate certo com o que alguns dos 

profissionais e te�ricos dizem. Ent�o j� se passaram umas quantas 

semanas e a maioria lembram-se e reconhece perfeitamente a sua obra 

(reflex�o, Maio de 2014). Alguns deles estavam t�o orgulhosos do seu 

                                                 

242 Ver subsec��o 6.7.1., Os espa�os onde decorrem as actividades. 
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trabalho, que se levantavam, para serem eles a colocarem os acr�licos na 

lanterna m�gica (notas de campo, Maio de 2014). 

Em seguida apresentamos algumas imagens recolhidas, no decurso deste 

pequeno espect�culo. 

 
[Figura.215]: Sess�o de cinema: Apresenta��o dos trabalhos :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

Depois de termos projectado as hist�rias ainda houve tempo para que estes se 

divertissem, brincando ao adivinha qual � o objecto ou animal, atrav�s de 

sombras chinesas, como se pode ver na [Figura.216] que se segue. 

 
[Figura.216]: Sess�o de cinema: Apresenta��o dos trabalhos/ brincar ao adivinha :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

A alegria e a excita��o eram bem vis�veis, estavam euf�ricos com a apresenta��o 

dos seus trabalhos,  

(...) n�o consigo, nem sei como descrever o que hoje se passou com a 

apresenta��o dos trabalhos, estavam t�o excitados, que lan�avam gritos 

de euforia e tamanhas gargalhadas, que mesmo que quis�ssemos fazer 

de conta que n�o v�amos ou ouv�amos era completamente imposs�vel 

(notas de campo, Maio de 2014). 
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7.5. Cria��o e Desenvolvimento das 
Curtas-Metragens de Anima��o  

Uma simples ideia, � tudo quanto basta para se dar inicio a mais 

uma viagem ao imagin�rio. Do conceito � hist�ria, dos estudos � 

constru��o dos personagens e dos cen�rios... � grande a viagem 

feita por um filme de anima��o (...), desde que nasce at� que 

acabe projectado na tela (Autora). 

 Todo o plano de ac��es executado at� este ponto, permitiu-nos 

desenvolver e criar as bases necess�rias � implementa��o e execu��o dos 

objectivos inicialmente tra�ado para este projecto de investiga��o. Ou seja, todas 

estas actividades tornaram-se fundamentais para que se conseguisse dotar estes 

indiv�duos de no��es b�sicas referentes ao cinema de anima��o, estabelecendo 

desta forma um patamar minimamente igualit�rio, entre estes jovens e adultos e o 

p�blico em geral. 

Com um p�blico-alvo t�o especifico como o nosso, era impens�vel tentarmos 

introduzir o cinema de anima��o, sem antes termos abordado os conceitos e 

algumas das suas t�cnicas. Conscientemente agora estavam reunidas as 

condi��es para se iniciar uma nova jornada. 

Em seguida apresentamos individualmente cada um dos processos que deu 

origem �s curtas-metragens realizadas com a participa��o activa dos jovens e 

adultos com NEE. Ao todo, foi poss�vel realizar tr�s filmes de anima��o, aos quais 

denominamos ÒTico o DomadorÓ, ÒZ�sÓ e ÒO Mist�rio das Ma�asÓ. Os dois 

primeiros t�tulos pertencem aos filmes que foram realizados no CAO, e o �ltimo 

pertence ao filme que foi realizado no DFP com o curso de T. A constitui��o dos 

grupos do CAO, foi decidida consoante a disponibilidade dos elementos, tentando 

no entanto, que todos tivessem oportunidade de participar. A realiza��o dos tr�s 

filmes teve a dura��o de sensivelmente dois meses intensivos e contou com a 

participa��o real de 17 elementos do CAO e 5 elementos do curso de T. Dos 17 

membros participantesdo CAO 3 deles cooperaram nos dois filmes. 

Nesta experi�ncia, nem todos os utentes do CAO puderam participar na 

realiza��o das anima��o finais por v�rios motivos, desde a participa��o 
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obrigat�ria em outras actividades j� assumidas pela institui��o, pequenas alergias 

que os impediam de ir ao CAO, at� � interna��o hospitalar. 

Antes de avan�armos para a apresenta��o de cada uma das anima��es, 

gostar�amos de deixar esclarecido que a execu��o das tr�s curtas metragens, 

tinham como objectivo: 

- Introduzir e mostrar aos jovens e adultos com NEE as diferentes etapas que 

comp�em um projecto de anima��o;  

- Desenvolver e realizar um filme de anima��o; 

- Fomentar o auto-conhecimento, a valoriza��o pessoal, a auto-estima e a 

autoconfian�a nos participantes; 

- Promover a participa��o activa, a auto-responsabilidade, a autonomia, os 

n�veis de concentra��o e da aten��o; 

- Promover a inclus�o e valoriza��o dos jovens e adultos com NEE e, 

paralelamente aferir o potencial desta nova pr�tica educativa; 

- Promover novas formas e m�todos de ensino-aprendizagem, oferecendo 

novas solu��es e estrat�gias de ensino-aprendizagem, recorrendo a 

metodologias de ensino activas e criativas com base na arte e no 

audiovisual, que sejam compat�veis e centradas no individuo com 

necessidades especiais e; 

- Desenvolver a expressividade e a criatividade. 

 Durante a realiza��o das curtas-metragens de anima��o, pretendia-se 

ainda que os indiv�duos participantes aplicassem os conhecimentos adquiridos e 

demonstrassem as suas habilidades. De acordo com o trajecto delineado, pelas 

respons�veis (investigadora e monitora F�tima), cada uma das anima��es 

proporcionaria aos diferentes grupos a oportunidade de explorarem diferentes 

processos criativos e expressivos. Num ambiente de partilha e de colabora��o os 

utentes foram convidados a participarem e a exprimirem-se de forma livre e 

descontra�da, sem press�o, sem medo nem preconceito.  
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7.5.1. Filme: ÒTico o DomadorÓ 

 A cria��o, o desenvolvimento e a realiza��o do filme: ÒTico o DomadorÓ, 

teve inicio na primeira semana do m�s de Maio e decorreu num per�odo de 

aproximadamente dois meses. Tinha como objectivo principal, que os utentes 

aplicassem os conhecimentos anteriormente adquiridos na realiza��o de uma 

curta-metragem. Este filme, com 3 minutos e 20 segundos, foi desenvolvido 

recorrendo-se � anima��o com c�mara imagem-a-imagem: Anima��o Plana, com 

a t�cnica de anima��o de objectos, mais conhecida por anima��o de volumes em 

baixo relevo e foi executado no CAO, com um grupo de 8 elementos, 1 de sexo 

feminino e 7 de sexo masculino, com idades compreendidas entre os 32 e os 50 

anos. Dos elementos participantes, 4 apresentam Defici�ncia Mental Moderada 

(DMM); 2 Defici�ncia Mental Grave (DMG) e; 2 S�ndrome de Down (trissomia 21).  

O [Esquema.69], que se segue mostra de forma resumida os elementos do grupo 

participante no desenvolvimento e na realiza��o da referida anima��o. 

 
[Esquema.69]: Grupo de trabalho CAO Ð Anima��o ÒTico o DomadorÓ :: Fonte: A pr�pria. 

 Este exerc�cio foi desenvolvido pela investigadora e contou com o apoio 

da monitora F�tima, e foi executado na sala de actividades ocupacionais243. Esta 

ac��o foi levada a cabo em 2 sess�es por semana - �s segundas e quartas feiras, 

durante o per�odo da manh�, com uma dura��o m�dia de 2 a 3 horas com um 

intervalo de 30 minutos.  

                                                 

243 Sala de actividades ocupacionais Ð ver subcap�tulo 6.7.1. Os Espa�os onde Decorreram as 
Actividades. 



 605 

 A cria��o e desenvolvimento desta curta-metragem, � semelhan�a das 

actividades anteriores, tamb�m teve que ser planeada e adaptada, �s condi��es e 

circunst�ncias que possu�amos, bem como ao grupo de indiv�duos participantes, 

por forma a que estes pudessem participar ao m�ximo nas diferentes etapas. 

Neste sentido e por forma a tornar vi�vel e exequ�vel a nossa proposta, optamos 

por seguir uma estrutura simples de trabalho que se divide em quatro etapas. A 

primeira etapa que consistia em criar uma pequena hist�ria; a segunda etapa 

compunha-se dos estudos e cria��o de personagem, cen�rios e acess�rios Ð  � 

medida que se iam criando os objectos (personagens, cen�rios e acess�rios) fez-

se um pequeno storyboard para nos ajudar e orientar na capta��o dos planos; a 

terceira etapa pressupunha a organiza��o do espa�o, a montagem do 

equipamento e a anima��o dos diferentes planos; a quarta e �ltima etapa, 

correspondia � edi��o do filme, � aplica��o do som e dos cr�ditos. Sendo que, 

devido ao grau de exig�ncia e ao pouco tempo dispon�vel, a cria��o da hist�ria, o 

storyboard e a �ltima etapa ficariam a cargo da investigadora e da monitora, 

enquanto que a segunda e terceira etapa contariam com a participa��o activa dos 

jovens e adultos com NEE.  

O [Esquema.70] que se segue mostra de forma resumida as etapas para o 

desenvolvimento desta actividade. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
[Esquema.70]: Resumo das etapas que comp�em a execu��o das 
curtas-metragens de anima��o :: Fonte: A pr�pria. 

 

 

 Para que melhor se compreenda o desenrolar de todo o processo, os 

problemas enfrentados e as solu��es encontradas para se conseguir alcan�ar o 

produto final, explicaremos etapa a etapa como tudo se processou. 

 1.» ETAPA - Ideia/Conceito/Hist�ria: 
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 Considerando as dificuldades que estes jovens e adultos apresentam e, 

atendendo � nossa falta de tempo, creu-se que o melhor seria que a investigadora 

juntamente com a monitora desenvolvessem esta etapa. Iniciamos o processo 

com o pensamento de que seria interessante desenvolver algo que os utentes 

reconhecessem e gostassem - foi ent�o que numa determinada manh�, enquanto 

os utentes lanchavam durante o intervalo e estava a dar o circo na televis�o, que 

surgiu a ideia, 

(...) estavam t�o concentrados a ver o domador de c�es, que at� se 

esqueciam de comer e, sempre que um c�o fazia alguma coisa alguns 

deles riam, gritavam e batiam palmas (notas de campo, Maio de 2014).  

Visto isto, foi ent�o que decidimos pegar na tem�tica do circo e tentamos adapt�-

la � nossa realidade, substituindo o domador jovem bonito e forte por um 

domador trapalh�o e os c�es por letras.  

(...) fal�vamos e �amos cruzando algumas ideias, e sempre que passava 

algum deles por n�s, pergunt�vamos o que mais gostavam de ver no 

circo (...) fomos anotando o que nos iam dizendo, no fim t�nhamos uma 

data de palavras e frases soltas Ð Òle�o, corda, pular, c�o, palha�os, o 

homem salta e caiu na rede, etc.Ó (notas de campo, Maio de 2014). 

(...) entretanto chega uma das jovens e sem saber o que se estava a 

passar - do nada diz Ð Queres? est�o quentes e s�o boas... e estende a 

m�o com duas bolachas Ð sorrimos e agradecemos o gesto (notas de 

campo, Maio de 2014). 

 A do�ura daquele gesto, tocou-nos profundamente, e como a maioria dos 

profissionais de anima��o refere - quando se trabalha em anima��o, � melhor que 

se tenha como base, algo muito forte para nos fazer aguentar, horas e horas de 

trabalho sempre na mesma coisa Ð foi ent�o que, por unanimidade, decidimos 

pegar nas palavras daquela jovem e adapta-las Ò...Quentes e boas...Ó, a partir 

daqui, a monitora F�tima, ficou de criar ela pr�pria uma pequena narrativa � volta 

de todo este enredo - eis em seguida a nossa hist�ria: 

Hist�ria: Tico o Domador 

Havia um domador, que no circo gostava de trabalhar. Tico, o seu nome 
art�stico se viria a tornar. 

Tico, Tico, todos os espectadores a gritar para o famoso n�mero apreciar. E 
quando o Tico em palco aparecia, o p�blico ao rubro e em euforia aplaudia.  

O Tico cheio de vaidade o seu n�mero mostrava e a todos maravilhava. E 
com per�cia o Tico as suas feras perigosas queria domar, sem pestanejar, na 
corda a palavra QUENTES fez entrar e equilibrar, e logo, logo ao p�blico os 
fez delirar. 

Vaidoso que era o Tico na sua arte de Domar, quis continuar a mostrar as 
letras seguintes a formar. Cheio de pinta, o baloi�o fez descer e da sua 
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caixinha m�gica as fez aparecer. 

B,O,A,S, BOAS, s�o as letras logo a suceder. 

O Tico, o Domador, logo as p�s a saltar, para ao p�blico mostrar a sua arte 
de domar. As letras, felizes e a saltitar at� ao Tico o fez arrepiar, de bom que 
ele era na arte de domar.  

O p�blico aplaudia sem parar, at� o espect�culo terminar, e o Tico o 
Domador do palco se retirar com as suas feras. Aclamando, o p�blico 
continuava e gritava, s�o QUENTES e BOAS, s�o QUENTES e BOAS...   

 

Na posse da narrativa, o passo seguinte foi juntar o grupo para lhes mostrar e 

contar a hist�ria,   

(...) ainda antes do almo�o, conseguimos juntar o grupo na sala de 

estar/conv�vio 2244, (...) quando a F�tima come�ou a contar a hist�ria Ð ao 

mesmo tempo que ia contando a hist�ria �amos fazendo perguntas Ð 

ÒHavia um domador de letras, que no circo gostava de trabalharÓ - Voc�s 

sabem o que � um domador? e letras, o que s�o letras? e por ai fora... 

(notas de campo, Maio de 2014). 

 Depois de contada, examinada e explorada a hist�ria, demos inicio na 

sess�o seguinte ao trabalho de constru��o de personagens, cen�rios e 

acess�rios. J� tivemos a ocasi�o de ver no capitulo III, que normalmente, num 

projecto de anima��o assim que se tem a hist�ria, desenvolve-se o storyboard, no 

entanto, no nosso caso, optamos por primeiro solicitar ao grupo participante que 

criasse e desenvolvesse os personagens, os cen�rios e os acess�rios antes de 

conceber e desenvolver o storyboard. Isto porque, n�o quer�amos influenciar 

esteticamente nenhum dos participantes, para n�s, era importante que estes 

objectos fossem idealizados e concebidos pelos pr�prios utentes. 

 2.» ETAPA - Desenhar/Construir Personagens, Cen�rios e Acess�rios:  

(...) Chegamos pela manh�, ainda bem cedo, fomos para a sala e a 

primeira coisa que fizemos foi perguntar se ainda se lembravam da 

hist�ria que a monitora F�tima tinha contado Ð curiosamente, uma boa 

parte deles, n�o se lembrava da hist�ria, mas lembravam-se de alguns 

dos conte�dos (ter� sido por causa das perguntas e da interac��o que se 

criou ao longo da hist�ria?) Ð Ap�s esta introdu��o e reavivamento, 

dividimos o grupo em tr�s grupinhos mais pequenos, de tr�s e duas 

pessoas, para que uns esbo�assem os personagens, outros o cen�rio e 

outros os acess�rios (...) distribu�mos folhas brancas a cada grupo, e 

pedimos para que desenhassem: o primeiro grupo um domador, como h� 

                                                 

244 Sala de estar/conv�vio 2 Ð ver subcap�tulo 6.7.1. Os Espa�os onde Decorreram as Actividades. 
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no circo; o segundo grupo uma tenda gigante como a do circo; terceiro 

grupo, um baloi�o e um trap�zio (explicando e mostrando algumas 

imagens)  (...) (notas de campo, Maio de 2014). 

 E foi assim que atendendo ao nosso pedido, os tr�s grupos come�aram a 

imaginar e desenhar os objectos solicitados. Posteriormente a todos terem 

acabado a tarefa, os desenhos eram colocados ao centro da mesa, para que 

todos os pudessem ver. Em seguida, conversamos � cerca de cada um dos 

desenhos ao mesmo tempo que eram exibido a todo os elementos do grupo. 

Conclu�da esta etapa, sucedeu-se a selec��o dos materiais para se iniciar a 

constru��o dos objectos. 

(...) j� no final da nossa conversa, propusemos um pequeno jogo Ð 

inventado por n�s. Tinham que sugerir objectos j� existentes que 

pudessem substituir partes do corpo, como por exemplo: um olho 

poderia ser substitu�do por uma ervilha (...), como apresentavam muitas 

dificuldades em conseguir estabelecer rela��es, invertemos e adaptamos 

o jogo, ou seja, fomos buscar v�rios objectos (paus, folhas, pedras, 

bot�es, clips, palitos, l�s, linhas, gr�os de caf�, parafusos, porcas, r�fia, 

etc.), depois, desenhamos numa folha um circulo grande e pegamos no 

desenho do personagem que tinha sido criado pelos colegas (...) 

pegando em cada um dos objectos pergunt�vamos, ent�o digam l� onde 

posso eu colocar este gr�o de caf�, o que vos parece? (noras de campo, 

Maio de 2014). 

Ao principio estava dif�cil (...), s� depois de exemplificarmos, colocando 

dois gr�os de caf� a fazerem de olhos, um pauzinho a fazer de nariz e um 

clip a fazer de boca � que perceberam o que tinham que criar, e no meio 

de rizadas cada um ia pegando nos objectos em cima da mesa e 

construindo o seu boneco (reflex�o, Maio de 2014). 

Quando chegamos � fase de criarem as letras, a monitora F�tima sugeriu uma 

alternativa que a nosso ver nos pareceu muito interessante e v�lida. Agora em vez 

de terem que as desenhar, tinham apenas que pegar nas letras245 que 

normalmente utilizam e pint�-las ou decor�-las. E assim foi. 

 Posto isto, podemos ter uma ideia da forma e do tipo de procedimentos e 

ajustes que iam sendo executados a passo e passo, para que se conseguissem 

ultrapassar os problemas e obst�culos. Em menos de nada, conseguiu-se que de 

forma l�dica e  descontra�da se criassem, desenvolvessem e constru�ssem todos 

os objectos necess�rios � realiza��o da anima��o. No seguimento, podemos 

                                                 

245 Letras feitas em madeira balsa que se compram em qualquer loja de material escolar. 
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observar atrav�s da [Figura.217] que se segue, algumas das imagens referentes � 

segunda etapa - Desenhar/Construir Personagens, Cen�rios e Acess�rios. 

 
[Figura.217]: Concep��o de personagens, cen�rios e acess�rios, Filme: Tico o Domador :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Ainda, em paralelo e j� na posse dos desenhos realizados pelos jovens e 

adultos, fomos desenvolvendo um pequeno storyboard de orienta��o, para 

mostrar e explicar aos jovens, as ac��es e o trajecto que se tinha que fazer com 

os personagens em cada um dos planos. Podemos ver em seguida na [Figura.218], 

parte do storyboard criado para esta curta metragem. 

 
[Figura.218]: Storyboard, Filme: Tico o Domador :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 3.» ETAPA Ð Organiza��o do Espa�o/Equipamento Ð Anima��o dos Planos:  

 Como j� vimos, esta anima��o foi desenvolvida na sala de actividades 

ocupacionais do centro residencial e ocupacional Margarida Brand�o246, 

pertencente � Cerciespinho. Nesta sala, todos os dias se desenvolvem v�rias 

actividades, e com diferentes grupos, como n�o t�nhamos a possibilidade de ter 

um espa�o s� nosso, ou seja, ter�amos que partilhar o espa�o tamb�m com 

outros elementos n�o pertencentes ao grupo de trabalho, decidimos ent�o 

                                                 

246 Sala de actividades ocupacionais do centro residencial e ocupacional Margarida Brand�o Ð ver 
subcap�tulo 6.7.1. Os Espa�os onde Decorreram as Actividades. 



 610 

encontrar dentro da sala uma localiza��o que nos permitisse ter o equipamento 

sempre montado, sem prejudicar o funcionamento das outras actividades.  

Pois, sabemos que uma das regras de ouro na anima��o �: Depois de se montar 

o cen�rio, o equipamento e tudo o resto conv�m que assim se mantenha at� se 

terminarem todos os planos da anima��o. 

 Neste contexto, decidimos ent�o criar um espa�o junto � janela (assim 

ter�amos luz natural) e n�o perturb�vamos o normal funcionamento da sala. Como 

t�nhamos pouco espa�o e n�o pod�amos dispor das mesas, decidimos que o ch�o 

seria a nossa base, e que trabalhar�amos sentados em almofadas. O equipamento 

utilizado para a capta��o das imagens, foi exactamente o mesmo que nas 

primeiras experi�ncias que realizamos, uma m�quina fotogr�fica e um trip�. 

(É) quando chegaram, alguns ainda ajudaram a montar o equipamento, 

outros foram buscar ao arm�rio os bonecos que tinham feito e outros 

mantinham-se calmos a olhar (É) depois de tudo montado, coloco as 

almofadas no ch�o e antes de come�ar chamo um grupinho e explico 

aquilo que temos que fazer com aqueles objectos todos (É) fizemos uma 

breve experi�ncia (É) e come�amos a animar o nosso primeiro plano. 

Estavam t�o entretidos, que de repente um deles deita-se no ch�o, � 

espera da sua vez para poder mexer no seu objecto (É)  

Enquanto uns animavam os outros observavam at� serem chamados, e 

assim �amos tentando que todos conseguissem animar um bocadinho 

(notas de campo, Junho de 2014). 

 Podemos ver na [Figura.219] que se segue, algumas das imagens referentes 

ao processo de capta��o das imagens, que deram origem � anima��o Ð Tico o 

Domador. 

 
[Figura.219]: Anima��o dos Planos do Filme: Tico o Domador :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 
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 4.» ETAPA Ð Edi��o do filme Ð Som/Cr�ditos:  

 Como j� referimos anteriormente, devido ao grau de exig�ncia e ao pouco 

tempo dispon�vel, esta etapa ficaria a cargo da investigadora e da monitora. No 

seguimento, aproveitamos esta etapa, para dotar a monitora de conhecimentos 

te�ricos e t�cnicos para que pudesse num futuros pr�ximo desenvolver projectos 

nesta �rea, com os utentes da institui��o. Neste contexto, o m�todo por n�s 

utilizado, foi: assim que se terminava cada um dos planos, as imagens eram 

tratadas uma a uma, no Adobe Photoshop e posteriormente editadas no Adobe 

Premiere, desta forma consegu�amos verificar se as imagens estavam bem ou se 

era necess�rio repetir algum dos planos. Ap�s terminados e editados todos os 

planos, editamos o som e descrevemos os respectivos cr�ditos. Ainda a referir 

que para este filme em concreto, foi poss�vel obter a ajuda de um colega que nos 

concebeu a musica de fundo. 

Como resultado de todo este trabalho, obtivemos uma curta-metragem de 3 

minutos e 20 segundos, que pode ser visualizada e apreciada no DVD em anexo. 

Como complemento, podemos ver na [Figura.220] que se segue algumas das 

imagens finais do filme: ÒTico o DomadorÓ. 

 
[Figura.220]: Filme: ÒTico o DomadorÓ :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). DVD em anexo 
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7.5.2. Filme: ÒZ�s!Ó 

 Ë semelhan�a do exerc�cio anterior, tamb�m este teve inicio na primeira 

semana do m�s de Maio e decorreu num per�odo de aproximadamente dois 

meses. O objectivo primordial da cria��o, desenvolvimento e realiza��o do filme: 

ÒZ�s!Ó, era proporcionar ao grupo de utentes participante a possibilidade de 

poderem aplicar os conhecimentos anteriormente adquiridos na realiza��o de 

uma curta-metragem. Este filme, com 2 minuto e 5 segundos, foi desenvolvido 

recorrendo-se � anima��o com c�mara imagem-a-imagem: Anima��o Plana, com 

a t�cnica de anima��o de objectos, mais conhecida por anima��o de volumes em 

baixo relevo e foi executado no CAO, com um grupo de 12 elementos, 4 de sexo 

feminino e 8 de sexo masculino, com idades compreendidas entre os 16 e os 50 

anos. Dos elementos participantes, 6 apresentam Defici�ncia Mental Moderada 

(DMM); 2 Defici�ncia Mental Grave (DMG); 1 S�ndrome de Down (trissomia 21); 1 

Trissomia 14 e; 2 Autismo. 

O [Esquema.71], que se segue mostra de forma resumida os elementos do grupo 

participante no desenvolvimento e na realiza��o da referida anima��o. 

 
[Esquema.71]: Grupo de trabalho CAO Ð Anima��o ÒZ�sÓ :: Fonte: A pr�pria. 

 Este exerc�cio foi desenvolvido pela investigadora e contou com o apoio 

da monitora F�tima, e foi executado na sala de TIC247. Esta ac��o foi levada a 

cabo em 2 sess�es por semana - �s ter�as e quintas feiras, durante o per�odo da 

manh�, com uma dura��o m�dia de 2 a 3 horas com um intervalo de 30 minutos. 

No entanto em alguns momentos, nomeadamente, durante a anima��o, a nossa 

                                                 

247 Sala de actividades ocupacionais Ð ver subcap�tulo 6.7.1. Os Espa�os onde Decorreram as 
Actividades. 
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estadia em campo tamb�m se prolongou � parte de tarde, ou seja, houve dias em 

que trabalhamos afincadamente no projecto o dia inteiro, aproximadamente, 3 

horas da parte da manh� e 3 horas da parte da tarde.  

 Como j� refer�amos no ponto anterior, tamb�m esta curta-metragem teve 

que ser planeada e adaptada ao grupo participante e �s condi��es f�sicas e 

materiais dispon�veis, por forma a que se conseguisse obter o melhor resultado 

poss�vel. Sendo que, o mais importante era que todos os elementos do grupo 

fizessem parte e participassem activamente no processo. Neste sentido e por 

forma a tornar vi�vel e exequ�vel a nossa proposta, optamos por seguir a mesma 

estrutura de trabalho que no filme anterior. Um estrutura simples que se divide em 

quatro etapas. A primeira etapa que consistia em criar uma pequena hist�ria; a 

segunda etapa compunha-se dos estudos e cria��o de personagem, cen�rios e 

acess�rios Ð h� medida que se iam criando os objectos (personagens, cen�rios e 

acess�rios) fez-se um pequeno storyboard para nos ajudar e orientar na capta��o 

dos planos; a terceira etapa pressupunha a organiza��o do espa�o, a montagem 

do equipamento e a anima��o dos diferentes planos; a quarta e �ltima etapa, 

correspondia � edi��o do filme, � aplica��o do som e dos cr�ditos. Sendo que, 

devido ao grau de exig�ncia e ao pouco tempo dispon�vel, a cria��o da hist�ria, o 

storyboard e a �ltima etapa ficariam a cargo da investigadora e da monitora, 

enquanto que a segunda e terceira etapa contariam com a participa��o activa dos 

jovens e adultos com NEE. O [Esquema.70]248, apresentado no ponto anterior, 

mostra-nos de forma resumida as etapas seguidas no desenvolvimento deste 

exerc�cio. 

 Atendendo ao [Esquema.70], e para se ter uma ideia mais clara da forma 

como se desenrolou todo o processo, quais os problemas enfrentados e quais as 

solu��es encontradas para se conseguir alcan�ar o produto final, explicaremos 

em seguida etapa a etapa como tudo se processou. 

 1.» ETAPA - Ideia/Conceito/Hist�ria: 

 Antes de iniciarmos o trabalho, reunimos ao fim da tarde com a monitora 

F�tima para que ambas, tent�ssemos perceber a forma como ir�amos actuar com 

o presente grupo, � semelhan�a da experi�ncia que corria em paralelo e 

considerando as dificuldades que estes jovens e adultos apresentam e, 

atendendo mais uma vez � nossa falta de tempo, creu-se que o melhor seria que 

fossemos n�s (investigadora e monitora) a desenvolver esta etapa. 

Era portanto, agora, necess�rio criarmos uma pequena hist�ria.  

                                                 

248 Ver p�gina 167. 
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Ambas ficamos Incumbidas de imaginar e/ou procurar, elementos, conceitos ou 

ideias originais que nos pudessem auxiliar nesta tarefa,  

(...) como t�nhamos combinado no dia anterior, levei comigo alguns livros 

de ilustra��o que tinha l� por casa, como: ÒSiga a seta!Ó e  ÒO livro dos 

QuintaisÓ do planeta tangerina e, ÒAinda nada?Ó e o ÒEu n�o fuiÓ do 

Christian Voltz. Para ver se a partir dali consegu�amos ganhar inspira��o 

para desenvolvermos a hist�ria (notas de campo, Maio de 2014).  

 E foi assim desta forma que conseguimos, com base no livro ÒEu n�o fuiÓ 

de Christian Voltz, criar e desenvolver a nossa pr�pria hist�ria, que foi sofrendo 

v�rias altera��es e adapta��es at� obtermos o resultado final. A hist�ria original, 

passa-se numa quinta com uma jovem e v�rios animais e mostra-nos, que a partir 

de uma reac��o inicial, se desencadeia um conjunto de outras ac��es em 

sequ�ncia, sem que ningu�m assuma a responsabilidade do acto em si, at� que 

no final da hist�ria se percebe de quem � verdadeiramente a culpa. 

No nosso caso, a hist�ria tamb�m se passa numa quinta, a ÒA quinta da Tia XicaÓ, 

que logo pela manh�, tem que dar de comer aos seus animais, e tudo corria bem 

e normalmente se n�o fosse a mosca tz� tz� - eis a nossa hist�ria: 

Hist�ria: Z�s! 

O galo mingu� cantou e a tia xica acordou e logo, logo se levantou,  
e a paparoca preparou... Vil� vil� ela chamou, e o seu gatinho vil� miou... 
e ela a paparoca lhe levou, l� andava a mosca tz� tz�, que rapidamente 
posou no gato vil� e este se assustou e saltou, para cima da cabe�a da tia 
xica, que enfurecida grita, 

Ai se te apanho! ... Ai se te apanho! 

Apressada sai de casa para dar de comer ao galo mingu� que enquanto 
n�o come, faz c� um banz�... Carregada de milho l� chega a tia xica e logo 
atr�s dela, a mosca tz� tz� que assusta o galo mingu�, E o galo mingu�, 
desequilibrado pica na face, na face da tia xica e esta grita, 

Ai se te apanho! ... Ai se te apanho! 

Ë espera da sua comida, o c�o p�l� n�o para de ladrar, at� que a tia xica 
chegue com o seu manjar. Mas olhem quem vem tamb�m para chatear, a 
mosca tz� tz� que assusta o c�o p�l�, e o c�o p�l� morde o p�, o p� da tia 
xica, que furiosa grita,  

Ai se te apanho! ... Ai se te apanho! 

J� atrasada corre a dar de comer a ovelha l�l�, e com ela vem a mosca tz� 
tz�, que rapidamente assusta a ovelha l�l�, que d� uma patada no rabo da 
tia xica e faz m�����. E a tia xica cheia de dor, grita, 

Ai se te apanho! ... Ai se te apanho! 

E a mosca tz� tz� sempre � volta da tia xica, esta j� farta, pega no mata 
moscas e Z�s, z�s ... Z�s, j� est�s...  
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 Na posse da narrativa, o passo seguinte foi juntar o grupo todo para lhes 

mostrar e contar a hist�ria,   

(...) depois do intervalo, foram chegando aos poucos � sala de TIC249 (...) 

quando a F�tima come�ou a contar a hist�ria, e � semelhan�a da nossa 

actua��o anterior, tamb�m aqui, fomos fazendo algumas perguntas  

relacionadas com a nossa hist�ria Ð ÒO galo mingu� cantou(...)Ó - Voc�s 

sabem o que � um galo? e como canta o galo? e de que cor � o galo? ... 

(notas de campo, Maio de 2014). 

 Depois de contada e explorada toda a nossa hist�ria, j� na sess�o 

seguinte demos inicio ao processo de estudo e concep��o de personagens, 

cen�rios e acess�rios. Embora conscientes de que se deve fazer um storyboard 

logo ap�s o desenvolvimento da hist�ria, consideramos no entanto, que seria 

melhor primeiro, solicitar ao grupo participante a cria��o dos personagens, dos 

cen�rios e dos acess�rios por forma a evitar condicionar ou influenciar 

esteticamente os elementos respons�veis pela realiza��o desta tarefa. Isto porque 

para n�s, era importante que estes objectos fossem idealizados e concebidos 

pelos pr�prios utentes, embora cientes que a nossa presen�a e coopera��o, 

influenciaria sempre alguma coisa -  Mas como sabemos, salvo algumas 

excep��es, um trabalho de anima��o � sempre um trabalho em equipe e em 

coopera��o, onde todos partilham ideias e se inter-ajudam. 

 2.» ETAPA - Desenhar/Construir Personagens, Cen�rios e Acess�rios:  

 Atendendo �s patologias apresentadas por cada um dos sujeitos e ao 

elevado n�mero de indiv�duos participante neste exerc�cio, consideramos que o 

melhor seria criar grupos de trabalho mais pequenos, por forma a facilitar o 

acompanhamento e a execu��o de cada uma das tarefas. E que cada um deles 

iria ajudando consoante a tarefa e a necessidade. 

(...) depois de termos avivado a mem�ria de alguns, que j� n�o se 

lembravam da hist�ria. Perguntamos quem queria fazer os bonecos e os 

cen�rios para a anima��o, apenas quatro atenderam ao nosso pedido (...) 

(notas de campo, Maio de 2014) (...) no seguimento, a monitora F�tima 

pergunta se pode fazer os personagens com o seu aluno (um utente 

muito especial, que raramente participa em actividades porque est� 

sempre colado ao computador), embora com algum receio concordamos 

(afinal era apenas mais um bom desafio) (notas de campo, Maio de 2014). 

                                                 

249 Sala de TIC Ð ver subcap�tulo 6.7.1. Os Espa�os onde Decorreram as Actividades. 
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 Assim sendo, na concep��o art�stica e desenvolvimento dos 

personagens250 participou apenas 1 elemento de sexo masculino e que apresenta 

Autismo, embora mais tarde, outros elementos se juntassem para ajudarem na 

constru��o dos mesmos. 

Na cria��o e constru��o dos cen�rios e acess�rios participaram 4 elementos, tr�s 

de sexo feminino de um de sexo masculino. Dos elementos participantes, 2 

apresenta Autismo, 1 apresenta trissomia 14 e 1 Defici�ncia Mental Moderada. 

(...) comecei a ficar preocupada, com o jovem que tem que desenvolver 

os personagens, porque este n�o fala, n�o compreende as frases que 

emitimos, e muito menos percebe o que lhe estamos a pedir, e agora? 

(reflex�o, Maio de 2014).  

A F�tima falava alto e gesticulava com a m�o, e ele repetia o som que 

ouvia e mais nada. Depois pegou num l�pis e num papel e voltou a falar 

alto e com o l�pis fez um rabisco na folha, e passou o l�pis para a m�o 

do jovem. O jovem repetia o som que ouvia e fazia tamb�m um rabisco. 

Em seguida a monitora foi buscar um quadrado plastificado, com um 

desenho de um c�o e mostrou, voltou a falar alto e apontou para a 

imagem, para o l�pis e fazia que estava a desenhar, e o jovem s� depois 

de ver a imagem � que esbo�ou uma esp�cie de c�o. Vendo isto sugeri, 

que fosse buscar v�rias imagens de c�es, desde fotografias a ilustra��es, 

todas diferentes para que ele as pudesse ver, aconselhei anda o uso de 

v�rios materiais riscadores para al�m do l�pis, podia ser que o 

entusiasmassem (notas de campo, Maio de 2014). 

 Neste contexto, para a concep��o art�stica dos seis personagens, 

utilizaram-se v�rios est�mulos desde a visualiza��o de imagens251 � explora��o de 

v�rios suportes e materiais riscadores.  

Para nossa alegria, e depois de algum esfor�o, l� conseguimos que estimulado o 

nosso jovem fosse desenvolvendo personagem a personagem. Depois de 

conclu�do cada um dos personagens, a fase seguinte, consistia em copi�-los com 

papel vegetal, separando todas as pe�as que o constituem, ou seja, no caso do 

c�o, tinha que se separa o corpo, cada uma das patas, as orelhas, os olhos, a 

boca e o rabo, para posteriormente se puderem animar. Depois, escolhia-se um 

suporte e decalcava-se o papel vegetal, em seguida, pintava-se ou decorava-se 

cada uma das pe�as, at� estar a personagem toda completa.  

 

                                                 

250 Personagens: Tia Xica; Gato Vil�; Galo Mingue; C�o P�l�; Ovelha L�l� e Mosca Tz� Tz�. 
251 Imagens como: ilustra��es, fotografias em livros, imagens na internet, a imita��o do som, etc. 
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Na [Figura.221], podemos ver algumas das imagens referentes a este processo de 

cria��o e desenvolvimento das personagens, para a curta-metragem ÒZ�s!Ó. 

 
[Figura.221]: Desenhar/Construir personagens - Filme: Z�s! :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 No seguimento e em paralelo fomos desenvolvendo tamb�m os cen�rios e 

os acess�rios. Antes de avan�armos, e como t�nhamos que criar uma pequena 

quinta, com dois tipos de ambiente (interior e exterior) e, com pelo menos cinco 

espa�os diferentes onde decorrem as diferentes ac��es.  

(...) se fosse poss�vel era importante, concentrar os diferentes espa�o, 

todos num s�, para que n�o tiv�ssemos que andar a montar e a 

desmontar cen�rios e acima de tudo para que os jovens e adultos n�o se 

distra�ssem e dispersassem, pens�vamos n�s (notas de campo, Maio de 

2014). S� depois de algum esfor�o e pesquisa � que nos ocorreu a 

possibilidade de se utilizar uma mala de guardar acess�rios ou de 

viagem. Discutida a hip�tese, ambas (investigadora e monitora) 

avan�amos � procura de uma mala, e eis que, numa feira de velharias ali 

estava ela, mesmo � nossa espera (notas de campo, Maio de 2014). 

(...) Chego por volta das 9 horas e 30 minutos, entro e vou direitinha � 

sala de TIC, e comigo levo a mala, bato � porta, cumprimento e entro e 

coloco a mala em cima da mesa Ð alguns deles levantam-se e come�am 

logo a fazer perguntas Ð ÒO que � isso? para que serve? posso verÓ (...) E 

eu l� come�o a explicar Ð ÒIsto � uma mala muito antiga, que j� serviu 

para levar coisas e que agora ir� servir para criarmos a nossa quinta. A 

quinta da Tia XicaÓ (notas de campo, Maio de 2014). 

 Encontrada a solu��o para o problema da concentra��o dos cen�rios, 

come�amos a pensar em seguida que tipo de materiais se poderiam utilizar para 

criar os ambientes necess�rios. Neste sentido, arranjamos v�rios tipos de cart�o, 

amostras de papel de parede, amostras de tapetes, entre outros e com a ajuda 
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dos quatro jovens e adultos incumbidos desta tarefa, demos inicio � constru��o 

dos diferentes espa�os. A [Figura.222], que se segue mostra-nos algumas das 

imagens referentes � cria��o e constru��o do cen�rio, para a curta-metragem 

ÒZ�s!Ó. 

 
[Figura.222]: Desenhar/Construir o Cen�rio - Filme: Z�s! :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Paralelamente a todo este processo e j� na posse dos desenhos dos 

personagens realizados pelo jovem, fomos desenvolvendo um pequeno 

storyboard de orienta��o, para mostrar e explicar mais tarde, na terceira fase, aos 

jovens e adultos, as ac��es e o trajecto que se tinha que fazer com os 

personagens em cada um dos planos. Podemos ver em seguida na [Figura.223], o 

storyboard criado para esta curta metragem. 

 
[Figura.223]: Storybord - Filme: Z�s! :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 3.» ETAPA Ð Organiza��o do Espa�o/Equipamento Ð Anima��o dos Planos:  

 Como j� referimos anteriormente, este exerc�cio foi levado a cabo na sala 

de TIC do centro residencial e ocupacional Margarida Brand�o252, pertencente � 

Cerciespinho. Esta sala, h� semelhan�a de algumas outras, � uma sala onde se 

                                                 

252 Sala de TIC do centro residencial e ocupacional Margarida Brand�o Ð ver subcap�tulo 6.7.1. Os 
Espa�os onde Decorreram as Actividades. 
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desenvolvem v�rias actividades com diferentes grupos. Atendendo a que n�o 

t�nhamos a possibilidade de ter um espa�o s� para desenvolver este exerc�cio, 

aquilo que se sucedeu mais uma vez, � que t�nhamos que partilhar o mesmo 

espa�o tamb�m com outros elementos n�o pertencentes ao grupo de trabalho. 

No entanto, este n�o era o nosso maior problema, mas sim, ter que arrumar tudo 

no final do dia, desde o equipamento aos cen�rios - a sala tinha que ficar limpa de 

um dia para o outro.  

(...) isto nunca nos tinha acontecido, ao fim do dia ter que desmontar e 

arrumar tudo, - queriam que a sala ficasse limpa porque ia haver umas 

forma��es (...) (notas de campo, Junho de 2014). 

Tentamos que nos arranjassem outro sitio, explicando que numa 

anima��o, quando se come�am as filmagens o melhor � manter tudo 

montado do principio ao fim, para que depois no final n�o se notem 

grandes altera��es no ambiente (...) visto que n�o havia mesmo hip�tese 

nenhuma, tivemos ent�o que fazer um esfor�o extra para conseguir em 

cada uma das sess�es animar um plano por completo. (notas de campo, 

Junho de 2014). 

Dentro deste contexto, �ramos as primeiras a chegar, mont�vamos tudo, para que 

quando os jovens e adultos chegassem, come�assem logo a trabalhar e, no final 

�ramos as �ltimas a sair, j� depois de tudo arrumado e limpo. E foi assim que de 

sess�o a sess�o, de monta e desmonta o material, l� conseguimos realizar os 

planos da nossa curta-metragem.  

A sala embora fosse espa�osa e possu�sse uma grande mesa ao centro, que 

estava quase sempre ocupada e, duas longas bancadas nas laterais cheias de 

computadores, tornou-se rapidamente pequena para albergar mais uma data de 

material e equipamento. Procuramos ent�o, dentro daquela sala criar um espa�o 

onde pud�ssemos permanecer, caso fosse necess�rio, o dia todo e n�o 

perturb�ssemos o seu normal funcionamento. Assim, instaladas � frete da 

secretaria da monitora e como mais uma vez n�o pod�amos dispor das mesas, 

decidimos que o ch�o seria a nossa base, e que trabalhar�amos sentados em 

almofadas. O equipamento utilizado na capta��o das imagens necess�rias, foi 

precisamente o mesmo que o utilizado nas primeiras experi�ncias de anima��o 

que realizamos, uma m�quina fotogr�fica e um trip�. 

 Quanto � anima��o de cada um dos planos, esta contou com a 

participa��o activa de todos os elementos do grupo, � excep��o de tr�s 

indiv�duos, que apenas quiseram cooperar na constru��o dos personagens, 

cen�rios e acess�rios. Em rela��o �s interven��es, estas iam sendo consumadas 

consoante a disponibilidade de cada um dos participantes, tendo sempre em vista 



 620 

a participa��o que todos. A [Figura.224] mostra-nos algumas das imagens da 

anima��o dos planos do filme ÒZ�s!Ó. 

 
[Figura.224]: Anima��o dos Planos do Filme: Z�s! :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 4.» ETAPA Ð Edi��o do filme Ð Som/Cr�ditos:  

 Como sabemos a edi��o de um filme e exigente e pressup�em que hajam 

conhecimentos t�cnicos com alguma profundidade, por parte da pessoa ou 

equipa que o fa�a. Neste contexto e atendendo ao pouco tempo de que 

despend�amos para a realiza��o desta etapa, consideramos mais uma vez que o 

melhor seria que esta etapa ficasse a cargo da investigadora e da monitora. No 

seguimento, aproveitamos para sedimentar os conhecimentos da monitora F�tima 

referentes aos processos de edi��o de filmes de anima��o. Assim sendo, sempre 

que termin�vamos um plano, as imagens eram tratadas uma a uma no Adobe 

Photoshop e posteriormente editadas no Adobe Premiere, desta forma 

consegu�amos verificar se as imagens estavam bem ou se era necess�rio repetir 

algum dos planos. Ap�s terminados e editados todos os planos, editamos o som 

e finalizamos o filme, aplicando no final todos os nomes dos jovens e adultos que 

participaram na realiza��o da curta-metragem. Como resultado de todo este 

trabalho, obtivemos uma curta-metragem de 2 minutos e 5 segundos, que pode 

ser visualizada e apreciada no DVD em anexo. Como complemento, podemos ver 

na [Figura.225] que se segue algumas das imagens finais do filme: ÒZ�sÓ. 

 
[Figura.225]: Imagens o Filme: ÒZ�s!Ó :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). DVD em anexo 
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7.5.3. Filme: ÒO Mist�rio da Ma�aÓ 

 A execu��o da curta-metragem ÒO Mist�rio da Ma�aÓ, tamb�m teve inicio 

na primeira semana do m�s de Maio e decorreu num per�odo de sensivelmente 

dois meses. E gozava do mesmo objectivo que as outras experi�ncias anteriores, 

ou seja, pretend�amos que a cria��o, desenvolvimento e realiza��o deste filme, 

permitisse aos formandos aplicarem os seus conhecimentos anteriormente 

adquiridos com a primeira experi�ncia. Este filme, com 2 minuto e 12 segundos, 

foi desenvolvido recorrendo-se essencialmente � anima��o com C�mara imagem-

a-imagem: 3D Imagem Real (stop Motion)253, com a t�cnica de Pixilia��o e com a 

t�cnica de Anima��o de Objectos, em anima��o de volumes de baixo relevo. Foi 

executado no DFP, com o curso de T, e com a participa��o dos cinco elementos - 

4 de sexo feminino e 1 de sexo masculino, com idades compreendidas entre os 

20 e os 41 anos. Dos elementos participantes, 1 apresenta S�ndrome de Down 

(trissomia 21), 1 Autismo e; 3 Defici�ncia Mental Moderada (DMM). 

 O [Esquema.72], que se segue mostra de forma resumida os elementos do 

grupo que participaram de forma activa no desenvolvimento e na realiza��o da 

referida anima��o. 

 

[Esquema.72]: Grupo de trabalho DFP, curso 
Tape�aria. Anima��o: ÒO Mist�rio da Ma�aÓ  

Fonte: A pr�pria.  
 

 Este exerc�cio foi desenvolvido unicamente pela investigadora e pelo grupo 

participante, embora tenha contado com a monitora F�tima, na primeira etapa 

aquando a explora��o e execu��o da hist�ria e foi executado na sala n.¼2254, do 

departamento de forma��o e reabilita��o profissional. Esta ac��o foi levada a 

cabo em 1 sess�o por semana - �s sextas feiras, durante o per�odo da manh�, 

com uma dura��o m�dia de 3 horas com um intervalo de 30 minutos.  

                                                 

253 3D Imagem Real (stop Motion): mais informa��es ver subcap�tulo 2.5.2. 
254 Sala n.¼ 2 Ð ver subcap�tulo 6.7.1. Os Espa�os onde Decorreram as Actividades. 
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 Uma vez que o n�mero de indiv�duos participante neste exerc�cio era 

reduzido, tentamos organizar e planificar a ac��o por forma a que todos os 

elementos pudessem participar activamente em todo o processo, desde a 

concep��o at� a finaliza��o da curta-metragem. Atendendo sempre, como n�o 

poderia deixar de ser aos ajustes necess�rios, ou seja, considerando quer �s 

condi��es humanas, quer f�sicas, quer materiais ao nosso dispor. Assim sendo, e 

ponderando que o mais importante era permitir e possibilitar a experi�ncia a todos 

os envolvidos, optamos por tamb�m aqui, utilizar a estrutura de trabalho 

empregue tamb�m nos filmes anteriores Ð uma estrutura simplificada em quatro 

etapas. A primeira etapa que consistia em criar uma pequena hist�ria; a segunda 

etapa compunha-se dos estudos e cria��o de personagem, cen�rios e acess�rios 

Ð h� medida que se iam criando os objectos (personagens, cen�rios e acess�rios) 

fez-se um pequeno storyboard para nos ajudar e orientar na capta��o dos planos; 

a terceira etapa pressupunha a organiza��o do espa�o, a montagem do 

equipamento e a anima��o dos diferentes planos; a quarta e �ltima etapa, 

correspondente � edi��o e finaliza��o do filme. Sendo que, devido ao grau de 

exig�ncia e ao pouco tempo dispon�vel, a cria��o do storyboard e a �ltima etapa 

ficariam a cargo apenas da investigadora, enquanto que a primeira, a segunda e 

terceira etapa contariam com a participa��o activa dos jovens e adultos com NEE. 

O [Esquema.70]255, apresentado anteriormente, mostra-nos de forma resumida as 

etapas seguidas no desenvolvimento deste exerc�cio. Como podemos apreciar no 

referido esquema, o desenvolvimento desta curta-metragem contou com um 

processo que se desenrolou segundo algumas etapas, desta forma, e para se ter 

uma no��o mais concreta, da maneira como se procedeu em campo para se 

conseguir alcan�ar o objectivo inicialmente tra�ado, explicaremos em seguida 

etapa a etapa como tudo se sucedeu. 

 1.» ETAPA - Ideia/Conceito/Hist�ria: 

 Em rela��o a esta etapa, embora todos os elementos tenham colaborado 

na fase de cria��o e desenvolvimento da hist�ria, com algumas ideias, a 

composi��o r�tmica do texto foi concebida apenas pela investigadora e pela 

monitora F�tima.  

A ideia base para a cria��o da nossa hist�ria partiu de uma conversa sobre 

alimenta��o saud�vel, isto porque um dos elementos do grupo n�o podia comer 

alguns alimentos, nomeadamente nenhuma esp�cie de bolos, 

(...) est�vamos no intervalo, e estavam todos a comer um peda�o de 

bolo, menos o nosso amigo. Fiquei triste e intrigada (...) fomos ter com o 

grupo e perguntamos, porque � que n�o tinham dado um peda�o de bolo 

                                                 

255 Ver p�gina 167. 
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tamb�m ao nosso amigo? E responderam, quase em coro, porque ele 

n�o pode comer bolos Ð e sorriram (notas de campo, Maio de 2014).  

� quase escusado dizer que ficamos muito envergonhadas, no momento 

pensamos em v�rias hip�teses, mas nunca imaginar�amos esta (reflex�o, 

Maio de 2014). 

(...) em conversa entre todos, come�amos a falar sobre alimenta��o 

saud�vel, sobre o que podiam ou n�o comer, o que era ou n�o mais 

saud�vel, o que mais gostavam de comer, quais eram as sobremesas 

preferidas (...) at� que chegamos � fruta (notas de campo, Maio de 2014). 

 Mais tarde, em conversa com a monitora F�tima, para nos organizarmos 

em rela��o � forma como abordar�amos o grupo, para deles obter ideias e 

conceitos que nos ajudassem a construir uma hist�ria, que fosse ao mesmo 

tempo, curiosa e divertida. E, aproveitando ainda, o acontecimento referente � 

alimenta��o, chegamos � conclus�o que um tema que abordasse legumes ou 

fruta seria o mais interessante.  

(...) chegamos com uma cesta cheia de fruta e legumes, depois 

espalhamos tudo em cima da mesa e come�amos por perguntar se 

sabiam o que era o qu�, que prato se podia fazer com cada um dos 

legumes e/ou fruta e depois para escolherem entre legumes e a fruta (...) 

de entre a fruta, escolherem a pe�a que mais gostavam de comer e que 

gostassem de comer todos os dias (...) at� que ficaram as ma�as e as 

peras Ð depois perguntamos se queriam fazer um filme com as ma�as ou 

com as peras e, por maioria, ganharam as ma�as (notas de campo, Maio 

de 2014).  (...) no seguimento, perguntamos se sabiam de onde vinham as 

ma�as, e como resposta obtivemos Ð V�em da �rvore (notas de campo, 

Maio de 2014). 

 Neste contexto, decidimos ent�o criar uma hist�ria que nos demonstrasse 

de forma divertida, como nascem as ma�as. Ent�o todos em grupo, fomos 

lan�ando ideias e criando passo a passo a l�gica sequencial da narrativa. 

Posteriormente, j� fora da sess�o, pegamos (investigadora e monitora) nas ideias, 

que os jovens e adultos tinham dado, depois juntamos os personagens e 

come�amos a moldar e a dar corpo aquilo que ser� a nossa hist�ria - eis a nossa 

hist�ria: 

Hist�ria: O Mist�rio da Ma�a 

Olha s�, que ma�as t�o pequeninas e redondinhas,  
Trinca aqui, trinca ali, trinca l� e as ma�as todas vamos almo�ar.  
Mas que ma�as t�o apetitosinhas. 
Trinca, trinca at� os olhos revirar, e as ma�as saborear. 
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E l� estava a ma�a suculenta, que de trinca em trinca se comeu at� ao caro�o. 
E o caro�o j� velho saltou e rebolou, rebolou at� cair num tro�o, 
Num tro�o de terra seca e a secar para logo o aconchegar. 

E o p�ssaro ao longe, no seu ninho a observar,  
e logo, logo se p�s a andar para o caro�o manjar. 
Pica aqui, pica ali e pica acol� e o caro�o todo o p�ssaro manjou,  
e logo, logo a sua marcha continuou, cheio de for�a bem alto o p�ssaro voou. 
E j� no meio das nuvens a pevide do almo�o ele largou. 

O Z�ca espantado a olhar, a olhar o que l� do alto rebolava. 
E do alto a pevide rebolou, rebolou at� cair num tro�o, 
Num tro�o de terra seca e a secar para logo o aconchegar. 

O tempo passou, passou e a chuva chegou. 
O tempo passou, passou e o sol brilhou,  
e a pevide em menos de nada numa grande �rvore se tornou,  
cheia de ma�as pequeninas, redondinhas e apetitosinhas.... 

 

 Na posse da narrativa, o passo seguinte foi mostrar e contar a hist�ria que 

t�nhamos criado a partir das ideias e dos personagens lan�ados na sess�o 

anterior, 

(...) estavam muito atentos, a ouvir a hist�ria, e iam a pouco e pouco 

largando sorrisos e at� mesmo algumas gargalhadas (...) estavam t�o 

surpresos que um dos elementos muito espontaneamente pergunta - 

Foram voc�s que escreveram? Foram? Ahhh, como fizeram? (notas de 

campo, Maio de 2014). 

 Depois de contada e explorada a hist�ria, para ser mais f�cil escrevemos 

no quadro aquilo que t�nhamos que fazer para dar corpo � nossa anima��o, 

fazendo uma lista dos objectos que t�nhamos que criar e construir. Em rela��o ao 

storyboard, optamos por actuar da mesma forma que procedemos com os outros 

dois grupos, ou seja, s� depois de termos os personagens e os ambientes 

concebidos � que criamos um storyboard, evitando assim influenciar 

esteticamente os participantes. Neste contexto, a genuinidade e a 

espontaneidade dos participantes, para n�s, � sempre o mais importantes e o que 

deve prevalecer, no entanto, sabemos que a nossa presen�a, coopera��o e 

contacto directo, acaba sempre por influenciar alguma coisa, ainda para mais, 

num contexto como o nosso, em que os participantes s�o sempre mais 

dependentes - mas como j� referimos, uma anima��o feita em grupo, onde se 

trabalhe de forma cooperativa e em equipe, n�o h� como n�o sofrer a influencia 

de todos.  

 2.» ETAPA - Desenhar/Construir Personagens, Cen�rios e Acess�rios:  

 (..) logo a seguir ao intervalo, distribu�mos folhas de papel brancas e 

seguindo a lista que t�nhamos escrito no quadro, antes do intervalo, 

fomos pedido que desenhassem objecto a objecto - primeiro um 
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p�ssaro, depois um rapaz, depois nuvens, as gotas da chuva, o sol, e 

assim sucessivamente at� termos todos os objectos necess�rios � 

realiza��o da nossa curta-metragem. (notas de campo, Maio de 2014). 

Como o grupo de participantes era reduzido, dava para que cada um desenhasse 

os seus pr�prios personagens e objectos, e no final todos juntos, pud�ssemos 

escolher quais utilizar�amos na anima��o. Sendo que existiam elementos que 

iriam ser todos utilizados, como era o caso das nuvens e das gotas da chuva.  

Conclu�da esta fase de concep��o, avan�amos para a selec��o dos materiais 

para se iniciar a constru��o dos objectos, 

(...) perguntamos o que achavam, se dev�amos desenhar todos os 

elementos ou se pod�amos tamb�m arranjar algumas objectos, como 

t�nhamos feito com a L� e a linha. Ficaram pensativos Ð (...) � professora, 

quer um desenho �? Ð com esta pergunta, percebi que na verdade n�o 

tinham entendido o que lhes estava a dizer (nota de capo, Maio de 2014).  

Como estavam com alguma dificuldade em perceber que podiam desenhar, mas 

que tamb�m podiam arranjar objectos reais e que se podia eventualmente 

conjugar ambos os elementos - o desenho e os objectos, tentei explicar da forma 

mais simples que existe que � exemplificado. 

(...) como n�o diziam nada e olhavam para mim - peguei num papel 

recortei v�rios peda�os iguais e disse isto vai ser o nosso tronco da 

�rvore, o que � que podemos fazer para ele ficar mais interessante Ð 

podemos pintar, riscar, colar coisas em cima, podemos pintar e colar 

coisas ao mesmo tempo - e dei o primeiro exemplo Ð mesmo � frente 

deles peguei num bocado de tecido estampado (era o que tinha) recortei-

o e colei em cima do papel (...) agora � a vossa vez de darem ideias (...) e 

aos poucos e poucos l� foram dando algumas sugest�es (...) o resultado 

ia sendo cada vez mais interessante e satisfat�rio, todos participavam 

activamente, � excep��o de 1 elemento, que precisava de um 

acompanhamento mais personalizado. Na sequ�ncia, passaram eles 

tamb�m a fazerem indu��es - � professora, porque � que n�o usamos 

umas folhinhas de um arbusto que temos ali fora para p�r aqui (nos 

ramos da �rvore) Ð mas que ideia t�o interessante, pensamos n�s, e l� 

fomos todos juntos buscar as folhas ao arbusto Ð e n�o �, que eram 

perfeitas (notas de campo, Maio de 2014). 

 Depois de conclu�do, cada um dos personagens que seriam articulados, a 

fase seguinte, consistia em copi�-los com papel vegetal, separando todas as 

pe�as que o constituem, ou seja, no caso do p�ssaro, tinha que se separa o 
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corpo, a cabe�a, cada uma das patas, cada uma das asas, e o que mais fosse 

necess�rio para depois se puder animar. Em seguida, escolhia-se um suporte 

(papel, cart�o, cartolina, etc.) e decalcava-se o papel vegetal em seguida pintava-

se ou decorava-se cada uma das pe�as e recortavam-se. Depois t�nhamos 

apenas que as fixar, de forma a que fossem manej�veis. Para o cen�rio e os 

acess�rios os procedimentos foram exactamente os mesmos. 

Na [Figura.226], podemos ver algumas das imagens referentes a este processo de 

cria��o e desenvolvimento dos personagens, dos cen�rios e dos acess�rios para 

a curta-metragem ÒO Mist�rio da Ma�aÓ. 

 
[Figura.226]: Concep��o de personagens, cen�rio e acess�rios - Filme: O mist�rio da Ma�a :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

O ambiente era descontra�do e o ritmo fluido, �amos esclarecendo e ajudando os 

que apresentavam mais dificuldade e de pe�a em pe�a, sem se aperceberem 

rapidamente conceberam, desenvolveram e constru�ram os v�rios personagens, 

cen�rios e acess�rios. Paralelamente a todo este processo e j� na posse dos 

desenhos realizados pelo jovem, fomos desenvolvendo um pequeno storyboard 

de orienta��o, para mais tarde, na terceira fase, sabermos quais as ac��es e 

trajectos a fazer com os v�rios elementos. Podemos ver em seguida na 

[Figura.227], o storyboard criado para esta curta metragem. 

 
[Figura.227]: Storyboard - Filme: O mist�rio da Ma�a :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 

 3.» ETAPA Ð Organiza��o do Espa�o/Equipamento Ð Anima��o dos Planos:  

 Este exerc�cio foi realizado com o curso de Tape�aria, e levado a cabo na 

sala n.¼ 2 do Departamento de Forma��o e Reabilita��o Profissional Alberto 
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Lopes256 da Cerciespinho. Como j� vimos no capitulo VI, existem no edif�cio 

apenas tr�s salas te�ricas, nas quais decorrem v�rias forma��es, impossibilitadas 

de ter uma sala s� para pudermos desenvolver este projecto, aquilo que se 

sucedeu mais uma vez, � que t�nhamos que partilhar o mesmo espa�o tamb�m 

com outros cursos. Mas esse, n�o era o nosso maior problema, mas sim, � 

semelhan�a do que nos aconteceu com o segundo grupo, e porque a sala era 

muito pequena, era ter que no final de cada sess�o arrumar tudo, desde o 

equipamento aos cen�rios - a sala tinha que ficar limpa.  

 (...) como j� nos tinha acontecido com o segundo grupo, tamb�m 

aqui, t�nhamos que no final de cada sess�o limpar tudo, n�o pod�amos 

deixar nada, (...) (notas de campo, Junho de 2014). 

(...) mais uma vez a falta de condi��es f�sicas, acaba por nos limitar o 

processo de trabalho. Como n�o havia nada a fazer, o melhor era 

canalizar todos os esfor�os para se conseguir em cada uma das sess�es 

animar um plano por completo (notas de campo, Junho de 2014). 

(...) tenho muita pena que algumas das pessoas, apesar de sorrirem e de 

se mostrarem dispon�veis, n�o compreendam verdadeiramente a 

potencialidade da arte e da express�o, vejo que s�o extremamente 

limitadas e pobres, mas no entanto est�o aqui. O que dever�amos ter 

feito era, primeiro ter lhes dado forma��o para ver se, se conseguiam 

libertar de preconceitos e ideias mal formadas. E daqui, se pode aferir 

muita coisa (reflex�o, Junho de 2014). 

Dentro deste contexto, todas as sextas feiras logo bem cedo cheg�vamos � 

escola, para termos tempo de montar tudo, desde equipamento a cen�rios, para 

que quando os jovens e adultos chegassem, come�assem logo a trabalhar e, no 

final da manh�, j� depois de todos terem sa�do para almo�ar, volt�vamos a limpar 

tudo. E foi assim com um esfor�o extra, de sexta em sexta feira, de monta e 

desmonta o material, que l� conseguimos que o grupo animasse todos planos da 

curta-metragem Ð O Mist�rio da Ma�a.  

A sala embora fosse pequena, era s� nossa durante toda a manh�, o que nos 

permitia poder dispor o espa�o � nossa maneira. Decidimos ent�o trabalhar em 

p� sobre as mesas, e caso algu�m se sentisse cansado, poderia sentar-se numa 

das cadeiras. Assim, colocamos m�os a obra e arranjamos um canto para montar 

o equipamento e o cen�rio em cima de duas mesas, por forma a que fosse 

poss�vel circular em meia lua � volta delas. O equipamento utilizado na capta��o 

                                                 

256 Sala n.¼ 2 do departamento de forma��o e reabilita��o profissional Alberto Lopes Ð ver subcap�tulo 
6.7.1. Os Espa�os onde Decorreram as Actividades. 
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das imagens necess�rias, foi precisamente o mesmo que o utilizado na primeira 

experi�ncia de anima��o que realizamos, uma m�quina fotogr�fica e um trip�. 

A anima��o dos diferentes planos contou com a participa��o activa de todos os 

elementos do grupo, que iam animando pe�a a pe�a consoante a sua vez. 

Podemos ver na [Figura.228] que se segue, algumas das imagens referentes � fase 

da capta��o dos planos. 

 
[Figura.228]: Anima��o dos Planos do Filme: O Mist�rio da Ma�a :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 4.» ETAPA Ð Edi��o do filme Ð Som/Cr�ditos:  

 Para se editar um filme � necess�rio que tenham alguns conhecimentos, 

neste contexto e atendendo ao pouco tempo de que despend�amos para a 

realiza��o desta etapa, consideramos que o melhor seria que esta etapa ficasse a 

cargo da investigadora. Desta forma, assim que se terminava a capta��o de cada 

um dos planos, as imagens eram tratadas uma a uma no Adobe Photoshop e 

posteriormente editadas no Adobe Premiere, para verificar se o trabalho 

executado estava bem ou se era necess�rio repetir novamente o plano. Terminada 

a capta��o de todos os planos, editamos o filme na sua totalidade e editamos o 

som, aplicando no final os nomes dos jovens e adultos que participaram na 

realiza��o da curta-metragem. 

Aqui � importante referir que o som, por n�o ser o elemento mais importante de 

todo o processo de trabalho, n�o mereceu o tempo e o destaque necess�rio para 

a obten��o de um resultado excelente. No entanto, conseguiu-se criar o ambiente 

necess�rio para que a anima��o n�o ficasse despida. 

Como resultado de todo este trabalho, obtivemos uma curta-metragem de 2 

minutos e 12 segundos, que pode ser visualizada e apreciada no DVD em anexo. 

Como complemento, podemos ver na [Figura.229] que se segue algumas das 

imagens finais do filme: ÒO Mist�rio da Ma�aÓ. 



 629 

 
[Figura.229]: Imagens do Filme: ÒO mist�rio da Ma�aÓ :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). DVD em anexo 

 

 

 

 

7.6. Exposi��o/Exibi��o do projecto 

 Todos os anos, a Cerciespinho, realiza um evento, denominado ÒConv�vio 

Anual do Centro de Actividades Ocupacionais e Departamento ResidencialÓ, 

geralmente designado por ÒO Dia da Fam�liaÓ. Neste dia, todos os familiares e 

amigos dos jovens e adultos com NEE, s�o convidados para uma 

confraterniza��o conjunta. Aqui, os convidados t�m a possibilidade de ver e 

apreciar os espect�culos preparados, que normalmente s�o: um filme 

retrospectivo onde se mostra algumas das actividades por eles desenvolvidas, 

como passeios, desloca��es do rancho, etc.,  um espect�culo de dan�a e uma 

exibi��o de bombos. Neste contexto, e depois da direc��o nos ter abordado e 

manifestado interesse, em que particip�ssemos tamb�m deste dia, reflectindo no 

convite, decidimos que seria o momento ideal para realizar uma exposi��o/ 

exibi��o dos trabalhos efectuados pelos jovens e adultos no �mbito do nosso 

projecto: Animation4all_Experimentar, Fazer e Aprender Ð O Cinema de Anima��o 

como Instrumento Inclusivo e Pedag�gico. 

Assim sendo, consideramos que seria pertinente conceber um convite a anunciar 

que estaria patente, no dia 23 de Julho, aquando a realiza��o da festa conv�vio, 

uma exposi��o/exibi��o dos trabalhos realizados pelos jovens e adultos, no 

�mbito do projecto Animation4all. Tendo ficado a coordena��o da institui��o 
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encarregue de anexar o nosso convite � carta, que normalmente enviam �s 

fam�lias. Na [Figura.230], podemos ver o convite enviado �s fam�lias dos utentes. 

 

[Figura.230]: Convite para a Exposi��o do projecto Animatio4All :: Fonte: A pr�pria (arquivo). 

 Neste sentido, reunimos uma semana antes do evento, com todas as 

monitoras respons�veis pela organiza��o do evento, para perceber, discutir e 

organizar a nossa integra��o no plano j� estabelecido. Desta reuni�o foi poss�vel, 

criar e desenvolver uma planifica��o objectiva em rela��o ao espa�o onde 

decorreria a exposi��o, quais os trabalhos a serem exibidos, quais os mat�rias 

necess�rios � sua execu��o e quais os respons�veis pela montagem.  

 Desta forma e uma vez que todas as animadoras j� estavam afectas a 

outras tarefas, ficou estabelecido que esta actividade seria levada a cabo pela 

investigadora, que se encarregaria caso fosse necess�rio de trazer ajuda externa. 

Caso necess�rio, a investigadora poderia contar tamb�m com o auxilio da 

monitora F�tima. No seguimento e depois de seleccionados alguns dos trabalhos 

para a exibi��o, realizamos uma lista de mat�rias necess�rios, para suporte e 

fixa��o, atendendo aos poucos recursos, tentamos reutilizar e rentabilizar ao 

m�ximo o que a pr�pria institui��o nos podia oferecer, no entanto, foram ainda 

necess�rios adquirir alguns materiais. Na sequ�ncia ficou estabelecido que a 

institui��o suportaria o custo de algum dos mat�rias, como: fio de sediela, fita-

cola dupla, velcro, entre outros, e que, a investigadora suportaria os custos das 

molduras. Consequentemente, como precis�vamos de um espa�o amplo para 

conseguir albergar grande parte dos objectos criados pelos jovens e adultos de 

ambos os departamentos, foi sugerido que fic�ssemos no gin�sio257, por ser o 

�nico espa�o que reunia a maior parte das condi��es necess�rias.  

                                                 

257 Gin�sio do centro residencial e ocupacional Margarida Brand�o Ð ver subcap�tulo 6.7.1. Os Espa�os 
onde Decorreram as Actividades. 
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 J� que nos t�nhamos comprometido em montar a exposi��o, aproveitamos 

o momento para fazer uma surpresa � direc��o, � equipa de profissionais que 

participou activamente no projecto e muito em particular, a todos os utentes 

participantes. Para tal, planeamos que a montagem da exposi��o apenas seria 

efectuada 2 dias antes do evento, isto para evitar a utiliza��o do gin�sio ao 

mesmo tempo que se montava a exposi��o. Desta forma, nos 2 dias que 

antecederam � festa, ficamos n�s os respons�veis pelo espa�o, ou seja, ningu�m 

tinha autoriza��o para entrar no gin�sio, sem ser a investigadora e a sua equipe.  

Assim, logo pela manh�, do dia 21 de Julho de 2014, iniciamos o 5.¼ e �ltimo 

momento da 3.» fase (implementa��o do projecto) do presente projecto de 

investiga��o, que era precisamente, a montagem da exposi��o final dos trabalhos 

desenvolvidos e executados pelos jovens e adultos com NEE.  

(...) chegamos cedo, entrei, cumprimentei o recepcionista e fui direitinha 

ao gin�sio, entrei e fechei a porta � chave e abria um dos 

janel�es/portadas, que d� para uma das laterais do edif�cio e fui buscar 

as coisas ao carro. Saia e entreva pelo janel�o/portada, assim era mais 

dif�cil verem o que and�vamos a preparar. A maior parte das pessoas 

nem deram por nossa conta (notas de campo, Julho de 2014). 

Podemos ver em seguida algumas das imagens, na [Figura.231] referentes ao 

per�odo da montagem da exposi��o final do presente projecto, no gin�sio da 

institui��o. 

 
[Figura.231]: Montagem da Exposi��o do projecto: Animaion4all, para o Dia da Fam�lia. 

Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 
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 Pretend�amos que esta exposi��o mostrasse um pouco de todo o 

percurso realizado pelos participantes, desde Janeiro/Fevereiro at� Julho. No 

entanto, a disposi��o dos objectos n�o tinham que estar obrigatoriamente 

posicionados por ordem cronol�gica, at� porque, como j� vimos anteriormente, 

houve v�rias actividades que decorreram em paralelo, o importante sim, era 

mostrar o que se conseguiu realizar atrav�s de um projecto multidisciplinar entre 

departamentos e, acima de tudo a diversidade e a singularidade das pr�prias 

obras. Consequentemente e naturalmente organizamos o espa�o, por forma a que 

os visitantes ao entrarem no sal�o, pudessem circular livremente no espa�o, 

inclusive os utentes em cadeira de rodas.  

Outra considera��o importante, era criar uma apresenta��o digna e rigorosa, que 

mostrasse e real�asse de forma positiva os exerc�cios desenvolvidos. Neste 

sentido, decidimos organizar a maior parte dos trabalhos, realizados pelos jovens 

e adultos, e coloca-los em molduras. Assim a exposi��o tornar-se-ia mais limpa, 

mais atractiva, mais f�cil para montar e desmontar, e ainda, permitiria que os 

trabalhos ficassem seguros e resguardados.  

 Ainda a referir que como n�o t�nhamos um espa�o (tipo sala escura) 

dispon�vel para exibir todos os filmes de anima��o criados pelos jovens e adultos, 

decidimos colocar um computador em cima de uma mesa, onde passavam todos 

os filmes concebidos. Desta forma, os visitantes podiam apreciar o resultado final 

de todo aquele trabalho.  

 
[Figura.232]: Espa�o de Exposi��o do projecto: Animaion4all no Dia da Fam�lia :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 Como complemento � exposi��o, a investigadora disponibilizou-se para 

estar presente e explicar aos convidados todo o percurso e trabalho realizado. 

Desta forma e por grupos, foi sendo explicado o projecto Animation4All, ao 

mesmo tempo que se explicava tamb�m os objectos exibidos e a maneira como 

foram realizados, a este respeito,  
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(...) j� me sentia cansada de repetir a mesma lenga lenga, (...) mas a 

alegria e a euforia dos utentes era t�o grande, que num dos casos Ð uma 

jovem pegou nos pais - puxou-me e ajoelhou-se no ch�o a tentar explicar 

como tinha feito a anima��o (...) ajudei-a a completar o seu racioc�nio, ao 

mesmo tempo que esta exemplificava aos seus pais como tinha feito Ð os 

olhos arregalados e as gargalhadas que dava Ð foram de uma sensa��o 

indescrit�vel (notas de campo, Julho de 2014). 

 
[Figura.233]: Utente a explicar ao seus pais como tinha trabalhado :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

 A exposi��o do projecto Animation4All, apanhou quase todos de surpresa, 

porque apesar de terem conhecimento da nossa exist�ncia, e de nos irem 

acompanhando, n�o sabiam ao certo qual seria o resultado de todos aqueles 

meses de trabalho. E muito menos estavam � espera que a exposi��o dos 

trabalhos tivesse tanto impacto,  

(...) os primeiros grupos a entrar, de utentes, funcion�rios e familiares, 

ficavam muito admirados, com aquilo que estavam a ver, e perguntavam 

Ð ÒForam eles que fizeram isto?Ó Òcomo � que fizeram isto?Ó (notas de 

campo, Julho de 2014). 

 
[Figura.234]: Dia da Exposi��o do Projecto Animation4All :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 
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 Como j� referimos anteriormente, era nossa inten��o entregar um 

certificado de participa��o a todos os jovens e adultos da institui��o 

(participantes e n�o participantes). Portanto, aproveitando tamb�m esta ocasi�o, 

concebemos um certificado de participa��o, para entregar aos utentes como 

forma de agradecimento pelo empenho e participa��o. Este certificado tem, no 

entanto uma particularidade, porque, no pr�prio certificado ia fixado, com fita de 

velcro, uma oferta Ð a marioneta concebida pelo jovem e/ou adulto no in�cio do 

projecto.  

Embora a nossa inten��o inicial fosse entregar o certificado no pr�prio dia do 

evento, vista � algazarra e � solicita��o feita pelas coordenadoras, que nos 

pediram que fic�ssemos mais um ou dois dias para que, as monitoras e os 

jovens/adultos pudessem ver os trabalhos com mais calma, uma vez que naquele 

dia, isso era quase imposs�vel. Atendendo ao pedido, adiamos tamb�m a entrega 

do certificado para o dia 25 de Julho. Como j� foi explicado, este certificado foi 

entregue a todos os utentes do CAO, mesmo aos que n�o possu�am autonomia 

nem possu�am autoriza��o de participa��o, isto para que, estes jovens e adultos 

no momento da entrega dos certificados, n�o se sentissem exclu�dos. Na 

[Figura.235] podemos ver algumas imagens referentes � entrega dos certificados 

de participa��o.   

 
[Figura.235]: Entrega dos Certificados de Participa��o :: Fonte: A pr�pria (arquivo fotogr�fico). 

Tamb�m foram entregues certificados, no DFP, aos cursos de Serralharia Civil, 

Carpintaria, Qualificar para Incluir e Tape�aria. Ë excep��o do curso de Tape�aria, 

todos os outros certificados de participa��o n�o contemplaram a marioneta. 
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 No seguimento, gostar�amos ainda de apresentar, neste ponto, alguns dos 

pareceres referentes � exposi��o do presente projecto de investiga��o. Na 

opini�o de Rosa Coutinho (2014), directora geral da Cerciespinho, ÒO dia da 

fam�liaÓ foi fabuloso, a exposi��o estava muito bem conseguida, apresentando de 

forma organizada num mesmo espa�o todo o processo e desenvolvimento do 

projecto,  

(...) quando l� cheguei no dia 23, fiquei burrinha, de facto estamos a falar 

de um conjunto de trabalhos muito significativos (...) a exposi��o acaba 

por n�o s�, mostrar aquilo que foi o trabalho que fizeram, a pintura em 

papel, a pintura em vidro, os suportes em madeira, os trabalhos da 

serralharia (...), como os organiza e, depois ainda por cima, temos l� os 

filmezinhos, j� feitos. Portanto as pessoas conseguem n�o s� perceber o 

simples, como j� o complexo, e compreender o complexo. Por muito que 

tenha sido o trabalho de um t�cnico externo especializado, a verdade � 

que foi conseguido com pessoas com defici�ncia, e isto d�-lhe um valor 

extra258 (Coutinho, 2014). 

 Ainda segundo a mesma, a exposi��o foi muito importante, porque 

permitiu que os pais, amigos e familiares pudessem ver o resultado de um longo 

trabalho, Òe a exposi��o estruturava isso de uma forma esteticamente muito 

interessante (Coutinho, 2014). Outra coisa importante que salienta foi a 

organiza��o, porque sem estar organizada e rigorosamente apresentada a 

exposi��o n�o teria tido o mesmo impacto.  

Ò(...) s� o facto de quando se entra e se v� aquelas molduras e aquelas 

pinturas, aquilo ao longe, ningu�m diz que � anima��o, mas diz logo que 

� uma coisa bonita, tem umas cores bonitas, mas depois conforma se 

aproximam, e se consegue ver que existem ali hist�rias contidas e depois 

a explica��o, a informa��o sobre como � que se conseguiu chegar 

aquele resultado, faz com que realmente o trabalho seja muito mais 

valorizado. (...) aquilo que � verdade � que ali conseguimos ver, como o 

simples faz parte do complexo e o complexo s� se chega l� quando o 

simples est� feito259 (Coutinho, 2014). 

 No seguimento, tamb�m a coordenadora do departamento do CAO Sara 

Martins (2014), evidencia que se sentiu surpreendida e muito orgulhosa ao ver o 

resultado final, ao ver os trabalhos dos utentes expostos de forma t�o organizada. 

Segundo a mesma, atrav�s da exposi��o foi poss�vel mostrar de facto que eles 

                                                 

258 Vid� anexo, sec��o 2.3. 
259 (Idem). 
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s�o capazes de fazer, que eles tamb�m conseguem. Sendo da opini�o que, foi 

muito bom para os pais terem tido a oportunidade de ver o trabalho que os seus 

filhos realizaram, de certa forma foi evidenciar e mostrar que eles tamb�m s�o 

capazes de fazer, 

(...) o meu filho muitas vezes � visto como um incapaz, que n�o consegue 

e a exposi��o mostra, precisamente o contr�rio, � uma evid�ncia o meu 

filho � capaz, fez aquilo � maneira dele. E tu, fizeste quest�o de manter o 

que eles eram capazes de fazer, n�o foste l� corrigir, tu mantiveste aquilo 

que eles fizeram (...), n�s n�o queremos que fique um trabalho 

maravilhoso, n�s queremos que seja um trabalho feito por eles que deu 

um resultado maravilhoso260 (Martins 2014). 

Foi poss�vel ainda verificar que nem mesmo os utentes tinham a no��o do que 

iam ver, s� quando come�aram a entrar e a reconhecer alguns dos seus trabalhos 

� que reagiram, alguns ficaram muito tempo especados a olhar para as suas 

obras, com um ar de admira��o total, outros apontavam para aquilo que tinham 

feito e largavam gargalhadas, outros procuravam com muita aten��o a sua obra, 

que no caso era uma marioneta no placar e outros agradeciam com sorrisos e 

abra�os, 

(...) passado este tempo todo, n�o h� duvidas que reconhecem o seu 

trabalho, porque quando pergunto se sabem qual �, n�o hesitam e 

apontam com o dedo. (...) Mas o espanto que demonstram, ao olhar para 

os seus trabalhos, todos emoldurados e cuidadosamente organizados e 

distribu�dos no espa�o � como se nunca os tivessem visto. No entanto, 

chamam, puxam e arrastam os pais, irm�os, e outros familiares, para lhes 

mostrar com orgulho a parte que lhes coube fazer (notas de campo, 

Julho de 2014). 

 Para Rita Carvalho da direc��o do DFP, o dia da exposi��o, foi uma 

surpresa completa, porque foi a �nica altura em que conseguiu ver tudo integrado 

e na verdade, n�o estava nada � espera daquilo que viu, 

(...) eu j� tinha gostado de ver, por exemplo: os acr�licos, os desenhos, 

depois a pintura, mas o que � certo, � que depois de tudo integrado, tudo 

ali em conjunto a fazer sentido. Obviamente fiquei muito surpreendida 

pela positiva. Achei que ia estar uma exposi��o interessante, mas saiu 

                                                 

260 Vid� anexo N, sec��o 2.5. 
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ainda mais interessante e mais gira do que aquilo que eu estava � 

espera261 (Carvalho 2014) 

Para Coutinho (2014), todos n�s temos um contributo para dar, inclusive as 

pessoas portadoras de defici�ncia, sendo portanto, necess�rio dar-lhes a 

possibilidade para que possam dar o seu contributo, por mais pequeno que seja, 

(...) e o trabalho que ali estava, ainda por cima estava apresentado de 

uma forma, do ponto de vista est�tico, muito interessante, valorizando 

exactamente esse contributo, dando-lhe um outro valor, um outro 

patamar (...) A Mafalda teve realmente o cuidado de lhe dar, alguma 

projec��o, o que ficou em quadro acabou por ter um impacto das 

pessoas estarem a ver uma pequena obra de arte, independentemente 

de depois s� quando lhes era explicado, � que percebiam o que estavam 

a ver, mas ao longe o que viam eram pequenas obras de arte (...) o que 

acabou por funcionar muito bem262 (Coutinho 2014). 

Considerando o tempo de implementa��o e realiza��o do projecto, e o 

cruzamento que se conseguiu entre CAO e DFP, isso ent�o, na opini�o da 

direc��o foi uma conjuga��o perfeita, ou seja, beneficiar das compet�ncias 

t�cnicas dos jovens e dos formadores de carpintaria e de serralharia, e, aproveitar 

as habilidades dos utentes do CAO para se conseguir construir e obter todo este 

resultado, foi tamb�m uma grande surpresa, 

(...) fiquei realmente muito espantada, porque o resultado em pouco 

tempo, era muito significativo, n�o era s� pela qualidade do trabalho que 

eu estava a ver, pela forma como ele foi projectado e que permitiu 

tamb�m, valorizar o contributo dos jovens, mas porque realmente 

estamos a falar de 6 meses de trabalho (...) sem sombra de d�vida eu 

n�o estava � espera, embora eu tivesse notado esta movimenta��o e, 

esta intensidade pela presen�a c�, n�o estava � espera de maneira 

nenhuma da quantidade de produtos, resultantes deste trabalhoÓ263 

(Coutinho 2014). 

 

 

 

 

                                                 

261 Vid� anexo N, sec��o 2.4. 
262 Vid� anexo N, sec��o 2.3. 
263 (idem) 
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7.7. Avalia��o/Opini�o do Projecto: 
Animation4all 

 Com a realiza��o da exposi��o do projecto Animation4All, no dia 23 de 

Julho de 2014, no ÒConv�vio Anual do Centro de Actividades Ocupacionais e 

Departamento ResidencialÓ, terminamos a segunda parte do presente projecto  de 

investiga��o, fechando desta forma mais um ciclo de trabalho. Na semana 

seguinte � realiza��o deste evento, j� depois de conclu�da a interven��o, fomos 

novamente ao terreno, para assim concretizar a 3.» e �ltima parte da presente 

investiga��o.  

Antes de avan�armos, gostar�amos de deixar registado que, embora a nossa 

inten��o inicial, fosse tamb�m fazer uma entrevista aos jovens e adultos 

participantes, neste projecto de investiga��o, fomos abandonando essa ideia � 

medida que fomos desenvolvendo o trabalho e nos apercebendo das limita��es 

cognitivas presentes em cada um dos indiv�duos. Alguns dos jovens/adultos n�o 

falam, outros independentemente da pergunta estar feita na afirmativa ou na 

negativa, respondiam sempre que sim, demonstrando que n�o compreendiam 

verdadeiramente o teor da quest�o, outros sempre que coloc�vamos uma 

pergunta respondiam-nos com outra pergunta, porque n�o sabiam o que queriam 

dizer alguns termo ou conceito. 

 Como j� vimos anteriormente, a 3.» parte deste trabalho consistia, 

exactamente, em recolher junto da direc��o, da coordena��o e dos profissionais 

as suas opini�es sinceras em rela��o ao projecto Animation4All e, as suas 

avalia��es referentes ao exerc�cios e actividades levadas a cabo com os jovens e 

adultos com NEE. Para tal, foram realizadas algumas entrevistas e distribu�do um 

documento de avalia��o/opini�o elaborado para o efeito. 
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7.7.1. Entrevista: Sujeitos e 

Procedimentos 

 Neste bloco ao todo foram realizadas 5 entrevistas: 1 � direc��o da 

Cerciespinho, 1 � direc��o do DFP, 1 � coordenadora do CAO e, 2 �s monitoras 

participantes, que mais se destacaram em todo o desenvolvimento do projecto. 

Estas entrevistas tinham como prop�sito aferir opini�es, indagar sobre as 

expectativas, experi�ncias e conhecimentos adquiridos. Bem como, obter 

pareceres � cerca do potencial, vantagens e contributos do cinema de anima��o 

na educa��o, inclus�o e valoriza��o social destes jovens e adultos com NEE. No 

seguimento, optamos por realizar entrevistas semi-estruturada, elaborando para 

tal,  dois gui�es (anexo I e J) com uma sequ�ncia de perguntas suficientemente 

abertas, que iam sendo lan�adas � medida que a conversa flu�a, ainda que 

existisse uma sequ�ncia de perguntas, esta n�o era r�gida e podia-se adaptar 

facilmente ao evoluir da conversa.  

As entrevistas foram realizadas individualmente e decorreram na �ltima semana 

do m�s de Julho de 2014. Cada uma das entrevistas foi levada a cabo, nos 

pr�prios gabinetes e salas dos entrevistados, num clima descontra�do e informal. 

As entrevistas t�m uma dura��o m�dia de 30 minutos, num dos casos atingiu 

quase 1 hora de entrevista. Todas as entrevistas foram filmadas e posteriormente 

transcritas na integra (anexo N).  

 

 

 

 

7.7.1.1. � (Im)Poss�vel fazer Cinema de 
Anima��o com Jovens e Adultos com NEE. 
 Segundo dados recolhidos, antes da realiza��o do presente projecto: 

Animation4All_Experimentar, Fazer e Aprender Ð o cinema de anima��o como 
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instrumento inclusivo e pedag�gico, a institui��o e os seus utentes e formandos, 

nunca tinham tido nenhuma experi�ncia pr�tica dentro deste campo. A �nica 

experi�ncia vivenciada dentro deste �mbito, � precisamente, a desloca��o que 

fazem todos os anos, com alguns dos seus utentes do CAO, para assistirem a 

uma sess�o de cinema de anima��o, a convite do Festival do Cinanima,  

(...) n�s temos tido muito mais um papel no sentido de participar, levar os 

nossos jovens para verem os filmes, nunca t�nhamos tido uma 

experi�ncia c� dentro em termos de anima��o (...) o contacto tem sido 

muito, enquanto institui��o - espectador264 (Coutinho 2014). 

(...) Tu tens no��o que n�s todos os anos participamos no Cinanima (...) 

eu desde que estou c�, mais ou menos h� 7 anos (...) todos os anos eles 

nos convidam (...) sim, exactamente como espectadores265 (Martins 

2014). 

Nunca fomos convidados, que eu tenha conhecimento, nunca fomos 

convidados para fazer workshops de cinema de anima��o, n�o, n�o 

tenho ideia disso266 (Milheiro 2014). 

(...) fomos este ano tamb�m, a exemplo de anos anteriores, mas nunca 

foi projectado para o trabalho em si, o resultado foi mesmo visual, s� 

como assistentes, nunca trabalhamos �rea alguma nesse sentido267 

(Gon�alves 2014). 

(...) desde que c� trabalho, desde 2006, nunca tivemos nenhuma 

experi�ncia em cinema de anima��o. Mesmo n�s aqui, em termos de 

departamento n�o participamos muito no cinema de anima��o do 

Cinanima (...) mais facilmente vamos com eles ao cinema, n�o �, do que 

propriamente a vertente do cinema de anima��o, que nunca me recordo 

de nada id�ntico268 (Carvalho 2014). 

 Apesar de trabalharem e desenvolveram v�rias actividades art�sticas, de 

participarem como espectadores no Cinanima e de verem alguns filmes de 

anima��o, nunca tinham considerado a possibilidade de implementar e/ou 

experimentar esta �rea expressiva, como metodologia e estrat�gia pedag�gica. 

Quando questionadas, se acreditavam ser poss�vel trabalhar cinema de anima��o 

junto deste jovens e adultos, apesar de n�o haver consenso em rela��o a esta 

quest�o, a verdade � que n�o houve ningu�m, dentro da institui��o, que tomasse 

                                                 

264 Vid� anexo N, sec��o 2.3. 
265 Vid� anexo N, sec��o 2.5. 
266 Vid� anexo N, sec��o 2.2. 
267 Vid� anexo N, sec��o 2.1. 
268 Vid� anexo N, sec��o 2.4. 
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a iniciativa e/ou com conhecimentos te�rico-t�cnicos que lhes permitissem aplicar 

e desenvolver projectos desta natureza.  

No seguimento, para Coutinho (2014), dada a exig�ncia t�cnica que a anima��o 

imp�e e, dada as limita��es intelectuais dos utentes, muito dificilmente 

consideraria ser poss�vel desenvolver um projecto desta natureza com os nossos 

jovens/adultos. Apesar de considerar que a arte � uma estrat�gia fundamental no 

trabalho com pessoas com limita��es intelectuais, segundo a mesma, Òtudo se 

pode aprender atrav�s da arteÓ, (...) tamb�m tem consci�ncia de que as limita��es 

existem,  

(...) mas a anima��o que implica uma constru��o muito parcial do 

objecto, de uma hist�ria, e perceber todos aqueles mil�metros, quase, ou 

menos que os mil�metros e fazer todas aquelas partes para se chegar ao 

filme final, eu achava que de facto seria algo muito dif�cil de implementar, 

nunca t�nhamos feito uma experi�ncia assim na institui��o (...)269 

(Coutinho 2014). 

 A mesma opini�o partilha a coordenadora do CAO, que nos confessa, ter 

ficado receosa e cheia de d�vidas quanto � poss�vel concretiza��o do pr�prio 

projecto, (...) talvez por inoc�ncia at� mesmo desconhecimento (...) quando 

estiveste aqui a primeira vez - ser� que vamos ser capazes, ser� que vamos 

conseguir (...)270 (Martins 2014). Tamb�m Gon�alves (2014) nos revela que, por 

n�o ter qualquer tipo de no��o nem experi�ncia dentro desta �rea, por 

desconhecer o meio, as t�cnicas e os processos de trabalho, nunca tinha 

considerado ou pensado em trabalhar com anima��o. A mesma refere que por 

ignor�ncia, nunca desenvolveu nem previu nada que fosse ao encontro do cinema 

de anima��o. Ali�s, � mediada que se ia trabalhando, ela pr�pria ficava 

surpreendida, Òmas isto � assim que se faz? ai, isto fica t�o giro (...)Ó271. No 

seguimento, apesar de Milheiro (2014), referir nunca ter tido nenhuma experi�ncia 

em cinema de anima��o, de n�o ter no��o de como � que se constru�a e 

desconstru�a o movimento, acreditava por experi�ncia pr�pria, que era poss�vel a 

realiza��o e a concretiza��o deste projecto por estes jovens e adultos, Ò(...) da 

experi�ncia que tenho com eles e de v�rias experi�ncias que surgiram aqui, de 

participa��o, de est�gios e de tudo mais, noutras �reas, noutras vertentes, eles 

sempre foram capazesÓ272. Na sequ�ncia tamb�m Carvalho (2014), afirma Òa 

                                                 

269 Vid� anexo N, sec��o 2.3. 
270 Vid� anexo N, sec��o 2.5. 
271 Vid� anexo N, sec��o 2.1. 
272 Vid� anexo N, sec��o 2.2. 
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experi�ncia dita-me que eles surpreendem sempre pela positiva, � assim, dentro 

das suas capacidadesÓ273. 

No entanto Coutinho (2014) tem plena consci�ncia de que isto s� foi poss�vel 

porque algu�m, conseguiu perceber muito bem os dois p�los e estabelecer a 

ponte que faltava para os ligar, real�ando a evid�ncia que se desconstruirmos os 

exerc�cios em pequenas parcelas simplificadas, a pessoa com defici�ncia 

intelectual tamb�m pode participar. Segundo a mesma, existem muitos projectos 

que n�o s�o exequ�veis, porque n�o h� ningu�m que os possa simplificar, 

(...) s� foi poss�vel porque algu�m percebe essa complexidade e depois 

consegue desconstrui-la, porque sem essa desconstru��o, o projecto 

tamb�m n�o teria funcionado, mas o que ficou evidente � que ao se 

desconstruir, (...) a actividade em tarefas parciais mais simples, a pessoa 

com defici�ncia intelectual participa exactamente como qualquer outro. 

(...) se eu pr�pria ou algu�m c� dentro n�o conseguir simplificar a tarefa, 

ela pode n�o ser aplic�vel274 (Coutinho 2014). 

 

 

 

 

7.7.1.2. A Semente que Fica... 

 Estamos certas e conscientes de que a nossa presen�a dentro da 

institui��o ao longo destes 6/7 meses, n�o foram indiferentes a quem nos 

acompanhou, conseguimos mudar opini�es, e principalmente, dotar algumas das 

monitoras com compet�ncias t�cnicas e estrat�gias criativas, para estimular a 

imagina��o, o racioc�nio l�gico entre muitas outras coisas. Fornecendo-lhes ainda 

experi�ncias com metod�logas de ensino-aprendizagem inovadoras, recorrendo � 

utiliza��o de diferentes mediadores expressivos, por forma a facilitar o 

desenvolvimento das actividades com os jovens e adultos com defici�ncia 

intelectual. Neste sentido, Martins (2014) refere,  

(...) sim, sem d�vida, sem d�vida, mudou muito, porque n�o tinha no��o 

das coisas que se podem fazer com estas t�cnicas. E sobretudo o que 

me deixou mais contente (...) � que, as pessoas com quem eu trabalho, 

s�o capazes agora, aprenderam para aplicar novas estrat�gias. E eu 

                                                 

273 Vid� anexo N, sec��o 2.4. 
274 Vid� anexo, sec��o 2.3. 
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acho que nesta nossa �rea, na �rea da defici�ncia, n�s n�o podemos 

parar, ou seja, n�s temos sempre que avan�ar, para aliciar, para motivar, 

para conseguir com que eles se mantenham com vontade de trabalhar 

(...) mais uma �rea que n�s aprendemos e que at� podemos crescer 

nesta �rea (...) n�s damos, damos o nosso tempo, tamb�m os nossos 

colaboradores, mas tamb�m aprendemos muito, no teu caso, foi muito, 

muito, muito sinceramente, muito sinceramente275 (Martins 2014). 

Da mesma opini�o se mostra Coutinho (2014), ao referir que para a institui��o 

ficam v�rias val�ncias, t�cnicas e metodologias de trabalho que nunca tinham 

sido anteriormente exploradas, apesar de ser uma das vertentes invis�veis do 

projecto � sem d�vida uma das mais importantes, porque, para al�m, de ter dado 

a oportunidade aos jovens de usufru�rem de uma nova experi�ncia, permitiu �s 

monitoras ficar com compet�ncias t�cnicas, para poderem no futuro desenvolver 

projectos desta ordem, 

(...) mas tamb�m para as monitoras, porque como tiveram que estar com 

as m�os na massa (...) acabaram por ficar com uma compet�ncia t�cnica, 

em termos de poder dinamizar isto no futuro e manter estas actividades, 

nem que n�o seja com esta intensidade nem com estes resultados (...)276 

(Coutinho 2014). 

Foi not�rio a envolv�ncia de algumas das monitoras, principalmente aquelas que 

trabalharam mais afincadamente no desenvolvimento deste projecto, porque se 

come�aram a interessar pelos processos e pelas metodologias de trabalho que 

empreg�vamos, o que acabou por facilitar todo o trabalho, porque elas pr�prias, 

ao fim de algum tempo j� aplicavam os m�todos para estimular os jovens e 

adultos para a concretiza��o das tarefas. As monitoras, quando questionadas se 

aprenderam alguma coisa no decurso deste projecto de investiga��o, s�o 

un�nimes em responder que sim, que aprenderam muitas coisas, novas 

metodologias, din�micas e t�cnicas de trabalho, a trabalhar em grupo e, que 

aquilo que faz tem sempre valor, aprenderam processos de anima��o, de edi��o 

e inclusivamente a olharem para o cinema de anima��o de uma outra forma, 

Muito, como hei-de tornar o trabalho mais interessante, todo o processo 

de anima��o e o de edi��o (...) fez-se coisas mesmo engra�adas (...). 

Olha aprendi a n�o ter medo de experimentar as coisa, de explorar mais 

                                                 

275 Vid� anexo, sec��o 2.5. 
276 Vid� anexo, sec��o 2.3. 
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e puxar por eles de outra maneira. Sabes que mais, aprendi muita coisa, 

mesmo muita277 (Milheiro 2014). 

Sim, claro que aprendi, para j� novas t�cnicas, depois olho para o 

cinema de anima��o de uma outra forma, e j� procuro, o que � 

engra�ado (...) come�o a procurar, mas com vista a algo que eu quero 

fazer. (...) mesmo a n�vel pessoal, eu digo Ð eu sou capaz de fazer isto, � 

engra�ado. (...) �s vezes eles cansam-se de uma actividade, tiramos uma 

pomos outra, eles tiveram uma resist�ncia incr�vel, e depois eles j� se 

entre ajudavam (...) mas na sala sentado na mesa v�-se essa din�mica, e 

por isso trouxe pontos positivos (...)278 (Gon�alves 2014). 

No seguimento e considerando a resposta anterior, quanto aos conhecimentos 

adquiridos no desenrolar dos exerc�cios, questionamos as monitoras se agora se 

consideravam capazes de desenvolver novos projectos de anima��o junto dos 

jovens e adultos com NEE. Ambas acreditam que sim, no entanto, est�o em plena 

consci�ncia de que precisavam de mais informa��o e forma��o, de que existem 

sempre dificuldades quando uma pessoa come�a a trabalhar sozinha e ainda para 

mais numa �rea em que n�o se domina, 

Eu acredito que sim, mas acredito que tamb�m preciso de muito mais 

informa��o e forma��o, (...) isto foi pouquinho para n�s, n�s 

precis�vamos de mais (...)279 (Gon�alves 2014). 

Na sequ�ncia, tamb�m as duas monitoras afirmam terem gostado de participar 

neste projecto e que se pudessem voltavam a repetir a experi�ncia.  Quanto � 

quest�o se repetissem o projecto alterariam alguma coisa, referem muito pouca 

coisa, como por exemplo que gostariam de ter explorado e aprendido mais 

t�cnicas de anima��o e teriam repetido alguns exerc�cios mais vezes. Como se 

pode verificar nada de relevante e que as pr�prias n�o possam, a partir de agora, 

por iniciativa pr�pria atender.  

 Quanto aos momentos mais marcantes no decorrer do processo, ambas 

afirmam ter havido v�rios momentos marcantes em todo o processo. O ver os 

jovens e adultos a participarem com vontade e alegria, ver alguns dos utentes a 

superarem-se, ver outros que nunca participam em nenhuma actividade e nesta 

participaram e com entusiasmo, ver utentes a tomarem iniciativa, ver que todos 

queriam participar, sendo as mesmas, tudo desde o inicio as marcou 

profundamente, 

                                                 

277 Vid� anexo, sec��o 2.2. 
278 Vid� anexo, sec��o 2.1. 
279 (idem) 
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Foi o Leonel (...) � incr�vel ele consegue contornar, claro que o recorte 

n�s sabemos que ele n�o consegue  (...), a minha maior surpresa foi o 

Leonel, porque ele pintou como quis e como soube (...)280 (Gon�alves 

2014). Ai eu sei l�, eu acho que foi tudo marcante, ainda agora falei do 

Leonel (...) depois o Ismael tamb�m foi uma surpresa, ele conseguiu 

projectar para o desenho as hist�rias que �amos contando (...) ele 

colocou  o nome dele, ningu�m lhe disse para colocar (...) identificou o 

desenho dele por iniciativa (...) Os est�mulos foram muito importantes, 

sim foram muito importantes, porque depois, �s p�ginas tantas eles j� 

estavam a desenhar o que queriam281 (Gon�alves 2014). 

(...) foram tantos, olha foi o Z� ter feito aquela bonecada, os personagens 

(...) ele n�o conseguia pegar num l�pis em condi��es, e ver que ele 

conseguiu (...) e com aquele resultado final (...) depois o facto do Z� 

participar, porque ele nunca participa, � um autista que est� no seu 

mundo (...) depois ver os mi�dos que, quando se estava a fazer a 

anima��o, todos queriam participar, nem que fosse mexer uma perninha 

do bichinho. A alegria deles. Tamb�m a tua disponibilidade para partilhar 

ideias e aceitar ideias, isso para mim, foi muito importante (...) acho que 

tudo me marcou, marcou profundamente282 (Milheiro 2014). 

 

 

 

 

7.7.1.3. (N�o)Existe Vantagem em Usar o 
Cinema de Anima��o no Ensino Especial. 

 Uma das nossa inten��es ao desenvolvermos este projecto de 

investiga��o, passava tamb�m por compreender se poderia ou n�o existir 

vantagem em utilizar o cinema de anima��o como instrumento e estrat�gia 

pedag�gica no ensino especial. Neste contexto, perguntamos junto das nossas 

fontes, se depois do que tinham vivenciado, consideravam que a utiliza��o do 

cinema de anima��o como mediador trazia vantagens ao ensino especial. Todas 

concordam que sim, que existe vantagem em utilizar esta �rea art�stica no ensino 

                                                 

280 (idem) 
281 Vid� anexo, sec��o 2.1. 
282 Vid� anexo, sec��o 2.2. 
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especial. A este respeito Coutinho (2014), refere n�o ter d�vidas, que � de facto 

uma estrat�gia muito boa, segundo a mesma, esta � uma das �reas das 

express�es art�sticas, que nos permite obter um resultado final que nos 

surpreende sempre, 

O impacto do resultado final, � realmente muito importante, a pessoa de 

facto poder ver o resultado final (...) e para uma pessoa com defici�ncia 

que frequentemente sente limita��es, sente dificuldades, o conseguir ter 

um resultado final que o espante, que realmente o excite, porque de facto 

� uma coisa t�o bonita, tem movimento (...) parece-me uma estrat�gia 

muito boa283 (Coutinho 2014). 

No seguimento, a mesma afirma que uma actividade que seja reconhecida no 

exterior pelo p�blico em geral, promove um estimulo motivacional extra junto dos 

jovens e adultos, para continuarem com a actividade. Eles sentem-se 

reconhecidos e valorizados Ð o filme feito por eles tamb�m tem esse efeito. 

Aponta ainda como vantagem, as pessoas alheias � defici�ncia, tamb�m 

perceberem que estes jovens e adultos tamb�m s�o capazes de fazer as coisas.  

Tamb�m a Coordenadora do CAO considera que esta �rea � uma mais valia no 

ensino especial, ali�s ela vai mais longe ao referir que, a partir do que aprendeu ao 

longo do trabalho, o cinema de anima��o pode ser aplicado em qualquer �rea, 

n�o s� na defici�ncia, mas sim em todas as outras Ð com crian�as, idosos, etc. 

Segundo a mesma, qualquer pessoa pode trabalhar nesta �rea, o que � uma mais 

valia, apontando como vantagens, o poder-se aprender atrav�s da l�dicidade, 

aprender atrav�s do jogo, do desenho, aprender a sorrir, 

(...) eles est�o a aprender, e acho que sem d�vida � uma forma de 

motiv�-los, de mant�-los connosco, n�o �, brincando, eles at� podem 

n�o perceber o conte�do das aprendizagens que est�o ali a fazer (...) 

mas est�o a aprender, eles est�o a adquirir (...) eles percebem que aquele 

trabalho � deles (...) quando eles v�em uma marioneta (...) sejam os 

mi�dos mais dependentes ou os mais aut�nomos, eles percebem que 

aquilo � deles, eles percebem que aquilo foi parte tamb�m do esfor�o 

deles. (...) foi extremamente interessante ver determinados mi�dos a 

explicar aos pais, quais eram os trabalhos deles284 (Martins 2014). 

Para Milheiro (2014), existe vantagem em introduzir o cinema de anima��o no 

ensino especial, desde que a Institui��o e as pessoas estejam dispon�veis e se 

tenham as ferramentas adequadas para se desenvolver a actividade. Sendo que, a 

                                                 

283 Vid� anexo, sec��o 2.3. 
284 Vid� anexo, sec��o 2.5. 
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principal vantagem � poder dar aos jovens e adultos especiais novas experi�ncias 

e val�ncias, segundo a mesma, quanto mais coisas novas forem introduzidas na 

educa��o especial, melhor, porque sen�o cai-se na rotina e na formata��o, o que 

pode levar � desmotiva��o. Esta �rea, e principalmente quando se consegue 

concretizar um produto final, pode ajudar a aumentar a auto-estima e a 

valoriza��o pessoal deste p�blico-alvo. Para Gon�alves (2014), n�o � preciso 

muito para se perceber que existem vantagens em utilizar o cinema de anima��o 

no ensino especial, dando o exemplo de tudo aquilo que viu e viveu no decurso 

da implementa��o do presente projecto. 

Consequentemente, tamb�m Carvalho (2014), considera haver vantagens, na 

utiliza��o desta �rea no ensino especial, porque para al�m de se poder trabalhar 

com muitas vertentes, os jovens e adultos compreendem que est�o a contribuir 

com o seu trabalho para algo que � real, e que do seu trabalho florescer� algo 

novo e concreto. Segundo a mesma, apesar destes jovens n�o se enquadrarem 

nos par�metros normais do ensino, n�o s�o menos validos por isso. Era 

necess�rio portanto, haver mais alternativas, novas actividades e estrat�gias, 

como o cinema de anima��o por exemplo, para os ajudar a desenvolver as suas 

capacidades, porque no fundo eles tamb�m chegam l�, s� que de outra forma. 

 

 

 

 

7.7.1.4. O Potencial do Cinema de Anima��o 
como Din�mica Educativa. 

 Como vimos no quarto capitulo deste projecto de investiga��o, apoiadas 

na opini�o de v�rios animadores portugueses, o cinema de anima��o comporta 

um enorme potencial expressivo e educativo, que nos permite explorar e 

concentrar numa �rea art�stica quase todas as artes pl�sticas. A utiliza��o deste 

meio, permite aplicar e abrir uma data de vias favor�veis � aprendizagem e 

enquanto din�mica educativa � infinita, assim haja criatividade. Neste contexto, 

procuramos saber junto das profissionais entrevistadas, qual a sua opini�o em 

rela��o ao potencial desta �rea art�stica como din�mica educativa. Foi-nos 

poss�vel aferir que neste ponto, tamb�m existe concord�ncia em rela��o ao 

potencial que este universo apresenta perante um sistema educativo especial que 

queira ser mais activo e din�mico. Segundo Carvalho (2014), depois da 

experi�ncia foi poss�vel perceber que o cinema de anima��o tem muito potencial 
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enquanto din�mica educativa, porque desenvolve e explora muito a criatividade. 

Sabe no entanto, que n�o � uma estrat�gia muito usada no nosso pais nem nas 

nossas organiza��es, 

(...) podia ser muito mais trabalhada, sem d�vida tem muito potencial e 

basta ver os trabalhos que sa�ram, das pessoas que os realizaram, d� 

para perceber que at� a auto-estima deles ficou muito valorizada, porque 

eles sentiram que foram capazes de fazer tudo aquilo285 (Carvalho 2014). 

A mesma, real�a o facto de que este meio veio facilitar a aprendizagem, por todas 

as experi�ncias que proporcionou aos participantes. foi uma actividade que pelo 

seu car�cter inovador, teve um enorme contributo, porque os estimulou, porque 

desenvolveu a concentra��o, a motricidade fina, permitiu que, apesar das 

limita��es, todos pudessem participar Ò(...) para al�m de que eles nunca mais se 

v�o esquecer na vidaÓ286 (Carvalho 2014). No seguimento, acrescenta, que um 

trabalho desta natureza, por exigir trabalho de equipe, a partilha, a interac��o e a 

coordena��o entre todos os membros do grupo para se conseguir obter o 

resultado final, � s� por si j� muito vantajoso. Depois, todos perceberem que s�o 

importantes na equipe e que sem o trabalho em conjunto nada funciona e em 

seguida conseguirem ver tudo o que fizeram, � sem duvida uma estrat�gia muito 

rica e muito inovadora (Carvalho 2014). 

Gon�alves (2014), afirma que existi muito potencial em usar o cinema de 

anima��o para dinamizar e incentivar a aprendizagem, justificando a sua 

afirma��o recorrendo � experi�ncia vivenciada ao longo do projecto. Fala-nos da 

visualiza��o e da an�lise dos filmes, em que recorda os utentes a conseguirem 

estabelecer rela��es entre o que viram e sua vida di�ria, depois, lembra-nos que 

at� se chegar ao filme, existe todo um processo que tem que ser criado e 

executado, ou seja a parte da produ��o, aqui, at� mesmo dentro da parte de 

produ��o existe potencial educativo, porque se pode reutilizar materiais, para 

fazer personagens e cen�rios, depois, pode-se explorar de forma criativa a 

utiliza��o pl�stica de materiais que raramente s�o utilizados, como as aguarelas, 

guache, etc. A mesma, refere ainda que atrav�s do cinema de anima��o estes 

jovens e adultos v�em, projectam e contam hist�rias, a imagina��o deles � 

estimulada e o pr�prio dialogo tamb�m.  

Coutinho (2014) evidencia que existe sempre potencial, no entanto, trabalhar com 

jovens e adultos com incapacidades intelectuais, exige sempre que haja 

estrat�gias adaptadas, para que este tipo de grupo tamb�m possa participar, eles 

conseguem fazer, n�o conseguem � fazer da mesma forma que os outros. 

                                                 

285 Vid� anexo, sec��o 2.4. 
286 (idem) 
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Segundo a mesma a forma��o para estes grupos baseia-se muito nesta l�gica de 

motiva��o, com a transmiss�o de conhecimentos t�cnicos e profissionais de 

forma mais interessante e diferente do modelo escolar. No seguimento a mesma 

acrescenta,  

(...) quando se fala de metodologias activas, est�-se a tentar distinguir 

daquilo que s�o as metodologias tradicionais, do contexto escolar, e 

portanto o que n�s aqui falamos � isso, as estrat�gias para utilizar com 

pessoas com defici�ncia t�m que ser variadas, muito variadas, mas eles 

conseguem287 (Coutinho 2014). 

 

 

 

 

7.7.1.5. O Cinema de Anima��o (N�o) 
Contribui para a Inclus�o/Valoriza��o de 
Jovens e Adultos com NEE. 

 Atendendo � experi�ncia aplicada no terreno e aos resultados obtidos, 

quisemos saber junto das nossas entrevistadas, qual a sua opini�o com refer�ncia 

ao cinema de anima��o poder ou n�o contribuir para a inclus�o de jovens e 

adultos com NEE. Depois do percurso vivido e das inten��es reveladas quanto � 

exibi��o e divulga��o do projecto, existe concord�ncia total por parte dos 

profissionais entrevistados que o cinema de anima��o contribui claramente para a 

inclus�o e valoriza��o dos Jovens e adultos com NEE. 

Coutinho (2014) aponta ainda que todos os projectos que levem o p�blico em 

geral a reconhecer as capacidades da pessoa com defici�ncia ou com NEE, e que 

contribuam para que as pessoas passem a ver este p�blico-alvo de uma outra 

forma, s�o os verdadeiros projectos de inclus�o e de valoriza��o social. Segundo 

a mesma, � preciso mostrar a toda gente que este grupo � capaz, s�o necess�rios 

projectos que diluam os estere�tipos e os preconceitos, porque normalmente, as 

pessoas falam de uma realidade que n�o existe, porque n�o a conhecem. 

Acrescenta ainda que este projecto, pelo impacto que causa e pela dimens�o do 

trabalho feito por eles, vai conseguir mostrar aquilo que s�o as compet�ncias da 

pessoa com defici�ncia, 

                                                 

287 Vid� anexo, sec��o 2.3. 
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(...) e o trabalho ao ser mostrado no exterior, vai fazer com que as 

pessoas olhem para as pessoas com defici�ncia, cada vez mais de uma 

forma menos marcada pela diferen�a e mais marcada pela compet�ncia, 

olha conseguem fazer anima��o (...) a vis�o pela positiva � sempre o que 

n�s queremos e o resultado deste projecto � mais um exemplo do que 

estes jovens conseguem fazer288 (Coutinho 2014). 

 Da mesma opini�o se mostra Martins (2014), ao expressar que n�o tem 

qualquer tipo de d�vida que esta �rea de express�o, o cinema de anima��o, � 

uma mais valia, no sentido de divulgar e informar os demais, que a pessoa com 

defici�ncia tamb�m � capaz de realizar trabalhos interessantes. E, s� o facto das 

pessoas perceberem que o trabalho foi feito na Cerci, nestas instala��es, com 

estes jovens e adultos e que eles tamb�m s�o capazes, porque a defici�ncia n�o 

� s� incapacidade, j� alguma coisa muda, 

(...) e eu sei que vais pegar, e que agora vais levar para outros locais e 

mostrar o trabalho que eles foram capazes de fazer (...) vais dizer: eles 

foram capazes, eles s�o capazes de fazer isto, n�o h� mais inclus�o do 

que isto, n�o �? (...) eu acho que � com este g�nero de iniciativas que 

podemos mostrar que tamb�m � poss�vel desenvolver e fazer coisas com 

eles (...) eu acho que as pessoas t�m de perceber que eles s�o capazes 

(...)289 (Martins 2014). 

 Tamb�m Carvalho (2014) refere que o cinema de anima��o tem tudo para  

contribuir para a inclus�o e valoriza��o dos jovens com NEE. Em primeiro lugar, 

destaca o facto de eles poderem participar e fazer parte de um projecto, em 

segundo lugar, refere a exposi��o dos trabalhos, no sentido em que se pode 

mostrar fora de portas, aquilo que os jovens e adultos conseguem fazer,  

(...) o facto de ser um trabalho que vai ser exposto, claramente explicado 

de que foi feito por pessoas com necessidades educativas especiais, � 

mais um meio de mostrar � sociedade de que estas pessoas existem, 

s�o v�lidas, pronto!290 (Carvalho 2014). 

Segundo Milheiro (2014), qualquer actividade desenvolvida com estes jovens e 

adultos que seja partilhada e divulgada para fora � inclus�o na certa. Porque vai 

contribuir para mudar a opini�o que muitas pessoas possam ter sobre a 

defici�ncia, vai ajudar a mudar mentalidades. Se, se conseguir que as pessoas 

valorizem aquilo que estes jovens sabem fazer, por pouco que seja, j� � um 

                                                 

288 Vid� anexo, sec��o 2.3. 
289 Vid� anexo, sec��o 2.5. 
290 Vid� anexo, sec��o 2.4. 
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grande passo, e que vai ajudar a que eles pr�prios se sentirem tamb�m 

valorizados. Segundo a mesma, o reconhecimento nestes casos � importante.  Na 

sequencia tamb�m Gon�alves (2014), � da opini�o que o cinema de anima��o � 

um transporte para a sociedade que pode ajudar a quebrar barreiras, limpar 

preconceitos e abrir novas portas. Segundo a mesma, muitas vezes n�o se 

desenvolvem projectos interessantes, porque, desde logo as pessoas pensam 

que n�o ser� poss�vel, mas agora quando virem este trabalho e saberem que foi 

algu�m portador de defici�ncia que o conseguiu executar, � prov�vel que tamb�m 

queiram experimentar,  

(...) bem, se calhar n�o faz, quando os v�em a fazer, Oh!! est� brilhante, � 

inclus�o sem d�vida, porque sabem que foram eles que de facto fizeram, 

s�o capazes disso e de muito mais, e acredito Mafalda que com o teu 

trabalho abras portas, janelas, que v� al�m fronteiras, que vejam 

realmente. Espero que n�o sejas a �nica, que todos os outros sigam o 

teu exemplo (...) porque tu ganhaste certamente, mas n�s tamb�m 

ganhamos e eles tamb�m ganharam291 (Gon�alves 2014). 

 

 

 

 

7.7.1.6. A Import�ncia de Projectos desta 
Natureza junto de Jovens e Adultos com NEE.  

 No seguimento e com o intuito de perceber qual a import�ncia de 

projectos desta natureza, que envolvam e explorem o ensino expressivo, que 

introduzem metodologias activas e t�cnicas de ensino-aprendizagem mais 

din�micas e ajustadas � realidade, perguntamos junto do nosso grupo de 

entrevistadas, qual a import�ncia da realiza��o de projectos desta natureza junto 

dos jovens e adultos com NEE. 

 No parecer de todos os profissionais entrevistados, � evidente que a 

realiza��o deste tipo de projectos s�o muito importantes e at� mesmo 

fundamentais, n�o s� para os jovens, mas tamb�m para quem os acompanha e 

sobretudo para a institui��o. Segundo Coutinho (2014), projectos desta natureza 

s�o fundamentais para as organiza��es por v�rias raz�es, porque: V�m 

                                                 

291 Vid� anexo, sec��o 2.1. 
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complementar as actividades desenvolvidas pelos t�cnicos e monitores; 

aumentam as compet�ncias pessoais e t�cnicas dos profissionais; ensinam 

sempre novas metodologias e t�cnicas de trabalho; motivam e estimulam muito 

mais os jovens e adultos para a actividade; criam novas din�micas de trabalho e 

de grupo; apresentam novos desafios; entre muitas outras condi��es favor�veis. 

Segundo a mesma, quando se lan�a um novo desafio e esse desafio � 

ultrapassado e conquistado, porque os nossos jovens o conseguiram realizar, os 

benef�cios pessoais alcan�ados s�o imensos, desde o orgulho, a alegria, a 

vontade de voltar a participar, a auto-estima, a valoriza��o pessoal, o trabalho em 

grupo e em parceria, etc. 

Projectos e desafios ousados e inovadores que promovam junto de jovens com 

defici�ncia, novas formas de trabalho, novos est�mulos que os fa�am acreditar 

que � poss�vel, � o que mais se deseja.  

 

 

 

 

7.7.1.7. (N�o)Introduzir o Cinema de 
Anima��o no Ensino Especial. 

 Como vimos anteriormente pelas opini�es dos profissionais entrevistados, 

as vantagens, os benef�cios e o potencial que o vasto universo do cinema de 

anima��o carrega, s�o j� motivos mais do que suficientes para se considerar a 

possibilidade de introduzir esta actividade no seio do ensino especial. No entanto, 

existem outros factores que impedem de certa forma esta implementa��o. Ou 

seja, para se conseguir introduzir o cinema de anima��o como actividade � 

necess�rio que existam pessoas dispon�veis e com vontade de explorarem novos 

caminhos e novas metodologias de ensino; pessoas criativas e com iniciativa; 

pessoas que n�o tenham v�cios de rotina; pessoas que acreditam que � poss�vel; 

pessoas que sejam persistentes; pessoas com vontade de aprender; pessoas que 

n�o tenham vergonha de perguntar a quem sabe e acima de tudo que n�o tenham 

medo de experimentar e errar;  

Caso n�o hajam pessoas assim dentro das institui��es, o melhor ser� ent�o, 

encontrar uma pessoa capacitada, que domine esta �rea e que acima de tudo 

saiba perceber e compreender que tipo de ajustamento � necess�rio fazer para 

que os jovens e adultos com NEE, possam usufruir da experi�ncia. 
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No seguimento Coutinho (2014), apesar de estar a considerar manter a actividade 

de anima��o na institui��o, mostra-se apreensiva porque sabe que quando as 

coisas se tornam complexas e n�o t�m pessoas que as consigam dominar, mais 

cedo ou mais tarde acabam por morrer. 

Aqui n�s pr�prios � que temos de criar uma estrat�gia, por forma a que a 

actividade n�o esmore�a, porque se esmorece e come�a-se a guardar as 

coisas, morre e � pena. N�s agora temos aqui a capacidade para ir-mos 

mantendo a anima��o como uma das actividades, em termos das 

express�es e n�o a deixar desaparecer completamente, ficamos com 

alguns equipamentos que realmente podem mostrar o tal resultado e as 

pr�prias monitoras adquiriam muitos conhecimentos (...) seria uma 

trag�dia se n�s deix�ssemos cair a actividade292 (Coutinho 2014). 

Quanto a este assunto Martins (2014), revela n�o ter d�vidas, caso haja 

oportunidade, em introduzir o cinema de anima��o como actividade. Na sua 

opini�o, esta �rea � uma mais valia porque completa e enriquece todas as outras 

actividades, 

(...) eu sem d�vida, sem pensar muito, ou seja, com uma pessoa que 

fosse realmente capaz de trabalhar, eu criava, eu tinha esta actividade 

para complementar e para enriquecer o nosso conjunto de actividades 

(...) eu n�o pensava 2 vezes com aquilo que aprendi e com aquilo que 

sobretudo, consegui observar no final do trabalho293 (Martins 2014). 

Consequentemente, a mesma refere ainda que aprendeu logo desde o inicio, 

quando o projecto come�ou a ganhar forma, que a vertente da anima��o no CAO, 

era uma mais valia. Apesar de confessar que ao principio estava incr�dula quanto 

� possibilidade de concretiza��o de um projecto desta natureza, 

(...) ela vai perceber que vai ter de resumir um bocadinho aquilo (...) 

Quando me tentavas explicar os trabalhos, porque tinhas que ir � 

forma��o, fazer determinada parte, depois ias ao CAO e fazias 

determinada, n�o �, a segunda fase, a terceira fase, eu disse Ð Ai, muita 

coisa, se calhar a Mafalda n�o vai conseguir (...) a verdade � que 

conseguiste Mafalda, a verdade � que conseguiste294 (Martins 2014). 

 Em rela��o ao DFP poder introduzir o cinema de anima��o, enquanto 

curso de forma��o e/ou disciplina, foi poss�vel compreender, que atendendo �s 

                                                 

292 Vid� anexo, sec��o 2.3. 
293 Vid� anexo, sec��o 2.5. 
294 (idem) 
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directrizes superiores que existem neste momento, isso ser� muito dif�cil. Como 

nos atesta a direc��o, embora Carvalho (2014) esteja ciente de que a �rea artista 

� uma �rea muito importante, e que ajuda e favorece o desenvolvimento 

intelectual e criativo de pessoas com NEE, pouco pode fazer face ao 

condicionamentos impostos pela Lei actual, que deixou de financiar grande parte 

das express�es art�sticas.  

 

 

 

 

7.7.1.8. Projecto Animatio4All: Aprecia��o 

 J� t�nhamos a no��o do que pensavam as nossas entrevistadas em rela��o 

a um conjunto de factores referentes � possibilidade ou n�o de implementar 

projectos nesta �rea com jovens e adultos com NEE, em rela��o h� exist�ncia ou 

n�o de vantagens em utilizar o cinema de anima��o como estrat�gia de ensino-

aprendizagem, qual o potencial desta actividade art�stica na din�mica educativa, e 

se de facto este universo pode ou n�o contribuir para a inclus�o e valoriza��o deste 

p�blico-alvo. Neste sentido, era agora primordial e necess�rio obter uma 

aprecia��o final ao projecto Animation4all_Experimetar, Fazer e Aprender Ð O 

Cinema de Anima��o como Instrumento Inclusivo e Pedag�gico. Neste contexto 

solicitamos a cada uma das nossa entrevistadas que fizessem de forma resumida 

uma avalia��o global do projecto. Consequentemente e analisando todas as 

entrevistas realizadas, podemos afirmar que todas s�o un�nimes em avaliar o 

projecto de forma muito positiva. 

Para Coutinho (2014), este projecto s� pode ser avaliado pela positiva, porque 

conseguiu em pouco tempo a realiza��o de uma data de produtos, que podem ser 

divulgados no exterior e que mostram que as pessoas com incapacidade 

intelectual, com treino e supervis�o adequada, tamb�m s�o capazes de fazer. 

Porque atrav�s deste projecto, facilmente se promove e evidencia as capacidades 

destes jovens e adultos e n�o as incapacidades e limita��es como tantas vezes se 

v�. Depois, como se conseguiu sincronizar a exposi��o com o dia da Festa da 

Fam�lia, foi o impacto que causou a todos, sendo que, o mais importante na sua 

perspectiva, foi haver as visitas guiadas para explicar o processo que deu origem 

ao que se estava a ver, 

(...) mas perceberem a complexidade do que est�o a ver, porque de facto 

n�o foi s� uma quest�o de estar ali exposto e as pessoas depois n�o 
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perceberem o que est�o a ver, foi feito essas visitas guiadas e foram 

transmitidas essas informa��es e, realmente o orgulho de sentir algo 

complexo que se calhar eles pr�prios n�o sabiam fazer, e est� ali feito 

pelos filhos (...) foi ouro sobre azul295 (Coutinho 2014). 

Pegando no trabalho e na mensagem que ele permite transmitir da capacidade e 

compet�ncias adquiridas e exploradas, a mesma remata referindo que Ò(...) foi de 

longe um dos projectos com maior sucesso que tivemos aqui na institui��o (...)Ó296 

(Coutinho 2014). 

Segundo Martins (2014), este projecto foi muito positivo porque mostrou e fez-nos 

sentir que os nossos jovens aprenderam, estiveram envolvidos de forma activa em 

v�rias actividades e que conseguiram ultrapassar os desafios lan�ados, porque no 

final foi poss�vel, ver todos aqueles trabalhos, que foram eles que fizeram. Segundo 

a mesma, o facto de eles poderem ver e mostrar aos outros os trabalhos que 

conseguiram fazer, foi um reconhecimento pelo esfor�o, que ningu�m estava � 

espera. Portanto, foi um projecto que ensinou a todos, 

(...) � muito bom eles verem os resultados dos trabalhos deles, � o 

reconhecimento pelo seu esfor�o, acho que nem estavam � espera, ali�s 

nem n�s est�vamos (...) � algo f�sico, � algo palp�vel, est� l�, eles puderam 

ver (...) portanto aprenderam eles, n�o � e aprendemos n�s, adultos (...)297 

(Martins 2014). 

No seguimento a mesma, expressa o contentamento e a alegria, por das in�meras 

institui��es que trabalham com a defici�ncia, terem sido eles os escolhidos para se 

implementar este projecto piloto, Ò(...) n�s tivemos a sorte de sermos escolhidos (...) 

deve de ter sido alguma luz que te direccionou para aqui, percebes...Ó298 (Martins 

2014). 

De acordo com Milheiro (2014), este projecto para al�m de ter sido muito bom foi 

tamb�m Òlind�ssimoÓ, veio trazer uma data de benef�cios e compet�ncias pessoais 

que nos permitiram evoluir a v�rios n�veis e em v�rios campos. A mesma considera 

que foi uma mais valia, para todos dentro da institui��o e que agora s� depende 

deles dar continuidade ou n�o ao projecto, porque na sua �ptica Òo cinema de 

anima��o d� para fazer tudo e mais alguma coisaÓ299 (Milheiro 2014). No 

seguimento, confessa-nos que j� est� a pensar alterar o seu plano de actividades 

                                                 

295 Vid� anexo, sec��o 2.3. 
296 (idem) 
297 Vid� anexo, sec��o 2.5. 
298 (idem) 
299 Vid� anexo, sec��o 2.2. 
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para o pr�ximo ano (2015), porque quer ser mais pr�tica, mais objectiva, quer 

desenvolver actividades mais Òpalp�veisÓ, para criar novos est�mulos, 

(...) tanto � que o meu plano de actividades do pr�ximo ano vai ser 

completamente diferente daquilo que estava a fazer, vai ser de uma forma 

mais pr�tica, objectiva, mais palp�vel, para ver se estimulo de maneira 

diferente os mi�dos300 (Milheiro 2014). 

No seguimento Gon�alves (2014), avalia este projecto como tendo sido 

ÒFenomenalÓ. Primeiro por ser novidade, depois pelo esp�rito e pela envolv�ncia que 

se conseguiu criar, e ainda tamb�m, pela viv�ncia, pela experi�ncia e pela aquisi��o 

de conhecimentos que este lhes proporcionou. A mesma, fica � espera que se 

consiga mostrar � comunidade aquilo que se conseguiu fazer e que se possam 

desenvolver no futuro mais projectos desta natureza com novas t�cnicas,  

(...) que venham mais, venham mais (...) venham novas t�cnicas, n�s 

estamos c� para isso, eles est�o c� para isso (...) n�o fique s� aqui, porque 

� importante esta abertura � comunidade (...) � importante que as pessoas 

n�o fiquem na ignor�ncia301 (Gon�alves 2014). 

Na perspectiva de Carvalho (2014), este projecto multidisciplinar foi excelente, foi 

muito bom, porque conseguiu envolver v�rios grupos de trabalho e porque foi algo 

novo, algo que nunca fizeram antes. Segundo a mesma, os formandos adoraram, 

considerando ter sido uma experi�ncia muito positiva para todos, 

(...) aquilo foi um trabalho novo para eles, eles adoraram (...) e foi excelente 

e depois o ver a exposi��o e o boneco deles e o filme que fizeram (...) acho 

que s� foi uma experi�ncia muito, muito positiva302 (Carvalho 2014). 

                                                 

300 Vid� anexo, sec��o 2.2. 
301 Vid� anexo, sec��o 2.1. 
302 Vid� anexo, sec��o 2.4. 



 657 

 

 

 

 

7.7.2. Grelhas Opini�o/Avalia��o: 
Sujeitos e Procedimentos  

 No seguimento e como j� foi referido anteriormente, na 3.» parte desta 

investiga��o, j� depois da realiza��o e implementa��o deste projecto de 

investiga��o, foi entregue um documento de opini�o/avalia��o aos profissionais 

que mais se destacaram pela cooperaram e trabalho nas v�rias actividades 

desenvolvidas. 

Neste contexto, era nossa inten��o entregar este documento a 4 monitoras do 

CAO e a 2 formadores do DFP, isto porque foram os que participaram 

directamente na constru��o de experi�ncias ligadas � anima��o. No entanto, s� 

nos foi poss�vel entregar o documento a 3 Monitoras e a 1 formador, porque os 

restantes j� se encontravam em per�odo de f�rias. Assim, neste conjunto foram 

recolhidas 4 manifesta��es de opini�o/avalia��o com respeito ao presente 

projecto. Estes documentos foram entregues e recolhidos na �ltima semana do 

m�s de Julho de 2014.  

 Como j� descrevemos no capitulo VI, este documento tinha como 

prop�sito procurar junto dos profissionais revela��es de opini�o e de avalia��o 

quanto ao projecto Animation4Al_Experimentar, Fazer e Aprender. O cinema de 

anima��o como Instrumento Inclusivo e Pedag�gico.  

Neste sentido, o documento (anexo L), concebido para o efeito, estava repartido 

em 4 sec��es: A primeira onde se objectivava recolher dados mais concretos e 

precisos quanto � aprecia��o de cada actividade e a sua respectiva avalia��o; Na 

segunda sec��o pretendia-se verificar qual o grau de concord�ncia em rela��o a 

um conjunto de afirma��es decorrentes da aplica��o/ execu��o do projecto 

ÒAnimation4ALLÓ; A terceira sec��o tinha como intuito aferir o grau de 

concord�ncia em rela��o �s dimens�es suscitadas pela implementa��o do 

presente projecto, mais concretamente: Na dimens�o A Ð cria��o de uma cultura 

de projecto inclusivo (construir o sentido de grupo e fomentar valores inclusivos) 

e, dimens�o B Ð promo��o de pr�ticas pedag�gicas inclusivas (ao n�vel da 

aprendizagem e ao n�vel do contributo real do projecto ÒAnimation4ALLÓ e do 

cinema de anima��o); Na �ltima sec��o, em espa�o aberto, pretendia-se que os 

profissionais, com base na experi�ncia vivida, referissem tr�s pontos de avalia��o 
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(positivos/negativos) em rela��o a uma poss�vel integra��o do cinema de 

anima��o como estrat�gia pedag�gica no ensino especial. 

Dentro deste contexto, era solicitado a cada um dos profissionais que numa 

escala de aprecia��o, manifestassem as suas opini�es ao mesmo tempo que as 

avaliavam. Ainda nestas escalas, s�o utilizados 5 graus de resposta (exemplo: 

muito f�cil; f�cil; nem f�cil nem dif�cil; dif�cil e; muito dif�cil, e tamb�m, discordo 

totalmente; discordo parcialmente; nem discordo nem concordo; concordo 

parcialmente e; concordo totalmente, apresentando-se ainda um segmento de 

sem opini�o).  

 

 

 

 

7.7.2.1. Analise da Opini�o/Avalia��o dos 
Profissionais Inquiridos 

 Em rela��o � primeira sec��o, da an�lise efectuada aos documentos de 

opini�o/avalia��o recolhidos, foi poss�vel verificar: Quanto � actividade Ð 

constru��o de marionetas. Os profissionais participantes avaliam o 

desenvolvimento deste exerc�cio, como tendo sido muito interessante, muito 

motivante e f�cil de realizar. Enquanto processo de ensino-aprendizagem � muito 

apropriado e �til. Neste bloco um dos profissionais, manifesta-se sem opini�o, 

porque n�o participou nesta actividade. No [Diagrama.01], que se segue podemos 

verificar a opini�o/ avalia��o dos quatro profissionais. 

 
[Diagrama.01]: Grau avaliativo quanto � actividade - constru��o de marionetas :: Fonte: Grelhas de Opini�o/Avalia��o. 

 Quanto � actividade Ð Visualiza��o e an�lise de filmes de anima��o. Aqui 

existe unanimidade por parte dos profissionais participantes de que esta 

actividade n�o foi f�cil nem dif�cil de implementar e que foi um exerc�cio motivante 



 659 

para os jovens e adultos, que tinham a possibilidade no final de cada filme, de o 

analisar e compreender. No seguimento declaram ter sido um exerc�cio 

interessante, apropriado e �til. Aqui, um dos profissionais, manifesta-se sem 

opini�o, porque n�o participou nesta actividade. Em seguida podemos ver no 

[Diagrama.02], que se segue a opini�o/avalia��o dos profissionais inquiridos. 

 
[Diagrama.02]: Grau avaliativo quanto � actividade - visualiza��o e an�lise de  

filmes de anima��o :: Fonte: Grelhas de Opini�o/Avalia��o. 

 Quanto � actividade Ð Constru��o da lanterna m�gica e constru��o de 

narrativas. Neste ponto aproveitamos tamb�m para avaliar a multidisciplinaridade 

criada entre departamentos. No seguimento, � da opini�o de todos os 

profissionais inquiridos que este exerc�cio foi muito interessante e muito 

motivante. Enquanto processo de ensino-aprendizagem, consideram ainda ter 

sido muito apropriado e muito �til. Podemos ainda verificar que um dos 

profissionais, manifesta-se sem opini�o, porque n�o participou nesta actividade. 

O [Diagrama.03], que se segue mostra a opini�o/avalia��o dos profissionais 

inquiridos, com respeito a esta actividade. 

 
[Diagrama.03]: Grau avaliativo quanto � multidisciplinaridade criada 

na constru��o da L. M�gica e das Narrativas visuais :: Fonte: Grelhas de Opini�o/Avalia��o. 

 Quanto � actividade Ð Constru��o do Taumatr�pio. H� semelhan�a do 

ponto anterior, tamb�m aqui, aproveitamos para avaliar a multidisciplinaridade 

criada entre departamentos. Neste bloco, os profissionais referem que este 

exerc�cio foi interessante e motivante. Expressando ainda que, enquanto processo 
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de ensino-aprendizagem, consideraram ter sido um exerc�cio apropriado e �til. �-

nos poss�vel constatar que dois dos profissionais, manifestam-se sem opini�o, 

isto porque, n�o participaram em nenhuma fase desta actividade. Podemos 

observar em seguida no [Diagrama.04], a opini�o/avalia��o dos profissionais 

inquiridos, quanto � multidisciplinaridade criada na constru��o do Taumatr�pio e 

grafismos. 

 
[Diagrama.04]: Grau avaliativo quanto � multidisciplinaridade criada 
na constru��o do Taumatr�pio e grafismos :: Fonte: Grelhas de Opini�o/Avalia��o. 

 Quanto � actividade Ð Constru��o do Zootr�pio. Consequentemente, 

tamb�m aqui, aproveitamos para avaliar a multidisciplinaridade criada entre 

departamentos. Na opini�o/avalia��o dos profissionais inquiridos, podemos 

verificar que na opini�o de um dos inquiridos esta actividade tem encaixe total, 

avaliando-a muito positivamente em todos os segmentos. Enquanto que os 

restantes profissionais inquiridos avaliam esta actividade como tendo sido 

interessante, motivante, �til e apropriada. Um dos profissionais, manifesta-se sem 

opini�o, porque n�o participou nesta actividade. No seguimento, podemos 

verificar no [Diagrama.05], a opini�o/avalia��o dos profissionais inquiridos. 

 
[Diagrama.05]: Grau avaliativo quanto � multidisciplinaridade criada 
na constru��o do Zootr�pio e Tiras Animadas :: Fonte: Grelhas de Opini�o/Avalia��o. 

 Em rela��o � actividade Ð Execu��o das anima��es livres/experimentais. A 

opini�o e avalia��o expressa pelos profissionais inquiridos em rela��o �s 

primeiras experi�ncias na realiza��o de filmes de anima��o � muito positiva. Da 
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an�lise podemos extrair que em m�dia os exerc�cios foram f�ceis de concretizar, 

enquanto actividade, foram muito interessantes e motivantes. Sendo que o 

processo de ensino-aprendizagem, foi considerado como muito apropriado e 

muito �til. Um dos profissionais, manifesta-se sem opini�o, porque n�o participou 

nesta actividade. O [Diagrama.06], que se segue, apresenta a opini�o/avalia��o dos 

profissionais inquiridos. 

 
[Diagrama.06]: Grau avaliativo quanto �s primeiras experiencias na realiza��o  

de filmes de anima��o :: Fonte: Grelhas de Opini�o/Avalia��o. 

 Em rela��o � actividade Ð Constru��o e execu��o das anima��es curtas-

metragens finais, onde se recolheu opini�o e avalia��o com referencia a todo o 

processo de cria��o e desenvolvimento dos filmes, que neste caso em concreto 

foi desde a cria��o � concretiza��o dos personagens, cen�rios e acess�rios at� � 

anima��o dos diferentes planos. Antes de analise, conv�m referir que um dos 

profissionais, manifesta-se sem opini�o, porque n�o participou nesta actividade. 

Neste bloco �-nos poss�vel verificar: 

- Em rela��o � cria��o e constru��o dos personagens, esta actividade foi 

f�cil, muito interessante e muito motivante para os jovens e adultos com 

NEE. Enquanto processo de ensino-aprendizagem foi avaliado como tendo 

sido apropriado e �til. Aqui dois dos profissionais manifestam-se sem 

opini�o, porque n�o participaram nesta actividade.  

- Em rela��o � cria��o e constru��o de cen�rios e acess�rios, �-nos poss�vel 

verificar que a avalia��o feita pela �nica profissional participante na 

actividade, � muito positiva em todos os aspectos.  

- Em rela��o � anima��o dos planos (capta��o), podemos observar que das 

experi�ncias vivenciadas pelos profissionais, esta fase do processo � vista 

como sendo nem f�cil nem dif�cil, interessante e motivante. Enquanto 

processo de ensino-aprendizagem, apenas dois dos profissionais 

inquiridos responderam, considerar que � apropriado e �til, um dos 

elemento mostra-se sem opini�o. 



 662 

No seguimento, podemos apreciar no [Diagrama.07], criado para o efeito, a 

opini�o/avalia��o dos profissionais inquiridos, em rela��o ao exerc�cio levado a 

cabo na cria��o, desenvolvimento e realiza��o das curtas-metragens de 

anima��o. 

 
[Diagrama.07]: Grau avaliativo quanto � realiza��o das curtas-metragens  
de anima��o :: Fonte: Grelhas de Opini�o/Avalia��o. 

 Em rela��o � segunda sec��o, onde se pretendia verificar qual o grau de 

concord�ncia em rela��o a um conjunto de afirma��es decorrentes da 

aplica��o/execu��o do projecto ÒAnimation4ALLÓ, foi-nos poss�vel averiguar, que 

existe unanimidade em concordar totalmente que os utentes demonstraram 

interesse e entusiasmo o desenvolvimento das tarefas. A maioria concorda 

parcialmente que os utentes demonstraram interesse em repetir as tarefas, que 

mostraram-se confiantes no desenvolvimento das mesmas e que todos os utentes 

participantes se esfor�aram para atingir os objectivos da actividade.  
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No seguimento a maioria dos indagados concorda totalmente que os utentes, no 

decorrer do presente projecto, demonstraram dedica��o, envolvimento e prazer 

no desenvolvimento das tarefas. A maioria declara ainda que, concorda 

parcialmente, que os utentes demonstraram empenho e concentra��o no 

desenvolvimento das tarefas, discordando no entanto, que os utentes tenham 

demonstrado ansiedade e nervosismo no desenvolvimento das tarefas. No 

seguimento, podemos observar no [Diagrama.08], criado para o efeito, a 

opini�o/avalia��o dos profissionais inquiridos, em rela��o ao grau de 

concord�ncia em rela��o ao conjunto de afirma��es enunciadas. 

 
[Diagrama.08]: Grau de concord�ncia em rela��o � postura dos  

utentes no projecto :: Fonte: Grelhas de opini�o/avalia��o. 

 Posteriormente na terceira sec��o, pretendia-se averiguar qual o grau de 

concord�ncia em rela��o �s seguintes dimens�es: A -  cria��o de uma cultura de 

projecto inclusivo (construir o sentido de grupo e fomentar valores inclusivos) e, B 

Ð promo��o de pr�ticas pedag�gicas inclusivas (ao n�vel da aprendizagem e ao 

n�vel do contributo real do projecto ÒAnimation4ALLÓ e do cinema de anima��o).  

 No que respeita � analise da primeira dimens�o (A), podemos verificar que 

a maioria dos inquiridos refere concordar totalmente, que todos os participantes 

se sentiram bem-vindos ao grupo, todos se sentiram parte integrante dos grupos 

de trabalho e que todos os elementos do grupo303 se trataram com m�tuo 

respeito. No seguimento todos os profissionais concordam totalmente que a 

colabora��o entre profissionais foi importante para se ter conseguido alcan�ar os 

objectivos estabelecidos e que a planifica��o e a adapta��o das actividades foi 

importante para alcan�ar o sucesso do presente projecto. No seguimento, a 

maioria concorda parcialmente que as expectativas elevadas e positivas 

                                                 

303 Todos os elementos do grupo: Investigadora, formador, monitoras e utentes 



 664 

favoreceu o desempenho de todos os indiv�duos, e, concordam totalmente que 

todos os indiv�duos participantes foram valorizados, que houve respeito por todo 

o trabalho executado e que houve empenho em minimizar todas as formas de 

discrimina��o.  

Consequentemente podemos verificar no [Diagrama.09], a opini�o/avalia��o 

expressa pelos profissionais inquiridos, quanto ao grau de concord�ncia em 

rela��o � dimens�o A Ð criar uma cultura de projecto Inclusivo. 

 
[Diagrama.09]: Grau de concord�ncia em rela��o, quanto � cria��o de uma  
 cultura de projecto inclusivo :: Fonte: Grelhas de opini�o/avalia��o. 

 Quanto � dimens�o B Ð promo��o de pr�ticas pedag�gicas inclusivas (ao 

n�vel da aprendizagem e ao n�vel do contributo real do projecto ÒAnimation4ALLÓ e 

do cinema de anima��o). Na an�lise, podemos constatar que uma parte dos 

inquiridos refere concordar parcialmente, e, outra concordar totalmente que as 

actividades foram planeadas atendendo � necessidade de todos os utentes, que 

nas diversas sess�es/reuni�es foi encorajada a participa��o de todos os 

elementos do grupo, que as actividades propostas valorizam a forma��o e a 

express�o pessoal de cada individuo, que houve a preocupa��o nos diferentes 

grupos de trabalho, de implicar todos os indiv�duos, no processo e na constru��o 

da sua pr�pria aprendizagem e que a diferen�a foi minimizada no processo de 

ensino-aprendizagem.  

A ainda a maior parte dos inquiridos diz concordar totalmente que a 

aprendizagem foi feita em grupo onde todos participaram, respeitaram e se inter-

ajudaram, que a aprendizagem foi feita de forma colaborativa entre todos os 
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intervenientes304 e que todos os participantes foram apoiados e encorajados a 

desenvolver e a contribuir com tarefas especificas.  

No seguimento, a maioria dos profissionais inquiridos refere concordar totalmente 

que o projecto Animatio4All, veio contribuir para a inclus�o e valoriza��o social 

dos jovens com NEE, que este projecto veio contribuir para fortalecer a auto-

estima e aumentar a auto-confian�a dos indiv�duos e que portanto, o cinema de 

anima��o � um excelente mediador no processo de ensino-aprendizagem, no 

entanto quanto a esta �ltima afirmativa, existe um elemento que se mostra neutro 

na sua avalia��o, referindo que n�o concorda nem discorda com a referida 

afirma��o.  

Consequentemente metade dos inquiridos diz, concordar parcialmente e, a outra 

metade refere concordar totalmente, que o cinema de anima��o favorece o 

desenvolvimento cognitivo e permite uma aprendizagem mais prazerosa. 

Paralelamente verificamos ainda que existe unanimidade em concordar totalmente 

que o cinema de anima��o contribui para explorar e potenciar a imagina��o, a 

criatividade e a expressividade individual e em grupo.  

 
[Diagrama.10]: Grau de concord�ncia em rela��o � promo��o de  

pr�ticas pedag�gicas inclusivas :: Fonte: Grelhas de opini�o/avalia��o. 

                                                 

304 Todos os elementos do grupo: Investigadora, formador, monitoras e utentes. 
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 Na �ltima sec��o, como j� foi referido, deixamos um espa�o aberto para 

que cada um dos profissionais inquiridos, pudesse manifestar a sua avalia��o, 

quanto ao que considerariam ser pontos positivos e negativos numa poss�vel 

integra��o do cinema de anima��o como estrat�gia pedag�gica no ensino 

especial.  

 Neste contexto, podemos verificar no [Quadro.11] que se segue, os pontos 

positivos e negativos enunciado pelos profissionais inquiridos: 

Pontos Positivos 

- Promove a aprendizagem de novas estrat�gias; 

- Permite a experimenta��o e o trabalho com diferentes materiais; 

- Permite a envolv�ncia de todos os elementos do grupo, facilidade em adaptar �s dificuldades 

de cada um; 

- Favorece o estimulo da criatividade; 

- Permite o trabalho em grupo; 

- Permite a estimula��o sensorial; 

- Promove a inter-ajuda; 

- Realiza��o de novas actividades de forma prazerosa; 

- Incentivo e motiva��o � participa��o dos elementos. 

Pontos Negativos 

Consequentemente apenas � enunciado como ponto negativo, o tempo que uma anima��o mais 

complexa pode levar at� se conseguir concretizar. 

[Quadro.11]: Pontos positivos/negativos apontados quanto a uma poss�vel integra��o do C.A. como  
estrat�gia pedag�gica no ensino especial :: Fonte: Grelhas de opini�o/avalia��o. 

 No seguimento como se pode verificar pelas manifesta��es expressas 

pelos profissionais participantes no projecto Animation4All, existem fortes ind�cios 

que o cinema de anima��o enquanto instrumento e t�cnica expressiva, favorece a 

cria��o de uma cultura de projecto inclusivo, quer no sentido de constru��o de 

grupo, quer no sentido de fomenta��o de valores inclusivos. E ainda, que o 

cinema de anima��o permite promover pr�ticas pedag�gicas inclusivas.   
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8. 
Coment�rios Finais 

Colocamos a semente na terra, a pouco e pouco fomos regando e 

cuidando para que ela se desenvolvesse, e no final como recompensa 

ela deu-nos para al�m de uma flor, um belo fruto (Autora). 

 Ao longo do desenvolvimento deste projecto de investiga��o, onde se 

apresentam novas t�cnicas, metodologias e abordagens pedag�gicas, foi-se 

tornando cada vez mais evidente a necessidade de se combater o preconceito e 

as percep��es que existem sobre a (in)capacidade destes jovens e adultos, 

dentro e fora de portas. Estamos conscientes que mudar mentalidades, n�o � 

uma tarefa f�cil, mas se conseguirmos contribuir para que, pelo menos uma 

pessoas possa despertar, consideramos ter sido muito v�lido e positivo o nosso 

esfor�o e interven��o. 

 Este projecto � semelhan�a de muitos outros, foi executado gra�as ao 

empenho e a dedica��o de todos, e acima de tudo gra�as � nossa persist�ncia, 

porque sempre acreditamos e porque nunca nos deixamos abater pelas 

inconveni�ncias di�rias com que nos depar�vamos. Um jogo constante entre 

cria��o e execu��o, onde se despertaram e conjugaram saberes, por mais 

pequenos que fossem, todos foram convidados a participar. Estamos certas que 

este projecto l�dico-did�ctico, criativo e inovador, tra�a caminhos para novos 

desafios, no campo educativo e expressivo, junto de crian�as, jovens e adultos 

com necessidades educativas especiais.  

No seguimento referimos ainda que vivenciamos e testemunhamos a pertin�ncia 

de projectos desta natureza junto deste p�blico-alvo, acreditando por tanto, que 

se abriu uma nova porta para futuros trabalhos na �rea da educa��o e na da 

investiga��o. 
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8.1. Introdu��o 

 A implementa��o e o desenvolvimento do projecto: Animation4All_ 

Experimentar, Fazer e Aprender - O Cinema de Anima��o como Instrumento 

Inclusivo e Pedag�gico, levado a cabo atrav�s desta investiga��o, estruturou-se 

e obedeceu a par�metros muito concretos, que acabariam por modelar o 

percurso necess�rio e poss�vel, dando assim, consist�ncia �s op��es tomadas, 

�s alternativas criadas e � postura adoptada.  

O desafio de entrar por caminhos ainda obscuros e pouco explorados e a 

oportunidade de implementar e acompanhar o desenvolvimento deste projecto 

at� � sua concretiza��o, tornaram-se no m�nimo, numa experi�ncias muito 

enriquecedora e estimulante. Juntando-se ainda o facto de ser a primeira 

experi�ncia, de realiza��o pr�tica e de cariz cientifico, abrangendo a �rea 

art�stica do audiovisual, mais concretamente do cinema de anima��o com a �rea 

da educa��o especial, no nosso pais. Obrigou-nos a esfor�os redobrados uma 

vez que a produ��o cientifica existente, era muito pouca ou quase nenhuma, o 

que nos for�ava a sublinhar a todo o momento, a palavra Òexperi�nciaÓ a todos 

os n�veis. 

 Estamos certas, que o desenvolvimento desta investiga��o em muito 

beneficiou, com o facto de se estar a trabalhar directamente no campo, com os 

jovens e adultos com NEE, o que nos permitia intervir a todo o momento no 

desenrolar das actividades e, posteriormente na concretiza��o das curtas-

metragens de anima��o. O acompanhamento e a nossa presen�a constante, 

possibilitava-nos e obrigando-nos a procurar e a desenvolver alternativas e 

solu��es capazes de ajudarem a ultrapassar os obst�culos impostos pelas 

incapacidades intelectuais e f�sicas dos indiv�duos.  

A complexidade que envolve a realiza��o de um filme de anima��o, suscita 

in�meras quest�es t�cnicas e operacionais, que muitas das vezes se 

transformam em entrave, principalmente para quem n�o domina esta �rea. No 

entanto, encarar de forma criativa o vasto e rico universo que o cinema de 

anima��o, enquanto �rea art�stica e expressiva, nos oferece tornou-se para este 

trabalho de investiga��o uma mais valia, porque, para al�m de nos permitir criar 

um projecto multidisciplinar englobando dois departamentos, o CAO e o DFP, da 
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mesma institui��o, permitiu-nos ainda transformar aquilo que � visto como 

complexo e dif�cil de conceber em processos de trabalho desafiantes e 

estimulantes. 

 O presente capitulo encerra um longo ciclo de estudo, com a apresenta��o 

e a analise das quest�es e das hip�teses colocadas no inicio deste projecto de 

investiga��o. No seguimento, sentimos ainda a necessidade de abordar e 

evidenciar outras quest�es pertinentes e que nos ajudam a compreender o 

panorama actual e que de certa forma, se mostram como entrave � promo��o do 

audiovisual e do cinema de anima��o junto dos jovens e adultos com NEE. 

Posteriormente, com base nas aprendizagens adquiridas, apresentamos algumas 

premissas para desenvolver actividades junto deste p�blico-alvo, com o intuito de 

auxiliar a concep��o de futuros projectos de ordem similar. Completando este 

processo com o registo de algumas pr�ticas e considera��es a ter em conta na 

realiza��o de projectos de teor pr�tico, junto desta popula��o alvo.  

Salienta-se ainda aquilo a que chamamos de  ÒLi��o de vida...Ó, um conjunto de 

revela��es e aprendizagens pessoais, que partilhamos com todos aqueles que 

assim como n�s, se come�am a interessar por este assunto. No seguimento e 

com intuito de dar continuidade ao projecto agora iniciado, lan�amos algumas 

premissas para futuros trabalhos. Na sequ�ncia e apesar dos v�rios aspectos 

positivos, n�o pod�amos deixar de fazer refer�ncia tamb�m �s limita��es e 

constrangimentos pelos quais tivemos que passar. 

 

 

 

 

8.2. Conclus�es e Contraste de 
hip�teses  
 Foi atrav�s do nosso percurso em campo na implementa��o do projecto 

Animation4All, que percebemos a relev�ncia do audiovisual, mais concretamente 

do cinema de anima��o numa din�mica de educa��o especial. Para compreender 

tal din�mica, vivemos junto da comunidade, profissionais e jovens/adultos com 

NEE, v�rios e variados momentos de actividades que nos permitiram experienciar 

de que forma este vasto universo pode contribuir para estimular e motivar a 

participa��o deste p�blico-alvo em projectos pedag�gicos.   
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O nosso trabalho responde assim �s quest�es inicialmente lan�adas de duas 

formas, por um lado a materializa��o e a execu��o da proposta lan�ada que 

culminou com a produ��o, entre outros, de tr�s curtas-metragens de anima��o, 

executadas e desenvolvidas de forma activa por jovens e adultos com NEE. E 

tamb�m pela verifica��o dos resultados obtidos pela primeira experi�ncia, que 

funde a arte do cinema de anima��o com a educa��o especial, levada a cabo 

em Portugal Ð transfigurando a investiga��o emp�rica, num campo de 

experimenta��o e consolida��o das nossas suposi��es. 

 No seguimento e em resposta � primeira quest�o lan�ada no inicio deste 

projecto de investiga��o, Ò Ser� que a estrat�gia de utiliza��o do audiovisual, 

mais concretamente do cinema de anima��o poder� contribuir para a cria��o de 

ambientes favor�veis, por um lado, � forma��o e aprendizagem e, por outro, � 

realiza��o de projectos pedag�gicos, junto de jovens especiais?Ó. Por toda a 

experi�ncia vivida durante a implementa��o do projecto Animation4All, e que se 

mostra descrito no capitulo VII, e, por todo o resultado obtido, tudo leva a crer 

que o audiovisual, mais precisamente o cinema de anima��o, possui um enorme 

potencial quer na cria��o de ambientes favor�veis � forma��o e aprendizagem, 

quer na cria��o de projectos pedag�gicos junto de jovens com NEE.  

Foi-nos poss�vel verificar, que no decorrer do desenvolvimento das diferentes 

actividades e tarefas, necess�rias � cria��o de brinquedos �pticos e filmes de 

anima��o, a utiliza��o do cinema de anima��o como mediador expressivo num 

processo de ensino-aprendizagem junto de jovens e adultos com NEE, mostrou-

se como sendo um recurso muito auspicioso. E como j� vimos no capitulo IV, o 

facto de se utilizarem diversas t�cnicas e recursos expressivos, permite para al�m 

de captar o interesse e a aten��o dos participantes, promover aprendizagens 

mais consolidadas, uma vez que o individuo aprende vendo e fazendo. 

Tornou-se ainda vis�vel que o cinema de anima��o, tendo � disposi��o as 

condi��es necess�rias e sendo bem orientado e gerido, permite a realiza��o de 

projectos pedag�gicos multidisciplinares, como no presente caso em que se 

conjugaram dois departamentos e v�rios cursos. No entanto, � preciso ter no��o, 

de que para se conseguir implementar projectos nesta �rea, junto de jovens e 

adultos com NEE, s�o necess�rios alguns recursos, sendo que os mais 

importantes, s�o a nosso ver, os recursos humanos. Isto porque, � necess�rio que 

haja disponibilidade dos profissionais para, primeiro, aceitarem e alterarem as 

suas rotinas di�rias e depois, para que estejam dispon�veis para aceitar trabalhar 

com novos m�todos, t�cnicas e estrat�gias. 

E ainda, estamos convencidas, que o cinema de anima��o quando orientado aos 

objectivos, aos conte�dos educativos e �s necessidades reais dos educandos, 



 673 

poder� ser um excelente recurso e auxiliar no processo de ensino e 

aprendizagem. Este meio, permite uma abordagem mais criativa, atractiva e 

enriquecedora, quer pela variedade de tem�ticas que podem ser abordadas, quer 

pelas m�ltiplas t�cnicas e materiais que permite serem explorados. 

 Relativamente � primeira hip�tese lan�ada, onde se estima que as 

Cooperativas para a Educa��o e Reabilita��o de Cidad�os Inadaptados (CERCIs), 

promovam junto dos seus utentes o audiovisual, mais concretamente o cinema de 

anima��o. Podemos referir, a partir do levantamento feito, que esta se confirma 

at� certo ponto. 

 De forma geral305, foi-nos poss�vel verificar que uma boa percentagem das 

entidades, contempla os meios audiovisuais de forma regular. No entanto, 

e com muito pouca express�o e sem significado surge a utiliza��o/oferta 

de actividades dentro do �mbito do cinema e anima��o.  

� not�rio que a maioria das entidades de ensino especial nunca procurou 

nem contactou com nenhuma entidade ligada ao cinema de anima��o, em 

rela��o ao inverso, algumas entidades confessam que s�o contactadas por 

entidades ligadas a esta �rea - em ambos os sentidos, as actividades 

solicitadas/propostas s�o sempre ou quase sempre de sess�es de cinema. 

 Em particular, foi poss�vel averiguar que a institui��o onde se desenvolveu 

o presente projecto, contempla os meios audiovisuais em v�rias 

actividades, que os jovens e adultos t�m a possibilidade de utilizar estes 

meios no �mbito de exerc�cios ministrados na sala de TIC - quase sempre 

como atores e n�o produtores. E ainda, que todos os anos t�m participado 

no Festival de cinema de anima��o de Espinho Ð O CINANIMA Ð sendo 

que, aquilo que fazem, � �nica e simplesmente, assistir a sess�es de 

cinema de anima��o. Em rela��o � introdu��o do cinema de anima��o, 

enquanto experi�ncia f�sica e vivida, ficou bem patente que esta institui��o 

nunca antes tinha realizado nenhum projecto e/ou actividade neste sentido. 

A nosso ver, esta hip�tese s� se confirma at� certo ponto, porque a promo��o do 

audiovisual e do cinema de anima��o, em ambos os casos aqui referidos, � 

sempre muito redutora, porque, � sempre vista como um meio de entretenimento 

e num panorama do utilizador final. Ou seja, na realidade a maioria das 

manifesta��es expressas, s�o no sentido de utiliza��o dos meios audiovisuais e 

                                                 

305 Segundo os dados recolhidos e apresentados no capitulo VI, na subsec��o 6.4.1. 



 674 

n�o a promo��o306 da utiliza��o do audiovisual, junto de jovens e adultos com 

NEE. 

 Quanto � segunda hip�tese, onde se cr� que os jovens e adultos especiais 

estejam familiarizados com a utiliza��o do audiovisual, mais precisamente com o 

cinema de anima��o, esta confirma-se at� certo ponto.  

 De modo geral307 podemos verificar que todos os indiv�duos participantes 

neste projecto de investiga��o de ambos os departamentos, t�m acesso 

aos meios audiovisuais quer em casa quer na institui��o que os acolhe 

diariamente. Esta familiariza��o com os meios audiovisuais e com o 

cinema de anima��o aqui registado, � sempre na �ptica de consumidor 

final de um produto. Com isto queremos mostrar, que apesar de todos os 

indiv�duos estarem acostumados a usufruir diariamente dos meios 

audiovisuais e das ofertas program�ticas em cinema de anima��o 

(desenhos animados), � sempre numa perspectiva de utilizadores passivos. 

Ou seja, �-lhes dado �nica e exclusivamente a possibilidade de verem, 

mesmo que n�o compreendam, os produtos criados por outros autores.  

 Em particular, evidenciamos no capitulo VII, mais precisamente na 

subsec��o308 7.7.1.1., que os utentes e formandos desta institui��o nunca 

tinham tido antes nenhuma experi�ncia pr�tica dentro deste campo. A 

�nica experi�ncia neste �mbito, � precisamente a desloca��o que fazem 

todos os anos ao festival de cinema de anima��o - CINANIMA, com 

apenas os elementos do CAO, o DFP n�o participa desta actividade.  

Dentro deste contexto, esta hip�tese confirma-se at� certo ponto, porque se � 

verdade que todos os indiv�duos participantes, est�o familiarizados com os meios 

audiovisuais - sempre do ponto de vista de utilizador final, tamb�m � verdade que 

antes da nossa interven��o, nunca tinham desenvolvido antes nenhuma 

experi�ncia dentro desta �rea art�stica - cinema de anima��o. 

 Em rela��o � 2.» quest�o levantada ÒSer� o cinema de anima��o, um 

ve�culo adequado, � cria��o de projectos l�dico-did�cticos, no seio do ensino 

especial, promovendo a participa��o activa, de jovens com NEE, no 

desenvolvimento de filmes de anima��o?Ó. Por tudo aquilo que vivemos e 

                                                 

306 A promo��o da utiliza��o dos meios audiovisuais, no sentido de atrav�s destes meios promover 
aprendizagens, sendo que estas aprendizagens podem sem muito variadas, podendo ir desde uma 
simples an�lise at� � mais complexa realiza��o de filmes.  
307 Segundo os dados recolhidos e apresentados no capitulo VI, nas subsec��es 6.7.2.1. (Caracteriza��o 
do grupo CAO) e  6.7.3.1. (Caracteriza��o dos grupos DFP) 
308  Subsec��o 7.7.1.1. � (Im)Poss�vel fazer Cinema de Anima��o com Jovens/adultos com NEE. 
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presenciamos em campo, e que se encontra descrito em detalhe no capitulo VII, e 

por todos os objectos criados e concebidos pelos pr�prios jovens e adultos 

participantes, acreditamos que este meio tem todo o potencial para se criarem e 

desenvolverem v�rios e variados projectos l�dico-did�cticos, que fomentem a 

participa��o activa junto dos jovens e adultos especiais.  

Com efeito, o cinema de anima��o n�o deve ser visto como uma ac��o isolada 

mas sim como um recurso de aprendizagem alternativo e/ou complementar. A 

nossa experi�ncia mostrou-nos que a implementa��o deste projecto junto deste 

p�blico-alvo, permitiu aos indiv�duos trabalharem de forma activa e prazerosa nos 

diversos exerc�cios e tarefas pr�-estabelecidos. No entanto e apesar das 

actividades l�dico-did�cticas desenvolvidas terem sido muito estimulantes, n�o 

foi f�cil trabalhar com o grupo e simultaneamente estar atento a cada um dos 

indiv�duos, muito particularmente �s suas necessidades e dificuldades.  

Pudemos constatar, que esta �rea de express�o constitui-se como um 

instrumento que promove o desenvolvimento e a participa��o de todos os 

membros de um grupo. Tendo sido todas as actividades muito bem recebidas 

pelos jovens e adultos com NEE.  

Consideramos que as m�ltiplas possibilidades que a anima��o proporciona, 

contribui e favorece para que haja um maior envolvimento de todos, no entanto, 

para que d� frutos � preciso que ocorra em contextos de aprendizagem que 

saibam aproveitar o potencial deste recurso.  

 Com respeito � terceira hip�tese, onde se considera que a utiliza��o de 

t�cnicas tradicionais309 de cinema de anima��o, na din�mica educativa contribua 

para estimular e motivar a participa��o dos jovens especiais em projectos 

pedag�gicos. Com base na nossa experi�ncia em campo, mais concretamente, 

na realiza��o das actividades descritas na sec��o310 7.3 e 7.5., e nas quais se 

descrevem as etapas percorridas at� � concretiza��o dos filmes animados, 

podemos atestar, que esta hip�tese se mostra verdadeira. 

De modo geral, podemos referir que a utiliza��o de t�cnicas tradicionais, 

aquelas que nos obrigam a mexer fisicamente nas coisas311, s�o sempre 

muito mais estimulantes e que criam la�os que nos motivam e impelem a 

                                                 

309 Adoptando a �ptica de t�cnicas tradicionais de Valente (2001) - Òtodas as t�cnicas baseadas na 
capta��o/cria��o imagem-a-imagem tendo por base a componente imprescind�vel de constru��o de 
imagens aut�nomas bidimensionais e/ou tridimensionais que em anima��o ganham complementaridade e 
por isso movimentoÓ Valente (2001, p.7). Sendo que as t�cnicas aqui utilizadas foram: A pixilia��o, a 
pintura sobre acr�lico, a anima��o de objectos bidimensionais e tridimensionais. 
310 Sec��o 7.5. Cria��o e Desenvolvimento das Curtas-Metragens de Anima��o. E da sec��o 7.3. 
Anima��o Experimental. 
311 aquelas que nos obrigam a mexer nas coisas como: desenhar, pintar, recortar, colar, explorar novos 
mat�rias, mexer o corpo, etc. 
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continuar o processo at� se conseguir ver todo o resultado. O mesmo 

acontece com estes jovens e adultos, que quando arrancamos o 

personagem do papel e o colocamos num plano em que pode mexer 

bra�os e pernas, tudo se modifica. N�s vemos, ou melhor n�s fazemos 

nascer um personagem, fazemos nascer um cen�rio, fazemos nascer uma 

hist�ria... A surpresa e o deslumbramento, manifestado por estes 

indiv�duos, por verem aquilo que eles pr�prios eram capazes de construir Ð 

� indescrit�vel. E como assinala Ribeiro (2014), esta rela��o f�sica que 

existe nas t�cnicas tradicionais, faz com que o realizador, fique mais 

pr�ximo de tudo aquilo que faz. Tudo passa a fazer parte de n�s e n�s 

passamos a fazer parte daquilo tamb�m, n�o � o filme, somos n�s e o 

filme. Est� tudo muito mais ligado. A prop�sito disto tamb�m Valente 

(2014) refere, atendendo ao p�blico-alvo, as t�cnicas tradicionais s�o 

sempre as mais interessantes, porque s�o as que lhes podem ser mais 

pr�ximas, porque permitem o contacto f�sico e a experimenta��o. 

Em particular, o facto das t�cnicas tradicionais permitirem, a estes jovens e 

adultos, poderem ao longo das diferentes etapas percorridas na 

constru��o e realiza��o de uma anima��o explorarem, experimentarem e 

trabalharem diversos conceitos, utilizar ou reutilizar v�rios materiais e 

v�rias t�cnicas de express�o pl�stica, faz com que estes sejam 

obrigatoriamente estimulados. Depois, quando se come�a a ver as coisas a 

ganhar forma, a motiva��o surge quase que instantaneamente.  

Foi-nos ainda poss�vel, perceber que as t�cnicas tradicionais, davam-nos margem 

suficiente para adaptar e ajustar as tarefas, sempre que necess�rio, indo ao 

encontro das habilidades dos jovens e adultos participantes, conseguindo-se 

assim, que motivados por conseguirem concretizar as tarefas, participassem 

activamente com interesse, na constru��o e na realiza��o das anima��es.  

 Quanto � quarta hip�tese, onde se cr� que o ensino expressivo/art�stico, 

tendo por base o cinema de anima��o e a anima��o experimental, possa 

contribuir de forma eficaz para a forma��o de jovens especiais. Atendendo por um 

lado, ao percurso, actividades e exerc�cios levados a cabo no desenvolvimento 

deste projecto de investiga��o descritos no capitulo VII,  e, por outro lado, 

tamb�m �s opini�es e avalia��es feitas pelos profissionais, apresentados no 

subsec��o312 7.7., foi-nos poss�vel certificar, que esta hip�tese se mostra 

verdadeira. 

                                                 

312 Subsec��o 7.7. Avalia��o/Opini�o do Projecto: Animation4all.  
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De modo geral, foi-nos poss�vel perceber que atrav�s de um ensino 

expressivo/art�sticos com base no cinema de anima��o e na anima��o 

experimental, existe todo um potencial que permite tornar o ensino 

especial mais activo, din�mico e l�dico. Proporcionando aos jovens e 

adultos com NEE, vivenciarem v�rias experi�ncias, ficarem mais 

estimulados e incentivados para as actividades, permitindo-lhes ainda 

desenvolver v�rias compet�ncias313. E como vimos no capitulo IV, o 

cinema de anima��o comporta um enorme potencial expressivo e 

educativo, que nos permite explorar e concentrar numa �rea art�stica quase 

todas as artes pl�sticas. A utiliza��o deste meio, permite aplicar e abrir 

uma data de vias favor�veis � aprendizagem e enquanto din�mica 

educativa � infinita, assim haja criatividade. 

Em particular, segundo as v�rias avalia��es/opini�es, um ensino 

expressivo/art�stico com base na �rea do cinema de anima��o, permite 

desenvolver e explorar a criatividade, estimular a imagina��o, estimular os 

v�rios sentidos e o pr�prio dialogo. Permite ainda, a participa��o de todos, 

exige trabalho de equipe, a partilha de saberes, a interac��o e a 

colabora��o entre todos os membros do grupo para se conseguir obter um 

resultado final, entre muitos outras coisas. Mas o mais importante, para 

al�m de tudo aquilo que tem que ser feito e, que automaticamente vincula 

aprendizagem, talvez seja, estes indiv�duos perceberem que s�o 

importantes na equipa, e que sem a parte/contributo deles n�o h� projecto. 

A utiliza��o de metodologias de ensino activas, mais expressivas e l�dicas, no 

processo de ensino-aprendizagem, mostram-se ser verdadeiramente eficazes no 

seio do ensino especial (CAO/DFP). No entanto, sentimo-nos na obriga��o de 

referir que estamos conscientes assim como (Vieira e Pereira 2003), de que toda a 

ac��o educativa � condicionada pela pessoa, personalidade e forma��o do 

educador/monitor/formador, ou seja, de nada nos vale e servem boas 

metodologias e estrat�gias, se n�o houver quem as saiba e queira aplicar.    

 Relativamente � quinta hip�tese, onde se considera que a inclus�o do 

cinema de anima��o, no ensino especial traga vantagens e benef�cios vis�veis e 

concretos314, pode-se verificar atrav�s dos produtos concebidos pelos jovens e 

adultos com NEE participantes neste projecto de investiga��o, e que se 

                                                 

313 V�rias compet�ncias: Concentra��o e aten��o; desenvolvimento da motricidade fina; na an�lise de 
filmes o utente consegue fazer e estabelecer rela��es entre o que viram e a vida real; Todo o processo de 
produ��o, onde s�o obrigados a mexer e a fazer as coisas; desenvolvimento do racioc�nio l�gico; entre 
muitas outras compet�ncias.  
314 Como por exemplo: Aumento da auto-estima, serve de meio de inclus�o, valoriza��o, aumenta a 
socializa��o, troca de ideias, capacidade de negocia��o, ced�ncia, respeito... 
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encontram descritos ao longo do capitulo VII, que a utiliza��o desta �rea art�stica 

traz in�meras vantagens e benef�cios ao ensino especial. Podemos ainda extrair 

da subsec��o315 6.7.4., e da subsec��o316 7.7.1.3., algumas das vantagens 

enunciadas pelos profissionais participantes, que lidam diariamente com estes 

jovens e adultos e que atestam a confirma��o desta hip�tese, lan�ada no inicio 

deste estudo. Algumas das vantagens e benef�cios transmitidas:  

¥ Uma aprendizagem l�dica - aprender brincando, aprender vendo e 

fazendo, mesmo que eles n�o compreendam o conte�do da 

aprendizagem, eles est�o a participar, no final eles percebem que aquele 

trabalho � deles; 

¥ Permitir o contacto com novas realidades, permite estimular os v�rios 

sentidos, ajudando a revelar novas capacidades e novos interesses, 

permitindo a aquisi��o de compet�ncias a v�rios n�veis; 

¥ Permitir que eles possam viver novas experi�ncias e adquirir novas 

val�ncias, quanto mais coisas novas forem introduzidas no ensino 

especial, melhor, para n�o se cair na rotina e na desmotiva��o; 

¥ Obter um resultado final que todos possam ver e apreciar - para um 

jovem/adulto com defici�ncia e limita��es � sempre muito positivo,  

conseguir ter um resultado que o espante, que o motive e o deixe 

orgulhoso; 

¥ O reconhecimento no exterior - isto promove junto destes indiv�duos uma 

motiva��o extra, porque se sentem reconhecidos e valorizados, ou seja, 

um filme feito por eles tamb�m tem esse efeito; 

¥ A comprova��o de que estes jovens e adultos tamb�m s�o capazes de 

fazer, para que as pessoas em geral deixem de pensar e ter uma imagem 

t�o negativa em rela��o a esta popula��o-alvo; 

¥ Contribuir para o enriquecimento e valoriza��o pessoal, fomentando a  

auto-estima destes indiv�duos (quando conseguem concretizar um 

produto); 

¥ Entre outras vantagens...  
 

 Em rela��o � �ltima hip�tese, onde se estima que os jovens especiais 

fossem capazes de desenvolver e ultrapassar os desafios lan�ados na realiza��o 

de pequenos filmes de anima��o. �-nos poss�vel afirmar que esta hip�tese se 

confirma at� certo ponto. 

                                                 

315 Capitulo VI, Subsec��o 6.7.4. O grupo: Profissionais 
316 Capitulo VII, Subsec��o 7.7.1.3. (N�o)Existe Vantagem em Usar o Cinema de Anima��o no Ensino 
Especial. 
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De modo geral, se � certo que estes jovens e adultos com NEE, 

conseguiram realizar v�rios filmes de anima��o (5 filmes experimentais e 3 

curtas-metragens de anima��o), descritos no capitulo VII, mais 

concretamente na sec��o317 7.3. e na sec��o318 7.5., e que podem ser 

apreciados no DVD em anexo. Ent�o a hip�tese, � neste caso, validada 

mediante a rela��o entre desafio e produto final.  

Em particular, sublinha-se, por�m, um facto muito relevante, e que 

condiciona a valida��o total desta hip�tese Ð a procura de solu��es e as 

adapta��es constantes para que estes indiv�duos pudessem participar e 

colaborar na realiza��o de filmes de anima��o. Como bem assinala 

Coutinho (2014), trabalhar com jovens e adultos com incapacidades 

intelectuais, exige sempre que haja estrat�gias adaptadas, para que este 

tipo de grupo tamb�m possa participar, eles conseguem fazer, n�o 

conseguem � fazer da mesma forma que os outros. 

Portanto, em nosso entender, se � verdade que os desafios lan�ados com 

vista � realiza��o de pequenos filmes de anima��o, foram sempre sendo 

ultrapassados pelos jovens e adultos com NEE, tamb�m � verdade, que 

isto s� foi poss�vel gra�as � nossa participa��o, coopera��o e ao apoio 

prestado pelas monitoras/formadores.  

� importante perceber que estes jovens e adultos, tem problemas de 

desenvolvimento cognitivo e pouca autonomia, portanto � exigido uma supervis�o 

e um acompanhamento constante. Eles fazem e participam nas actividades de 

boa vontade e com entusiasmo Ð dentro do seu pr�prio tempo. Eles n�o desistem 

de uma tarefa, pode acontecer que a determinada altura n�o se lembrem do que 

t�m que fazer, ou ent�o, n�o compreenderem o que se quer que eles fa�am. 

Portanto, se eles n�o desistem � importante que n�s tamb�m n�o desistamos 

deles.  

Para se conseguir levar o barco a bom porto, � preciso n�o nos deixarmos vencer 

pelas adversidades, que tenhamos a ousadia de procurar novas solu��es, que 

tenhamos a consci�ncia e a criatividade necess�ria para adaptar e que acima de 

tudo que acreditemos sempre que � poss�vel.  

 

 

 

 

                                                 

317 Sec��o 7.3., Anima��o Experimental. 
318 Sec��o 7.5., Cria��o e Desenvolvimento das Curtas-Metragens de Anima��o. 
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8.2.1. Conclusiones y contraste de 
hip�tesis 
 Fue a trav�s de nuestro camino en el campo y con la ejecuci�n del 

proyecto Animation4All, que nos dimos cuenta de la importancia del audiovisual, 

m�s espec�ficamente del cine de animaci�n en la din�mica de la educaci�n 

especial. Para entender esta din�mica, vivimos junto de la comunidad, profesional 

y de los j�venes/adultos con NEE, varios y diversos momentos de actividades, lo 

que nos permiti� experimentar c�mo este vasto universo puede ayudar a estimular 

y motivar la participaci�n deste p�blico en proyectos pedag�gicos.   

Nuestro trabajo responde as� a las cuestiones lanzadas inicialmente de dos 

formas, por un lado, a la materializaci�n y a la ejecuci�n de la propuesta 

lanzada que culmino con la produci�n, entre otros, tres cortometrajes de 

animaci�n, realizados y desarrollados de forma activa por los j�venes y adultos 

con NEE. Y tambi�n por la verificaci�n de los resultados obtenidos por la 

primera experiencia, que funde la arte del cine de animaci�n con la educaci�n 

especial, llevado a cabo en Portugal Ð transfigurando la investigaci�n emp�rica, 

en un campo de experimentaci�n y consolidaci�n de nuestras suposiciones. 

 En el seguimiento y en respuesta a la primera pregunta lanzada a 

principios de este proyecto de investigaci�n, ÒÀEl uso de la estrategia audiovisual, 

especificamente el cine de animaci�n puede contribuir a la creaci�n de entornos 

favorables, por un lado, a la formaci�n y el aprendizaje, y por otro lado, para llevar 

a cabo proyectos educativos, junto a los j�venes especiales?Ó. Por toda la 

experiencia vivida durante la implementaci�n del proyecto Animation4All,  se 

describen en el cap�tulo VII, y, por todos los resultados obtenidos, todo nos lleva a 

creer que el audiovisual, m�s precisamente el cine de animaci�n, tiene un enorme 

potencial, quiere en la criaci�n de entornos favorables para la formaci�n y el 

aprendizaje, quiere en la criaci�n de proyectos educativos para j�venes con NEE.  

Hemos sido capaces de verificar, que durante el desarrollo de las diferentes 

actividades y tareas, necesarias a la creaci�n de juguetes �pticos y pel�culas de 

animaci�n, el uso del cine de animaci�n como mediador expresivo en el proceso 

de ense�anza-aprendizaje junto de los j�venes y adultos con NEE, demostr� ser 

un recurso muy auspicioso. Y como hemos visto en el Cap�tulo IV, el hecho de 
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utilizar diversas t�cnicas y recursos expresivos, permite adem�s de capturar el 

inter�s y la atenci�n de los participantes, promover el aprendizaje m�s 

consolidado, ya que el individuo aprende viendo y haciendo. 

Se hizo a�n visible que el cine de animaci�n, tiene a disposici�n las condiciones 

necesarias y siendo bien guiado y gestionado, permite la realizaci�n de proyectos 

pedag�gicos multidisciplinares, como en este caso donde se unieron dos 

departamentos y varios cursos. Sin embargo, hay que ser conscientes de que con 

el fin de ser capaz de poner en marcha proyectos en esta �rea, junto de los 

j�venes e adultos con NEE, son necesarios algunos recursos, siendo los m�s 

importantes, en nuestra opinion, los recursos humanos. Esto es porque, es 

necesario la existencia de disponibilidad de los profesionales para, primero, 

aceptar y cambiar sus rutinas diarias y despu�s, estar disponible para aceptar 

trabajar con nuevos m�todos, t�cnicas y estrategias. 

Y todavia, estamos convencidas, que el cine de animaci�n orientado a los 

objetivos, a los contenido educativo y a las necesidades reales de los alumnos, 

puede ser un excelente recurso y auxiliar en el proceso de ense�anza y 

aprendizaje. Este medio permite un enfoque m�s creativo, atractivo y 

enriquecedor, ya sea por la variedad de temas que se pueden abordar, ya sea por 

las m�ltiples t�cnicas y materiales que permiten explorar 

 En relaci�n con la primera hip�tesis lanzada, donde se estima que la 

Cooperativa de Educaci�n y Rehabilitaci�n de Ciudadanos inadaptados (CERCIs), 

hacen al desarrollo del audiovisual, especialmente el cine animaci�n, junto de sus 

clientes. Podemos referir, a partir de la encuesta hecho, esto se confirma hasta 

cierto punto. 

De una forma general319, pudimos verificar que en una buena porcentaje de 

las entidades, incluye los medios audiovisuales con regularidad. Sin 

embargo, y con muy poca expresi�n y sin significado viene la utilizaci�n/ 

oferta de actividades en el �mbito del cine y la animaci�n.  

Es notable que la mayor�a de las instituciones educativas especiales nunca 

buscaron ni contactar�n cualquier entidad vinculada al cine de animaci�n, 

en relaci�n al inverso, algunas entidades confesaron que son contactados 

por entidades relacionadas con esta �rea - en ambos sentidos, las 

actividades solicitadas/propuestas son siempre o casi siempre sesiones de 

cine de animaci�n. 

                                                 

319 Seg�n los datos recogidos y presentados en el Cap�tulo VI, en la subsecci�n 6.4.1. 
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 En particular, fue posible verificar que la instituci�n d�nde se hay 

desarrollado este proyecto, incluye los medios audiovisuales en diversas 

actividades, que los j�venes y adultos tienen la oportunidad de utilizar 

estos medios en el contexto de los ejercicios propuestos en la sala de las 

TIC - casi siempre como actores y no como productores. Y as�, que todos 

los a�os han participado en el festival de cine de animaci�n de Espinho Ð

CINANIMA Ð siendo pura y simplemente, ver las sesiones de cine de 

animaci�n. En relaci�n a la introducci�n del cine de animaci�n, como 

experiencia f�sica, qued� bien visible que en esta instituci�n nunca antes se 

hab�a celebrado ning�n proyecto y/o actividad en este sentido. 

En nuestra opini�n, esta hip�tesis se confirma s�lo hasta cierto punto, porque la 

promoci�n del audiovisual y del cine de animaci�n, en ambos casos aqui 

mencionados, es siempre muy reductora, porque, es siempre visto como un 

medio de entretenimiento y en un panorama de usuario final. En realidad la 

mayor�a de las manifestaciones expresadas, son en el sentido del uso de los 

medios audiovisuales y no de la promoci�n320 del uso de los medios 

audiovisuales, junto de los  j�venes e adultos con NEE. 

 Con respecto a la segunda hip�tesis, donde se cree que los j�venes y 

adultos especiales est�n familiarizados con el uso de audiovisuales y, en particular 

el cine de animaci�n, esto se confirma hasta cierto punto.  

De una forma general321 podemos ver que todos los individuos que 

participar�n en este proyecto de investigaci�n de ambos departamentos, 

tienen acceso a los medios audiovisuales, ya sea en casa o en la instituci�n 

que los acoge diariamente. Esta familiaridad con los medios audiovisuales 

y con el cine de animaci�n aqu� registrada, es siempre en la �ptica de 

consumidor final de un producto. Con esto demostramos, que a pesar de 

todos los individuos est�n acostumbrados al uso diario de los medios 

audiovisuales y de las ofertas program�ticas en cine de animaci�n (dibujos 

animados), es siempre de una perspectiva de usuarios pasivos. Por tanto, 

es a ellos dada �nicamente la posibilidad de ver, incluso si ellos no 

entienden, los productos creados por otros autores.  

 

                                                 

320 La promoci�n del uso de los medios audiovisuales, en el sentido de a trav�s de estos medios promover el 
aprendizaje, siendo que estas aprendizajes pueden ser muy variadas, puede ir desde una simple an�lisis hasta la 
m�s compleja reaizaci�n de pel�culas.  
321 De acuerdo con los datos recogidos y presentados en el Cap�tulo VI, en las subsecciones 6.7.2.1. 
(Caracterizaci�n del grupo CAO) y  6.7.3.1. (Caracterizaci�n del grupo DFP). 
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 En particular, evidenci�mos en el Cap�tulo VII, m�s precisamente en la 

subsecci�n322 7.7.1.1., que los clientes y los alumnos de esta instituci�n 

nunca antes hab�an tenido alguna experiencia pr�ctica en este campo. La 

�nica experiencia en este �mbito, es precisamente la dislocaci�n que 

hacen todos los a�os para el festival de cine de animaci�n - CINANIMA, 

solamente con los elementos del CAO, el DFP no participa en esta 

actividad.  

En este contexto, esta hip�tesis se confirma hasta cierto punto, porque si es 

cierto que todos los individuos participantes, est�n familiarizados con los medios 

audiovisuales - siempre desde el punto de vista de usu�rio final, tambi�n es cierto 

que antes de nuestra intervenci�n, nunca se hab�a desarrollado antes ninguna 

experiencia en esta �rea art�stica - cine de animaci�n. 

 Respecto a la 2. » Cuesti�n planteada ÒÀSer� el cine de animaci�n, un 

veh�culo adecuado, a la creaci�n de proyectos l�dicos y did�cticos dentro de la 

educaci�n especial, promoviendo la participaci�n activa de los j�venes con 

necesidades educativas especiales en el desarrollo pel�culas de animaci�n?Ó. Por 

todo lo que hemos vivido y presenciado en el campo, y que se describe en detalle 

en el cap�tulo VII, y por todos los objetos creados y dise�ados por los 

participantes j�venes y adultos participantes, creemos que este medio tiene todo 

el potencial para crear y desarrollar diversos y variados proyectos l�dicos y 

did�cticos, que fomenten la participaci�n activa de los j�venes y adultos 

especiales.  

Con efecto, el cine de animaci�n no debe ser visto como una acci�n aislada, sino 

como un recurso de aprendizaje alternativo y/o complementario. Nuestra 

experiencia nos ha demostrado que la implementaci�n de este proyecto junto a 

este p�blico, permiti� a los individuos trabajar de forma activa y agradable en los 

diversos ejercicios y tareas preestablecidas. No obstante a pesar de las 

actividades l�dicas y did�cticas desarrolladas han sido muy estimulante, no fue 

f�cil para trabajar con el grupo y al mismo tiempo estar atentos a cada uno de los 

individuos, en particular, a sus necesidades y dificultades.  

Pudemos constatar, visto que esta �rea de expresi�n se constituye como un 

instrumento que promueve el desarrollo y la participaci�n de todos los miembros 

de un grupo. Habiendo sido todas las actividades muy bien recibido por los 

j�venes y adultos con NEE.  

                                                 

322 Subsecci�n 7.7.1.1. Es (Im)Posible hacer cine de animaci�n con j�venes/adultos NEE. 
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Creemos que las m�ltiples posibilidades que la animaci�n ofrece, contribuye y 

favores para que haya una mayor participaci�n de todos, sin embargo para dar 

frutos es necesario que la actividad ocurra en contextos de aprendizaje que saben 

c�mo aprovechar el potencial de este recurso. 

 Con respecto a la 3. » Hip�tesis, d�nde se considera que el uso de 

t�cnicas de animaci�n tradicionales323, en las din�micas educativas contribuyen a 

estimular y motivar la participaci�n de los j�venes/adultos especiales en proyectos 

educativos. Bas�ndonos en nuestra experiencia del campo, m�s concretamente, 

en la realizaci�n de las actividades descritas en la secci�n324 7.3 y 7.5., y en el 

cuales se describe los pasos dados hacia la realizaci�n de las pel�culas de 

animaci�n, Podemos atestiguar que esta hip�tesis se muestra verdadera. 

De una forma general, se puede referir que la utilizaci�n de las t�cnicas 

tradicionales, aquellas que nos obligan a mover f�sicamente en las 

cosas325, son siempre mucho m�s emocionantes y crean lazos que motivan 

y nos impulsan a continuar el proceso hasta que se pueda ver todos los 

resultados. Lo mismo ocurre con estos j�venes y adultos, que cuando 

arrancamos el personaje del papel y lo ponemos en un plan que puede 

mover los brazos y las piernas, todo cambia. Nosotros vemos, o m�s bien 

nosotros hacemos nacer un personaje, hacemos nacer un escenario, 

hacemos nacer una historia... La sorpresa y el asombro, expresado por 

estos individuos, porque ven lo que ellos mismos fueron capaces de 

construir Ð es indescriptible. Y como se�ala Ribeiro (2014), esta relaci�n 

f�sica que existe en las t�cnicas tradicionales, Hace que con el director, se 

vuelva m�s cerca de todo lo que hace. Todo pasa a ser parte de nosotros y 

nosotros pasamos a ser parte de ella tambi�n, no es la pel�cula somos 

nosotros y la pel�cula. Todo es mucho m�s conectado. En este sentido, 

tambi�n Valente (2014) refere, dado el p�blico, las t�cnicas tradicionales 

son siempre las m�s interesantes, porque son las que pueden estar m�s 

cerca, ya que permiten el contacto f�sico y la experimentaci�n. 

 En particular, el hecho de que las t�cnicas tradicionales permitan, a estos 

j�venes y adultos, pueden a lo largo de las diferentes etapas reccorridas en 

                                                 

323 Adoptando la �ptica de t�cnicas tradicional de Valente (2001) - Òtodas las t�cnicas basadas en la 
captura/ creaci�n imagen-a-imagen basado en el componente esencial de la construcci�n de im�genes 
aut�nomas bidimensionales y/o tridimensionales que en la animaci�n ganan complementariedad y por lo 
tanto lo movimientoÓ Valente (2001, p.7). Siendo que las t�cnicas aqu� usadas fueron: La pixilia��o, La 
pintura sobre el acr�lico, la animaci�n de objetos bidimensionales y tridimensionales. 
324 Secci�n 7.5. Creaci�n y Desarrollo de Cortometrajes de Animaci�n. Y de la secci�n 7.3. Animaci�n 
Experimental. 
325 aquellas que nos obligan a mover en las cosas como: dibujar, pintar, cortar, explorar nuevos 
materiales, mover el cuerpo, etc. 
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la construcci�n y  realizaci�n de una animaci�n explorar, experimentar y 

trabajar varios conceptos utilizar o reutilizar diversos materiales y diversas 

t�cnicas de expresi�n pl�sticas, hace con que �stos sean obligatoriamente 

estimulados. Despu�s, cuando se empieza a ver las cosas a ganar forma, 

la motivaci�n aparece casi instant�neamente. 

Tambi�n fue posible, darnos cuenta de que las t�cnicas tradicionales, nos dieron 

margen suficiente para adaptar y ajustar las tareas, siempre que sea necesario, 

yendo al encuentro de las habilidades de los j�venes y adultos participantes, 

consiguiendo as�, que motivados porque son capaces de alcanzar las tareas, 

participasen activamente con inter�s en la construcci�n y realizaci�n de  las 

animaciones.  

 Con respecto a la cuarta hip�tesis, donde se cree que la educaci�n 

expresiva/art�stico, basado en la animaci�n y en la animaci�n experimental, puede 

contribuir eficazmente a la formaci�n de j�venes adultos/especiales. Teniendo en 

cuenta, por una parte, los recursos,  actividades y ejercicios realizados en el 

desarrollo de este proyecto de investigaci�n descritos en el cap�tulo VII, y, por otro 

lado tambi�n a las opiniones y evaluaciones hechas por los profesionales, 

presentados en la subsecci�n 
326 7.7., Fuimos capaces de certificar, que esta 

hip�tesis se muestra verdadera  

De una forma general, hemos sido capaces de darnos cuenta de que a 

trav�s de la ense�anza expresivas/art�sticas basado en el cine de 

animaci�n y en la animaci�n experimental, hay todo un potencial que 

permite tornar la educaci�n especial m�s activa, din�mica y l�dica. 

Proporcionando a los j�venes e adultos con NEE, vivir varias experiencias, 

quedarse m�s estimulados y alentados para las actividades, lo que les 

permite todav�a desarrollar varias habilidades327. Y como hemos visto en el 

cap�tulo IV, el cine de animaci�n contiene un enorme potencial expresivo y 

educativo, lo que nos permite explorar y centramos en un �rea art�stica casi 

todas las artes pl�sticas. La utilizaci�n de este medio, permite la aplicaci�n 

y abrir una gran cantidad de caminos favorables al aprendizaje y como 

din�mica educativa es infinito, as�, tengamos creatividad. 

En particular, seg�n diversas evaluaciones/opiniones, una ense�anza 

expresiva/art�stica basado en el �rea de cine de animaci�n, permite 

desarrollar y explorar la creatividad, estimular la imaginaci�n, estimular los 

                                                 

326 Subsecci�n 7.7. Evaluaci�n/Opini�n del Proyecto:Animation4all.  
327 Varias habilidades: Concentraci�n y atenci�n; desarrollo de la motricidad fina; en el an�lisis de la 
pel�cula, el cliente puede hacer y establecer relaciones entre lo que vieron y la vida real; Todo El proceso 
de producci�n, donde se les obliga a moverse y hacer cosas; desarrollo del pensamiento l�gico; entre 
muchas otras habilidades.  
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sentidos y el di�logo. Permite a�n, la participaci�n de todos, requiere el 

trabajo en equipo, el intercambio de conocimientos, la interacci�n y la 

colaboraci�n entre todos los miembros del grupo para alcanzar un 

resultado final, entre muchas otras cosas. Pero lo m�s importante, m�s all� 

de todo lo que tiene que ser hecho y que vincula autom�ticamente el 

aprendizaje, tal vez sea, estos individuos se dan cuenta que son 

importantes en el equipo, y que sin el parte/contribuci�n de ellos no hay 

proyecto. 

El uso de metodolog�as de aprendizaje activas, m�s expresivas y l�dicas, en el 

proceso de ense�anza y aprendizaje, muestran ser realmente eficaz dentro de la 

educaci�n especial (CAO/DFP). Sin embargo, nosotros sentimos la obligaci�n de 

mencionar que somos conscientes as� como (Vieira e Pereira 2003), de que toda 

acci�n educativa es condicionada por la persona, la personalidad y la formaci�n 

del educador/monitor/formador, esto es, de nada vale y sirve buenas 

metodolog�as y estrategias, si no haya quien las ponga o quiera aplicarlas.    

 Relativamente a la quinta hip�tesis, donde se considera que la inclusi�n 

del animaci�n, en la educaci�n especial traer� ventajas y beneficios visibles y 

concreto328, se puede ver a trav�s de los productos concebidos por los j�venes y 

adultos con NEE participantes en este proyecto de investigaci�n, y se describen a 

lo largo del cap�tulo VII, que el uso de esta �rea art�stica aporta numerosas 

ventajas y beneficios para la educaci�n especial. Tambi�n podemos extraer de la 

subsecci�n329 6.7.4., y de la subsecci�n330 7.7.1.3., algunas de las ventajas 

enumeradas por los profesionales participantes, que trabajan diariamente con 

estos j�venes y adultos y que certifican la confirmaci�n de esta hip�tesis, lanzada 

al principio de este estudio. Algunas de las ventajas y beneficios transmitidas:  

¥ Una aprendizaje l�dico - aprender jugando, aprender viendo y haciendo, 

incluso si ellos no entienden el contenido de aprendizaje, Ellos est�n 

participando, al final se dan cuenta de que el trabajo es de ellos; 

¥ Permitir el contacto con nuevas realidades, permite estimular los varios 

sentidos, ayudando a revelar nuevas capacidades y nuevos intereses, lo 

que permite la adquisici�n de competencias en los distintos niveles; 

¥ permitir que ellos puedan vivir nuevas experiencias y adquirir nuevas 

habilidades, cu�nto m�s cosas nuevas se introducen en la educaci�n 

especial, mejor, para no caer en la rutina y en la desmotivaci�n; 

                                                 

328 Como por ejemplo: El aumento de la autoestima, sirve de medio de inclusi�n, apreciaci�n, aumenta 
la socializaci�nel intercambio de ideas, poder de negociaci�n, respeto... 
329 Cap�tulo VI, Subsecci�n 6.7.4. el grupo: Profesionales. 
330 Cap�tulo VII, Subsecci�n 7.7.1.3. (No)Hay ventaja en el uso del Cine de Animaci�n en la Educaci�n 
Especial. 
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¥ Obtener un resultado final que todo el mundo puede ver y disfrutar - para 

un j�ven/adulto con discapacidades y limitaciones siempre es muy 

positivo conseguir tener un resultado que le maraville, que le motive y le 

deje orgulloso; 

¥ El reconocimiento en el exterior - promueve entre estos individuos una 

motivaci�n extra, porque se sienten reconocidos y valorados, o sea, una 

pel�cula hecha para ellos tambi�n tiene este efecto; 

¥ La prueba de que estos j�venes y adultos tambi�n son capaces de hacer, 

para que la gente en general, dejen de pensar y tener una imagen tan 

negativa con respecto a este p�blico; 

¥ Contribuir al enriquecimiento y desarrollo personal, fomentando la 

autoestima de estas personas (cuando hacen algo nuevo); 

¥ Entre otras ventajas...  
 

 Con respecto a la �ltima hip�tesis, donde se estima que los 

j�venes/adultos especiales son capaces de desarrollar y superar los desaf�os 

lanzados, en la fabricaci�n de peque�as pel�culas de animaci�n. Es posible 

afirmar que esta hip�tesis se confirma hasta cierto punto. 

De una forma general, si en verdad que estos j�venes y adultos con NEE, 

han logrado varias pel�culas de animaci�n (5 pel�culas experimentales y 3 

Cortometrajes de animaci�n), descritos en el cap�tulo VII, m�s 

espec�ficamente en la secci�n331 7.3. y en la secci�n332 7.5., y que puede 

ser disfrutado en DVD adjunto. As� la hip�tesis, es en este caso, validada 

por la relaci�n entre el desaf�o y el producto final.  

En particular, subrayar, no obstante, un hecho muy importante, y que 

afecta a la validaci�n general de esta hip�tesis Ð la busca de soluciones y 

los constantes ajustes hechos para que estos individuos puedan participar 

y colaborar en la realizaci�n de pel�culas de animaci�n. Como bien se�al� 

Coutinho (2014), el trabajo con j�venes y adultos con discapacidad 

intelectual, siempre requiere de que haya estrategias adaptadas, de modo 

que este tipo de grupo tambi�n pueda participar, ellos hacen, no lo hacen 

es de la misma manera que los otros. 

                                                 

331 Secci�n 7.3., Animaci�n Experimental. 
332 Secci�n 7.5., Creaci�n y Desarrollo de Cortometraje de Animaci�n. 
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Por lo tanto, en nuestra opinion, si es verdad que los desaf�os planteados 

por la realizaci�n de peque�as pel�culas de animaci�n, fueron siempre 

superados por j�venes y adultos con NEE, tambi�n es cierto, esto s�lo era 

posible gracias a nuestra participaci�n, cooperaci�n y el apoyo 

proporcionado por los monitores/formadores.  

Es importante darnos cuenta de que estos j�venes y adultos, tienen problemas de 

desarrollo cognitivo y poca autonom�a, por lo tanto se requiere la supervisi�n y 

monitoreo constante. Ellos hacen y participan en las actividades de buena gana y 

con entusiasmo Ð dentro de su propio tiempo. Ellos no abandonan una tarea, 

puede ocurrir que en alg�n momento no recuerden lo que tienen que hacer, o 

entonces, no entiendan lo que usted quiere que ellos hagan. Por lo tanto si ellos 

no abandonan lo proyecto es importante que nosotros tampoco los dejemos.  

Para conseguir llevar el barco a buen puerto, no debemos dejarnos vencer por la 

adversidad, que tengamos la osad�a de buscar nuevas soluciones, que tengamos 

la conciencia y la creatividad necesaria para adaptar y, sobre todo, creamos que 

es siempre posible.  
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8.3. Outras Quest�es Pertinentes 

 Intimamente relacionada com todas estas quest�es e hip�teses aqui 

referidas e justificadas, emergem outras quest�es muito pertinentes e que nos 

ajudam a compreender o panorama actual e, que de certa forma, se mostram 

como entraves � promo��o do audiovisual e do cinema de anima��o junto deste 

p�blico-alvo. Ousando ainda partilhar alguns concelhos que consideramos serem 

�teis, n�o em beneficio e promo��o das entidades e organiza��es, mas sim, com 

vista � inclus�o, promo��o e aprendizagem de individuo com NEE. 

1] Falta de dialogo/rela��o entre institui��es - Isto significa que n�o existem, 

ou melhor, ainda n�o est�o criadas as condi��es para que se criem e 

estabele�am verdadeiros la�os entre institui��es333. Onde h� partilha de 

saberes, troca de aprendizagens e acima de tudo promo��o de actividades 

em beneficio destes jovens e adultos. Portanto, � preciso colocar em pr�tica 

estrat�gias conjuntas com vista � prossecu��o de objectivos comuns que 

promovam uma interac��o e troca de saberes entre institui��es. � preciso 

estabelecer parcerias s�lidas entre institui��es que apoiem e garantam o 

acesso destes jovens e adultos a projectos desta natureza. 

Consequentemente, � preciso que o desenvolvimento destes projectos, 

devam obrigatoriamente considerar e contemplar uma permanente 

comunica��o entre monitores/ formadores/animadores, entre outros 

profissionais que se considere serem necess�rios. 

2] Aceitar e adaptar Ð A maioria das institui��es (CERCIs)334 considera que as 

entidades335 ligadas ao cinema/cinema de anima��o n�o contemplam os 

jovens/adultos com NEE nas suas actividades. - Isto significa que ainda n�o 

existe, ou, se existe n�o � aplicada, uma politica de valores n�o 

discriminat�rios e inclusivos por parte das entidades ligadas ao 

cinema/cinema de anima��o. � preciso tomar consci�ncia e aceitar que 

existem pessoas com necessidades especiais - esta aceita��o pela 

diferen�a deve ter sempre na sua base o respeito por estas pessoas. 

                                                 

333 Institui��es ligadas ao ensino especial e as institui��es ligadas ao cinema de anima��o. 
334 Segundo os dados recolhidos e apresentados na subsec��o 6.4.1. 
335 Museus/Cineclubes/Associa��es/ Festivais de cinema de anima��oÉ 
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Naturalmente, ser� portanto, necess�rio adaptar todas as actividades, e esta 

adapta��o s� ser� bem sucedida se atendermos ao primeiro ponto aqui 

referido. Aconselha-se portanto que os profissionais ligados ensino especial, 

ao audiovisual e � anima��o, falem uns com os outros para que 

atempadamente, possam preparar um programa devidamente adaptado336, 

por forma a rentabilizar e valorizar a actividade. 

3] N�o precisamos de integrar, precisamos antes incluir - Uma grande 

maioria das organiza��es337 ligadas a esta �rea art�stica338 est� consciente 

de que n�o possui na sua estrutura actividades especificas para estes 

p�blico-alvo. Sobressaindo as poucas vezes que se desenvolve um 

workshop/ atelier para este tipo de popula��o - Isto significa que incluir este 

p�blico-alvo em actividades, n�o � s� um direito que lhes assiste e que 

ningu�m respeita, mas � muito mais do que isso, � uma obriga��o e um 

dever cultural e social. Aqui, incluir n�o � s� contemplar a presen�a f�sica 

destes jovens e adultos, � tamb�m criar as condi��es necess�rias para que 

eles possam desfrutar de novas experi�ncias, que possam participar 

activamente na realiza��o de uma qualquer tarefa ou exerc�cio pertinente e 

de acordo com o evento. Evidentemente, esta Inclus�o s� ser� bem 

sucedida se atendermos ao primeiro e, ao segundo ponto aqui referidos. No 

seguimento, uma boa parte destas institui��es, est� ciente de que nem elas 

nem as suas cong�neres t�m contemplado este tipo de p�blico, apesar de 

todas elas considerarem que o cinema de anima��o pode contribuir para a 

aprendizagem, para a inclus�o e valoriza��o destes jovens e/ou adultos com 

NEE.  

4] Inovar e Renovar a forma de actua��o Ð Se ontem, a dificuldade de 

aprendizagem era vista como sendo um problema intr�nseco do individuo, 

sem questionar qualquer outro tipo de hip�tese. Hoje, j� se considera que 

parte da culpa pode ser tamb�m da institui��o, que por v�rios motivos 

muitas das vezes vai desacelerando at� estagnar. Consideramos portanto, 

que � preciso inovar, � preciso ter disposi��o para procurar e para renovar 

atitudes e a forma de actuar. � preciso lutar contra velhos h�bitos, a nosso 

ver, o tempo de trabalho de um profissional numa determinada institui��o, 

muitas das vezes pode n�o ser sin�nimo de qualidade. Ou seja, por vezes h� 

profissionais que se deixam adormecer no tempo. � necess�rio haver uma 

renova��o constante de valores, � preciso promover junto das escolas 

especiais, novas metodologias e t�cnicas de forma��o, mais activas e 

                                                 

336 Um programa adaptado, pode ir desde a visualiza��o e an�lise de pequenos filmes at� � realiza��o de 
filmes de anima��o. 
337 Segundo os dados recolhidos e apresentados na subsec��o 6.4.2. 
338 Museus/Cineclubes/Associa��es/ Festivais de cinema de anima��oÉ 
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criativas. Como consequ�ncia, mostra-se necess�rio a informa��o e a 

forma��o339 continua dos profissionais que integrem as institui��es de 

ensino especial, por forma a que estes j� renovados possam melhor servir os 

jovens e adultos com NEE. 

5]  Combater preconceitos dentro e fora de portas Ð Uma pessoa que esteja 

consciente, percebe que a pr�pria evolu��o da vida, as experiencias e os 

saberes adquiridos, obrigam-na a prestar mais aten��o para o que se passa 

� sua volta. � preciso no entanto, ter um esp�rito de abertura, para aceitar 

novos pensamentos que n�o tenham por base o preconceito. Muitas das 

vezes o preconceito n�o est� s� fora de portas, muitas vezes � poss�vel ver a 

descren�a que existe das pessoas que j� se deixaram vencer pelo cansa�o, 

sem nunca se terem apercebido que seria tudo mais f�cil se procurassem 

metodologias de trabalho alternativas. As pessoas est�o t�o preocupadas e 

focadas em trabalhar e dotar estes seres humanos com aprendizagens 

mecanizadas, segundo uma determinada regra, n�o discutindo aqui a sua 

import�ncia, que se esquecem que �s vezes por outras vias, a aprendizagem 

seria mais f�cil. Ressaltando o que refere (Vieira e Pereira 2003, p.170), 

poucas mat�rias haver� sobre pessoas com defici�ncia mental que n�o 

tenham tantas ideias feitas, preconceitos e tab�s. Enfim, um terreno f�rtil 

para o natural aparecimento e crescimento das paralisantes teias do 

pessimismo, que, quase sempre, determinam expectativas negativas em 

rela��o a estas pessoas. Sendo portanto, necess�rio a ousadia de p�r em 

causa, afrontar Òa regraÓ, estranhar o habitual, n�o aceitar como natural o 

que acontece sempre, de procurar um Òrem�dioÓ em vez de seguir sempre a 

ÒregraÓ.  

                                                 

339 Existem hoje in�meras forma��es criativas, no �mbito das artes e do cinema de anima��o de curto e 
longo prazo, desde masterclasses, workshops, semin�rios, conferencias, cursos espec�ficos, etc.   
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8.4. Premissas para Desenvolver 
Actividades Junto de Jovens e 
Adultos com NEE 

 No seguimento, a experi�ncia adquirida no desenrolar das diversas 

actividades e exerc�cios que comp�em o presente projecto de investiga��o, que 

nos obrigou a uma constante renova��o de valores, veio nos conceder in�meras 

aprendizagens, que gostar�amos de registar, no sentido de poder auxiliar a 

concep��o de futuras actividades e/ou projectos de ordem similar, junto de jovens 

e adultos com NEE. Dentro deste contexto e segundo a nossa perspectiva, 

1) A actividade deve adoptar modelos de ensino mais flex�veis e abertos 

que permitam contemplar e valorizar as caracter�sticas individuais. 

2) A actividade a desenvolver deve ser um elemento dinamizador do 

pr�prio processo de integra��o, inclus�o e valoriza��o. 

3) A actividade a desenvolver deve ter uma abordagem simplificada, n�o se 

quer dizer com isto que a actividade deva ser simples, mas antes, que o 

t�cnico/profissional encarregue de a desenvolver, tenha a capacidade de 

desconstruir a actividade em fases e etapas por forma a simplificar o seu 

processo de realiza��o, ou seja, desconstruir para construir. 

4) A actividade deve ser flex�vel e um caminho aberto para a explora��o e 

experimenta��o de novas possibilidades de ensino e valoriza��o, por 

conseguinte, um instrumento de melhoria da qualidade pedag�gica. 

5) A actividade deve partir sempre do pressuposto que todos s�o capazes 

de a desenvolver, independentemente das necessidades educativas de 

cada um, com isto queremos dizer que, cabe ao t�cnico/profissional, 

procurar as metodologias e estrat�gias necess�rias para que a actividade 

se possa desenrolar. 

6) A actividade tem que ser sempre prazerosa, ou seja, a planifica��o das 

sess�es deve contemplar sempre formas de interven��o simplificadas que 

estimulem e convidem os indiv�duos � participa��o.  
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7) A actividade tem que contemplar o erro, ou seja, o erro tem que ser 

aceite e fazer parte do processo, porque � no errar que se aprende muitas 

das coisas. Aqui � importante, que o individuo n�o se sinta intimidado 

porque se enganou ou errou. 

8) A actividade a desenvolver deve ser encarada de forma criativa, no 

sentido de se renovar constantemente os m�todos e as t�cnicas de 

estimulo. Ou seja, uma simples mudan�a na disposi��o da sala j� pode 

causar alguma curiosidade; um simples passeio onde se recolhem 

elementos da natureza e que posteriormente se faz um trabalho; jogos de 

associa��o de palavras para criar uma hist�ria, a visualiza��o e analise de 

filmes animados, entre muitos outros m�todos. 

9) A actividade deve ser sempre encarada de forma positiva (...) 

Posto isto, acreditamos e defendemos que um projecto de inclus�o, seja ele de 

que natureza for, que se destine a crian�as, jovens e adultos com NEE, e que, 

realmente queira ir mais al�m do que apenas contemplar as suas presen�as, e 

que, efectivamente deseje uma participa��o activa dos mesmos, pressup�e que 

haja por parte do respons�vel sensibilidade, humildade, sabedoria e capacidade 

criativa, para compreender as necessidades, para n�o julgar mas sim tolerar, para 

conseguir verdadeiramente adaptar o projecto e para lidar com todas as 

situa��es. Igualmente importante e fundamental em todo o processo, � o Amor, 

porque com amor tudo se faz pacientemente, tudo se perdoa, tudo se suporta e 

supera at� mesmo aquilo que parece imposs�vel. 
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8.5. Pr�ticas/Considera��es a 
Contemplar na Realiza��o de 
Projectos com Jovens e Adultos 
com NEE 

 Segundo a nossa experiencia, gostar�amos de deixar registado algumas 

pr�ticas e considera��es, que pensamos serem importantes na realiza��o de 

projectos de investiga��o cientifica e/ou actividades com crian�as, jovens e 

adultos com NEE. As pr�ticas e considera��es aqui referidas, est�o directamente 

relacionadas com o trabalho de campo, s�o elas: 
1) Territ�rio: � necess�rio que sejamos n�s a nos dirigirmos ao seu 

territ�rio, qualquer individuo sente-se mais � vontade e mais dispon�vel no 

seu ambiente natural;  

2) Tempo: � necess�rio contemplar um determinado per�odo inicial para 

estabelecimento de rela��es interpessoais, os sujeitos t�m que se habituar 

primeiro a presen�a e a um elemento estranho;  

3) Proximidade: estabele�a actividades iniciais simples que permitam criar 

rela��es de proximidade (jogar um jogo, ver pequenos filmes, sente-se ao 

lado deles, fale com eles...); Deixe-se tocar, � importante ir-se preparado 

para o contacto f�sico.   

4) Presen�a: fa�a-se notar, pergunte e pe�a ajuda para fazer coisas 

simples, perguntas do g�nero ÒEu preciso de ajuda, algu�m me pode 

ajudar?Ó, ou ent�o ÒTu podes-me ajudar com ÒistoÓ?, assim o individuo fica 

mais disposto e estimulado a colaborar; 

5) Postura: n�o usar roupa formal, descontraia-se para que todos se sintam 

� vontade; todos as sess�es s�o novos desafios, portanto, deve adoptar 

uma postura tolerante, optimista e positiva; Deve criar as condi��es 

necess�rias (f�sicas e materiais) que incentivem e estimulem o individuo 

para a tarefa que tem que realizar; Tem que ter a capacidade para valorizar 

e aceitar (se pintou o sol de roxo Ð pois que assim fique, porque est� muito 

bem Ð a criatividade n�o tem limites nem imposi��es). 
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6) Linguagem: use sempre uma linguagem simples e acess�vel, no entanto 

deve-se preparar para o caso de ser necess�rio ter que explicar a 

Òcoisa/situa��oÓ de v�rias maneiras, at� que a compreendam. Ës vezes dar 

um exemplo pr�tico ou mostrar imagens facilita o processo. 

7) Actividade/Tarefa:  

a) Deve ser simplificada e ajustada ao m�ximo, de forma a que todos a 

possam realizar;  

b) Deve existir uma planifica��o, no entanto, que seja flex�vel e pass�vel 

de ser ajustada a qualquer momento;  

c) Deve-se criar um ambiente calmo e descontra�do, mas respons�vel; 

d) O t�cnico/profissional deve ser paciente e dar o tempo necess�rio � 

execu��o das tarefas, no entanto estas desenvolvem-se mais depressa 

quando existe por parte desse t�cnico/profissional uma motiva��o 

constante Òvamos l�, vamos l�, n�o se distraiamÓ, Òdeixa-me l� ver o 

que j� conseguiste fazerÓ...;  

e) Deve-se procurar sempre que poss�vel formas criativas de actuar 

(mudan�a de espa�os, ou reorganiza��o do espa�o, mudan�a de 

materiais de trabalho, etc.);  

f) deve demonstrar continuamente ao individuo, a sua import�ncia no 

desempenho daquela tarefa/actividade. 

8) Notas: durante as actividades, deve estar inteiramente dedicado � sua 

tarefa e  n�o interromper o que est� a fazer para tomar notas, pois correr� 

o risco que se perca o ritmo ou que o individuo se distraia, o que tornar� o 

processo mais dif�cil e penoso. As notas dever�o ser tomadas no final de 

cada sess�o. Mas caso seja mesmo necess�rio tirar algumas notas, 

aconselhamos que se use uma caneta e um caderno pequeno e discreto. 

9) Avalia��o: quem ministra a actividade deve-se abster de fazer ju�zos de 

valor,  nem fazer qualquer tipo de avalia��o, j� que o que interessa n�o � o 

objecto final, mas sim o desenrolar de todo o processo at� ao fim. Aqui, 

caso o indiv�duo sinta que est� a ser avaliado, a sua postura altera-se 

radicalmente, o que vai condicionar toda a sua actua��o, fica mais 

ansioso, com medo de errar, deixando de actuar de forma natural. Caso 

haja necessidade de fazer uma avalia��o, esta deve ser sempre feita no 

final da actividade/tarefa, j� sem a presen�a do individuo. 
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8.6. Li��o de Vida... 

 Sem qualquer margem para d�vidas este projecto de investiga��o, para 

al�m de toda a componente te�rico-pr�tica que aborda, carregou consigo 

in�meras experi�ncias e aprendizagens pessoais, as quais gostar�amos de 

partilhar com quem, assim como n�s se come�a a interessar por este assunto. 

Neste contexto o que aprendemos com este projecto foi: 

1) Primeiro de tudo aprendemos uma grande li��o de vida, e que a nosso ver 

talvez tenha sido a mais importante de todas, que foi deixar de ter medo das 

pessoas portadoras de necessidades educativas especiais340, ou melhor 

ainda, deixar de as ver como os ÒcoitadinhosÓ. Pautadas pela ignor�ncia e 

desconhecimento total dentro desta �rea, reag�amos como a maioria, 

ignorando e/ou fazendo que n�o v�amos o que estava diante dos nossos 

olhos. Aqui temos um grave problema social de valores, j� que ningu�m nos 

ensina a ver e a respeitar a diferen�a.  

2) Aprendemos que havendo boa vontade na planifica��o das tarefas, ao 

ponto de as simplificar ao m�ximo, torna o processo muito mais f�cil e 

exequ�vel.   

3) Aprendemos que, o �xito ou o fracasso da realiza��o de uma tarefa, 

deriva da presen�a do t�cnico/profissional, ser total ou parcial. Ou seja, 

quem est� a desenvolver a actividade, tem que estar com dedica��o total de 

corpo e alma, e n�o, apenas parcialmente, s� porque tem que cumprir um 

hor�rio estabelecido. Considerando portanto que aqui tamb�m se pode 

verificar a voca��o ou n�o voca��o do t�cnico/profissional que acompanha 

estes jovens e adultos. 

4) Aprendemos que estes indiv�duos s�o seres humanos interessant�ssimos, 

carinhosos, atenciosos, meigos, com uma presen�a e uma dedica��o 

incr�veis. � extraordin�rio ver a luta de um jovem com paralisia cerebral (com 

                                                 

340 Necessidades Educativas Especiais, conceito que abrange todas as crian�as, jovens e adultos cujas 
necessidades envolvam defici�ncia ou dificuldade de aprendizagem. E tamb�m, todos aqueles em 
desvantagem, englobando os sobredotados, crian�as e jovens de rua ou em situa��o de risco, que 
trabalham, de popula��es remotas ou n�madas, pertencentes a minorias �tnicas ou culturais, e crian�as 
e jovens desfavorecidos ou marginalizados, bem como as que apresentam problemas de conduta ou de 
ordem emocional (Unesco, 1994). 
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problemas intelectuais, f�sicos e motores), mas que n�o desiste, porque 

tamb�m quer pintar a sua marioneta341. 

5) Aprendemos que apesar de todas as dificuldades, muitas delas 

decorrentes das pr�prias limita��es f�sicas, estes jovens e adultos s�o t�o 

capazes como qualquer outro, de realizar diferentes tarefas, desde que 

sejam devidamente orientados e acompanhados. 

6) Aprendemos que n�o existem dificuldades que n�o possam ser 

ultrapassadas, no entanto se n�o houver abertura Òopen mindÓ, for�a de 

vontade e criatividade para as contornar, surgiram in�meros obst�culos e/ou 

desculpas causados por n�s pr�prios, que boicotaram todo o processo.  

7) Aprendemos que � a nossa atitude, positiva ou negativa perante a pessoa 

e/ou situa��o, que vai influenciar a sua inclus�o ou exclus�o, sentenciando 

assim, o sucesso ou insucesso da actividade ou projecto. 

8) Aprendemos que hoje ensinar/educar vai muito al�m do que est� pr�-

estabelecido. Um bom professor/educador actualmente carrega consigo 

uma das maiores miss�es do homem, que � proporcionar e salvaguardar um 

crescimento saud�vel visando o progresso da humanidade. 

9) Aprendemos que se acreditarmos que � poss�vel, ent�o, assim ser�. 

10) Aprendemos a ser mais flex�veis, mais tolerantes  - Aprendemos a sorrir. 

11) Aprendemos a ver e a vida de uma outra perspectiva. Cegas, 

influenciadas pela vida social e regidas por valores menores, obtivemos 

estatuto, prest�gio, dinheiro, roupas, basicamente tudo o que quer�amos, no 

entanto, sempre insatisfeitas. Hoje, e gra�as a este projecto come�amos a 

despertar para o verdadeiro valor da vida. 

12) Aprendemos a apreciar e a dar mais valor � vida. A agradecer por sermos 

saud�veis e por ter tudo, enquanto outros t�m t�o pouco. 

13) Aprendemos a desacelerar, a n�o nos preocuparmos tanto com o 

resultado final das coisas, mas antes, a apreciar a dedica��o e as pequenas 

vit�rias do outro, que muitas das vezes assentam num tremendo esfor�o por 

parte desse individuo. 

14) Aprendemos a saber esperar, a tolerar e a aceitar o erro, afinal errar � 

humano.  

15) Aprendemos que todos os contributos, por mais pequenos que sejam, 

s�o validos e valiosos, porque pode significar o esfor�o e a vit�ria de 

algu�m. 

                                                 

341 Actividade, realizada no decorrer da investiga��o emp�rica aqui apresentada, descrita no capitulo VII 
subsec��o 7.2.2 Ð Segunda Actividade: Constru��o das Marionetas. 
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16) ...E tanto havia ainda para dizer... 

A inclus�o � poss�vel e a realidade constitui-se todos os dias ... Apenas temos que 

dar aquilo que podemos, e com isto n�o nos referimos a valores monet�rios, 

embora essa quest�o tamb�m seja relevante, mas sim �quilo que cada um de n�s 

pode dar de si mesmo, para que estes jovens e adultos possam aceder a novas 

experi�ncias. 

Mais acrescentamos, o que vivemos e sentimos durante o per�odo de tempo em 

que estivemos a realizar a experi�ncia de campo, n�o � materializ�vel, nem se 

conseguem expressar verbalmente, porque tudo aquilo que profer�ssemos seria 

muito pouco, e n�o haveriam adjectivos suficientes para descrever as emo��es e 

sensa��es vividas. Apesar de invis�veis para a maioria da sociedade, n�s 

pudemos presenciar e vivenciar de perto as dificuldades destes jovens, mas 

tamb�m a coragem e a vontade de fazer, a vontade de estar presente, a vontade 

de participar, a vontade de estar integrado ou apenas de Ser como os outros.  

Por isso acreditamos que a utiliza��o da anima��o, para al�m dos circuitos 

profissionais fechados, pode representar uma abertura e uma possibilidade aos 

que desconhecem este meio, de se envolverem numa forma altamente criativa e 

expressiva. A anima��o pode numa primeira fase, ajudar a integrar e incluir 

crian�as, jovens e adultos que apresentam dificuldades de aprendizagem e, pode 

ainda divulgar e valorizar nacionalmente ou internacionalmente toda a riqueza e 

diversidade pessoal e cultural realizada por este grupo de indiv�duos. 
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8.7. Perspectiva de Trabalho Futuro 

 Estamos certas que o presente trabalho, abre novos caminhos para a 

implementa��o e desenvolvimento de novas estrat�gias de ensino mais activas e 

din�micas, no seio do ensino especial. Portanto, consideramos que o trabalho 

tem agora raz�o para se expandir e evoluir para novos estudos, levantando-se 

aqui outras premissas tamb�m elas pertinentes e que podem dar continuidade a 

esta investiga��o, como: 

a) Mediante os resultados obtidos, pensa-se que seria importante e 

interessante aplicar este estudo a outras institui��es cong�neres, para 

posterior avalia��o e compara��o; 

 
b) Seria necess�rio e curioso poder aplicar este estudo, em escolas 

regulares, que integrem jovens com NEE, para se poder aferir qual o 

potencial educativo que este meio expressivo, poderia ter neste contexto; 

 
c) Seria interessante perceber junto dos profissionais, que trabalham em 

educa��o especial, quantos deles estariam dispon�veis e interessados 

para aprender e utilizar o cinema de anima��o como um instrumento de 

ensino-aprendizagem; 

 
d)  Seria importante explorar outras t�cnicas de anima��o juntos dos jovens e 

adultos com NEE, para se poder aferir qual delas seriam as mais 

adequadas; 

 
e) Seria interessante, depois de adquirida alguma experi�ncia na realiza��o 

de filmes de anima��o, incorporar tem�ticas relevantes como: direitos 

humanos, responsabilidade social, cidadania, entre outros. E tentar 

perceber se as mensagens ou os conceitos seriam melhor 

compreendidos e assimilados. 
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8.8. Limita��es do Estudo 

 Podemos verificar que a realiza��o deste projecto de investiga��o 

permitiu-nos procurar e explorar solu��es inovadoras e inclusivas, compat�veis 

com as necessidades destes jovens e adultos; possibilitou-nos a introdu��o de 

novas abordagens e est�mulos que favorecessem a liberdade de express�o; 

impulsionou o trabalho em grupo, num ambiente de coopera��o e partilha; 

permitiu desenvolver a imagina��o, entre muitos outros aspectos positivos. No 

entanto, e � semelhan�a de qualquer estudo e/ou investiga��o, tamb�m n�s 

sentimos algumas limita��es e constrangimentos ao longo do desenvolvimento 

deste projecto. dos quais destacamos: 

¥ A falta de tempo para se poder prolongar e explorar ainda mais todos os 

exerc�cios e actividades desenvolvidas; 

¥ As caracter�sticas do pr�prio grupo que n�o nos permitem uma 

generaliza��o da experi�ncia, no entanto permitiu-nos verificar que o 

cinema de anima��o apresenta um enorme potencial junto deste p�blico-

alvo; 

¥ A falta de um espa�o pr�prio para desenvolver as anima��es, o que nos 

obrigava a ter que montar e desmontar o equipamento todos os dias; 

¥ As pr�prias caracter�sticas dos indiv�duos que nos obrigavam a cuidados 

redobrados, para que n�o se magoassem ou ficassem com alergias;  

¥ Outros constrangimentos log�sticos, que se prendem com situa��es 

inesperadas, que embora o projecto estivesse cronologicamente 

estruturado, foi necess�rio fazer ajustes, nomeadamente, 

incompatibilidade de hor�rios, que nos obrigavam a ir v�rias vezes por 

semana � institui��o, para podermos trabalhar com os v�rios grupos, a 

programa��o pr�-existente da pr�pria institui��o, que nos impedia de ter 

um trabalho mais linear; 

¥ Sendo que tamb�m existem sempre situa��es imprevistas que � 

necess�rio contornar, particularmente quando o individuo por qualquer 

motivo falta, actividades de �ltima hora, entre outras coisas. 
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Anexo M: TRATAMENTO DE DADOS: QUESTIONçRIOS  

1.1. Question�rio CERCIs. 

1.2. Question�rio Institui��es/Festivas de cinema. 
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Anexo N: ENTREVISTAS 

Entrevista 1. (Animadores)   

1.1. Abi Feij�. 

1.2. Ant�nio Costa Valente. 

1.3. Fernando Galrito. 

1.4. Jos� Miguel Ribeiro. 

1.5. Marta Madureira. 

1.6. Paulo Cambraia. 

1.7. T�nia Duarte e êcaro Pintor. 
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Entrevista 2. (Monitoras/Direc��o)   

2.1. Monitora: Susana Gon�alves. 

2.2. Monitora: F�tima Milheiro. 

2.3. Directora geral da Cerciespinho. 

2.4. Directora do Centro de Forma��o. 

2.5. Coordenadora do CAO 
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Anexo O: TAREFAS e CONTEòDOS (Actividades da Cerciespinho) 

ACTIVIDADES 

-Actividades Estritamente Ocupacionais 

- Actividades de Desenvolvimento pessoal e social 

- Actividades L�dico e Terap�uticas 

-Actividades Socialmente �teis  
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Exmos(as) Srs(as) 

No seguimento do desenvolvimento de um projecto de Investiga��o em curso, que tem por objectivo 
perceber o impacto da introdu��o do cinema de anima��o na din�mica da interven��o com a pessoa 
portadora de defici�ncia, vimos por este meio solicitar a Vossa Colabora��o na ced�ncia das informa��es 
que se seguem. 

Informamos ainda que todos os dados ser�o reservados para uso exclusivo desta investiga��o, estando 
salvaguardada a confidencialidade dos mesmos.  
 
Agradecemos antecipadamente a vossa receptividade e colabora��o. 

Nota: Neste projecto entende-se por Jovens Especiais, aqueles que demonstrem necessidades que envolvam 
defici�ncia ou dificuldades de aprendizagem, e que, frequentem as Cooperativas para a Educa��o e Reabilita��o de 
Cidad�os Inadaptados (CERCIS). E entende-se por anima��o, a �rea directamente ligada ao cinema de anima��o. 

IDENTIFICA�ÌO  

Institui��o  Data   

Nome  Cargo que ocupa  

N.¼ de pessoas apoiadas pela institui��o:  

Crian�as Jovens Adultos Idosos Popula��o alvo 
(assinalar):     

Defici�ncia  Emprego e forma��o profissional  

Crian�as e jovens em risco  Envelhecimento/Idosos  

Educa��o  Popula��o vulner�vel ao risco social  

çreas de Interven��o 
Popula��o - alvo 
(assinalar):  

Outra (especifique): 
 

Apoio Domicili�rio   Interven��o Precoce  

Centro de Actividades Ocupacionais  Centro de Recursos para Inclus�o  

Unidade Residencial  Forma��o Profissional  

Departamentos 
existentes na 
institui��o (assinalar): 

Outra (especifique): 
 

Indique as principais actividades  
que desenvolvem com as pessoas  
portadoras de defici�ncia: 

 
 
 

 
È Assinalar com um (X) a op��o  È No caso de n�o saber responder colocar (NS) 

INFORMA�ÍES  
 
 

1. Alguma vez levaram os vossos Jovens ao cinema? Sim  N�o  

1.1. em caso afirmativo com que frequ�ncia v�o ao cinema.  

Nenhuma vez Poucas vezes Algumas vezes Regularmente Muitas vezes Constantemente 
      

 
 

 

2. Contemplam actividades na �rea do audiovisual? Sim  N�o  

Fotografia   Sess�o de cinema  

Televis�o  Ateliers de cinema de anima��o  

Filmagem  R�dio/Gravador  

(Em caso de resposta afirmativa) 

2.1. Que tipo de actividades 

(pode ser resposta m�ltipla) 

Outros/Quais?  
 

2.2. No seguimento, com que frequ�ncia desenvolvem essas actividades (audiovisual)?  

Nenhuma vez Poucas vezes Algumas vezes Regularmente Muitas vezes Constantemente 
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3. Costumam passar filmes, durante alguma actividade educativa? Sim  N�o  

Ac��o  Anima��o  Aventura  

Com�dias  Document�rios  Desporto  
(Em caso de resposta afirmativa) 

3.1. Que g�nero de filmes? 
(pode ser resposta m�ltipla) Outros/Quais? 

 

3.2. No seguimento, com que frequ�ncia passam os filmes?  

Nenhuma vez Poucas vezes Algumas vezes Regularmente Muitas vezes Constantemente 
      

 

4. Alguma vez contactaram uma Institui��o/Festival ligada ao cinema de anima��o para propor 
alguma actividade? 

Sim  N�o 
 

Visitas guiadas  Sess�o de cinema  

Workshops de cinema  Ateliers de cinema de anima��o  

(Em caso de resposta afirmativa) 

4.1. Que tipo de actividades solicitaram? 
(pode ser resposta m�ltipla) Outros/Quais?  

 
 

5. Alguma vez foram contactados por alguma Institui��o/Festival ligada ao cinema de anima��o 
para vos propor alguma actividade? 

Sim  N�o 
 

Visitas guiadas  Sess�o de cinema  

Workshops de cinema  Ateliers de cinema de anima��o  

(caso j� tenham sido contactados) 

5.1. Que tipo de actividade vos propuseram? 
(pode ser resposta m�ltipla) Outros/Quais?  

 
 
 

6. Alguma vez levaram os vossos Jovens/Adultos a um festival de cinema e anima��o? Sim  N�o  

6.1 ÈÈÈ PORQUæ? 

Porque desconhecemos a exist�ncia de festivais de cinema de anima��o.     

Porque nunca fomos convidados.     

Porque n�o temos transporte.     

Porque fica longe da nossa institui��o.     

Porque fomos convidados.     

Porque � uma actividade interessante.     
 

7. Considera que as Institui��o/Festivais de Cinema de Anima��o t�m contemplado este 
p�blico-alvo nas suas actividades? 

Sim  N�o  

 
 

8. Concorda com a introdu��o do Cinema de Anima��o no Ensino 
Especial? 

Discorda  S/ Opini�o  Concorda 
 

8.1 ÈÈÈ PORQUæ? 

Porque vai ser bom para o desenvolvimento do Jovem/Adulto com 
necessidades especiais; 

Discorda  S/ Opini�o  Concorda 
 

Porque contactam com uma nova �rea art�stica; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque vai estimular a aprendizagem; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Desde que seja complementar �s outras actividades; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque pode prejudicar outras actividades; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento do Jovem/Adulto; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque � pouco relevante face �s necessidades de um jovem/adulto desta 
natureza; 

Discorda  S/ Opini�o  Concorda 
 

Outros/Quais? 
 
 

9. Considera que o cinema de anima��o pode contribuir para facilitar a aprendizagem de jovens/ 
Adultos Especiais? 

Sim  N�o 
 

10. Considera que o Cinema de Anima��o pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de Jovens/ 
Adultos Especiais? 

Sim  N�o 
 

11. Gostariam de oferecer uma forma��o/ Workshop de Cinema de Anima��o aos vossos Jovens/ 
Adultos? 

Sim  N�o 
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QUESTIONçRIO (Entidades Ligadas ao cinema/anima��o) 
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Exmos(as) Srs(as) 

No seguimento do desenvolvimento de um projecto de Investiga��o em curso, que tem por objectivo 
compreender e analisar o impacto da introdu��o do cinema de anima��o na din�mica do ensino especial, 
vimos por este meio solicitar a Vossa Colabora��o na ced�ncia das informa��es que se seguem. 

Informamos ainda que todos os dados ser�o reservados para uso exclusivo desta investiga��o, estando 
salvaguardada a confidencialidade dos mesmos.  

Agradecemos antecipadamente a vossa receptividade e colabora��o. 

Nota: Neste projecto entende-se por Jovens Especiais, aqueles que demonstrem necessidades que envolvam 
defici�ncia ou dificuldades de aprendizagem, e que, frequentem as Cooperativas para a Educa��o e Reabilita��o de 
Cidad�os Inadaptados (CERCIS). E entende-se por anima��o, a �rea directamente ligada ao cinema de anima��o. 

IDENTIFICA�ÌO  

Institui��o/Associa��o/Cineclube/Festival  Data   

Nome  Cargo que ocupa  

 
È Assinalar com um (X) a op��o  È No caso de n�o saber responder colocar (NS) 

INFORMA�ÍES  

1. Alguma vez receberam a visita de Escolas/Institui��es de Ensino Especial? Sim  N�o  
 

2. J� alguma vez tomaram a iniciativa de contactar uma Escolas/Institui��es de Ensino Especial para propor alguma 
actividade? 

 

Nenhuma vez Poucas vezes Algumas vezes Regularmente Muitas vezes Constantemente 

      
 

Visitas guiadas   Sess�o de cinema  

Workshops de cinema  Ateliers de cinema de anima��o  
(Em caso de resposta 

afirmativa) 
2.1. Que tipo de actividades 

propuseram? 
(pode ser resposta m�ltipla) 

      Outros/Quais? 
 
 
 

 

3. Com que frequ�ncia as Escolas/Institui��es de Ensino Especial vos contactam ou demonstram interesse em vos 
visitar? 
 

Nenhuma vez Poucas vezes Algumas vezes Regularmente Muitas vezes Constantemente 

      
 

4. Com que frequ�ncia as Escolas/Institui��es de Ensino Especial vos contactam, ou demonstram interesse para 
desenvolver programas de actividades em conjunto? 

 
 Nenhuma vez Poucas vezes Algumas vezes Regularmente Muitas vezes Constantemente 

      
 

Visitas guiadas   Sess�o de cinema  

Workshops de cinema  Ateliers de cinema de anima��o  (Em caso de resposta afirmativa) 
4.1. Que tipo de programa 

solicitam? 
(pode ser resposta m�ltipla) 

      Outros/Quais? 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 738 

5. A vossa Institui��o/Associa��o/Clube/Festival, contempla actividades espec�ficas para 
Jovens e/ou adultos Especiais? 

Sim  N�o  

Visitas guiadas   Sess�o de cinema  

Workshops de cinema  Ateliers de cinema de anima��o  
(Em caso de resposta afirmativa) 

5.1. Que tipo de actividades  

(pode ser resposta m�ltipla) 
      Outros/Quais? 
 
 
 

 

6. Com que frequ�ncia desenvolvem Workshops/ateliers para Jovens e/ou Adultos Especiais?  
 

Nenhuma vez Poucas vezes Algumas vezes Regularmente Muitas vezes Constantemente 
      

 

7. Concordam com a introdu��o do Cinema de Anima��o no Ensino 
Especial? 

Discorda  S/ Opini�o  Concorda 
 

7.1 ÈÈÈ PORQUæ? 

Porque vai ser bom para o desenvolvimento do Jovem/Adulto com 
necessidades especiais; 

Discorda  S/ Opini�o  Concorda 
 

Porque contactam com uma nova �rea art�stica; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque vai estimular a aprendizagem; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Desde que seja complementar �s outras actividades; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque pode prejudicar outras actividades; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento do Jovem/Adulto; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque � pouco relevante face �s necessidades de um Jovem/Adulto com 
necessidades Especiais; 

Discorda  S/ Opini�o  Concorda 
 

Outros/Quais? 

 

 
 

 

8. Considera que as Institui��o/Associa��o/Clube/Festivais de Cinema de Anima��o 
t�m contemplado este p�blico-alvo nas suas diversas actividades? 

Sim  N�o  

 

9. Considera que o Cinema de Anima��o pode contribuir para a aprendizagem de 
Jovens e/ou Adultos Especial? 

Sim  N�o  

 

10. Considera que o Cinema de Anima��o pode contribuir para a inclus�o e 
valoriza��o de Jovens e/ou Adultos Especiais? 

Sim  N�o  
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GUIÌO-ENTREVISTA (Animadores Profissionais) 
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BASE DE ENTREVISTA  
(Profissionais de anima��o) 

 
0] H� quantos anos trabalha em anima��o? 

 

1] O que � para si o Cinema de Anima��o? 
 
2] E Anima��o Experimental? 
 
3] Como descreve o Cinema de Anima��o em Portugal na �ltima d�cada (2000 Ð 
2013). 
 
4] Na sua opini�o, qual o potencial do cinema de anima��o numa din�mica 
educativa? (ou como estrat�gia educativa) 
 
5] J� desenvolveu algum projecto de anima��o com Jovens NEE? Tem 
conhecimento de algum projecto de anima��o realizado com jovens com NEE?  
(em caso positivo, pode-nos falar um pouco � cerca do(s) mesmo(s)) 

 
6] Na sua opini�o, poderia existir ou n�o, vantagens em utilizar o cinema de 

anima��o no ensino especial? Quais? 
 
7] Segundo a sua experi�ncia quais s�o as etapas, b�sicas para se desenvolver 
um projecto de anima��o. 
 
8] Considera que o cinema de anima��o, atrav�s das t�cnicas tradicionais, pode 
contribuir para a forma��o e aprendizagem de jovens com NEE? (em caso positivo 
diga em que medida) 

 
9] Considera que o cinema de anima��o pode contribuir para a inclus�o e 

valoriza��o de jovens com NEE? (em caso positivo diga em que medida) 

 
 
 
Agradecimentos Finais 
 
 
 
 
 
Lista de Profissionais: Abi Feij�; Costa Valente; Fernando Galrito; Jos� Miguel Ribeiro; Marta 

Madureira; Paulo Cambraia; T�nia Duarte, êcaro Pintor. 
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CARTA de APRESENTA�ÌO e PEDIDO de AUTORIZA�ÌO 
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Assunto: Pedido de colabora��o para projecto de investiga��o 

 

Exmo.(a.) Sr.(a)  

Vimos por este meio solicitar a vossa participa��o no projecto de investiga��o 

ÒANIMATION4ALL_EXPERIMENTAR, FAZER E APRENDER Ð O Cinema de Anima��o como 

Instrumento Inclusivo e Pedag�gico. Estudo e an�lise do impacto da introdu��o do cinema de anima��o 

na din�mica do ensino especial portugu�s Ð Estudo de CasoÓ, a decorrer na Universidade da 

Extremadura, em Badajoz, no �mbito do Doutoramento em Ci�ncias de Informa��o e Comunica��o, da 

autoria de Mafalda Sofia Almeida e sob a orienta��o da Prof. Doutora Soledad Ruano L�pez do 

Departamento de Informa��o e Comunica��o da Universidade de Extremadura, durante o per�odo de 

Janeiro a Maio do corrente ano.  

Este projecto de investiga��o tem por objectivos principais compreender e analisar a relev�ncia do 

audiovisual, mais propriamente do cinema de anima��o, na din�mica da interven��o com pessoas 

portadoras de defici�ncia, propondo a realiza��o de algumas experi�ncias, na cria��o e 

desenvolvimento de pequenos filmes de anima��o, junto do p�blico-alvo - Jovens Especiais. 

A Cooperativa de Educa��o e Reabilita��o do Cidad�o Inadaptado, CRL Ð CERCIESPINHO prontificou-

se a colaborar com esta investiga��o. Neste sentido, gostar�amos tamb�m de poder contar com a vossa 

colabora��o, atrav�s do preenchimento dos documentos em anexo: 

1) Documento destac�vel com a autoriza��o para a participa��o do vosso educando/familiar no 

projecto; 

2) Question�rio de identifica��o s�cio-cultural. O question�rio tem perguntas de resposta r�pida e o 

seu preenchimento dever� demorar 10 minutos. Caso surja alguma quest�o que n�o queiram ou 

n�o possam responder, agradecemos que coloquem 'n/s' (n�o sei).  

Desde j� estamos dispon�veis para uma apresenta��o mais pormenorizada do projecto, bem como para 

esclarecer qualquer quest�o ou d�vida que queiram colocar.  

Informamos ainda que todos os dados recolhidos durante a investiga��o ser�o reservados para uso 

exclusivo desta investiga��o cient�fica, estando salvaguardada a confidencialidade dos mesmos.  

Agradecemos antecipadamente a vossa receptividade e colabora��o, subscrevemo-nos com os 

melhores cumprimentos. 

 

O. de Azem�is, 18 de Janeiro de 2014 

Investigadora respons�vel 
Mafalda Sofia Almeida  
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DOUTORAMENTO EM CIæNCIAS DA INFORMA�ÌO E COMUNICA�ÌO 
PROJECTO:  ANIMATION4ALL_EXPERIMENTAR, FAZER E APRENDER  

O Cinema de Anima��o como Instrumento Inclusivo e Pedag�gico.  
Estudo e an�lise do impacto da introdu��o do cinema de anima��o  

na din�mica do ensino especial portugu�s Ð Estudo de Caso 

 
 

 

 

Neste projecto de investiga��o, entende-se  por: 

- Jovens Especiais - todos aqueles que demonstrem necessidades que envolvam defici�ncia ou dificuldades 

de aprendizagem.  

- Ensino Especial ou Educa��o Especial - o ramo da educa��o que se ocupa do atendimento e da educa��o 

de pessoas com defici�ncia em Institui��es especializadas, denominadas como Cooperativas para a Educa��o 

e Reabilita��o de Cidad�os Inadaptados (CERCIS). 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AUTORIZA�ÌO DE PARTICIPA�ÌO 

(autoriza��o imprescind�vel para a participa��o no projecto) 

 

(a)  

Eu,_________________________________________________________________ Encarregado 

de Educa��o, Autorizo, N�o Autorizo (riscar o que n�o interessa) o meu 

educando___________________________________________ a participar no Projecto de 

Investiga��o ÒANIMATION4ALL_EXPERIMENTAR, FAZER E APRENDER Ð O Cinema de 

Anima��o como Instrumento Inclusivo e Pedag�gico. Estudo e an�lise do impacto da introdu��o do 

cinema de anima��o na din�mica do ensino especial portugu�s Ð Estudo de CasoÓ que se ir� 

desenvolver na Cooperativa de Educa��o e Reabilita��o do Cidad�o Inadaptado, CRL Ð 

CERCIESPINHO. 

 

___________________________________________________ 

Espinho,  ____ de  ________________  2014 

 

 

 
 



 750 



 751 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ANEXO E 
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QUESTIONçRIO (Pais) 
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DOUTORAMENTO EM CIæNCIAS DA INFORMA�ÌO E COMUNICA�ÌO 
PROJECTO:  ANIMATION4ALL_EXPERIMENTAR, FAZER E APRENDER  

O Cinema de Anima��o como Instrumento Inclusivo e Pedag�gico.  
Estudo e an�lise do impacto da introdu��o do cinema de anima��o  

na din�mica do ensino especial portugu�s Ð Estudo de Caso 

 
 

Neste projecto de investiga��o, entende-se  por: 

- Jovens Especiais - todos aqueles que demonstrem necessidades que envolvam defici�ncia ou dificuldades de aprendizagem.  
- Ensino Especial ou Educa��o Especial - o ramo da educa��o que se ocupa do atendimento e da educa��o de pessoas com 
defici�ncia em Institui��es especializadas, denominadas como Cooperativas para a Educa��o e Reabilita��o de Cidad�os 
Inadaptados (CERCIS). 
- Educando Ð O jovem/adulto com Necessidades Educativas Especiais pelo qual � respons�vel. 
- Anima��o Ð Cinema de anima��o. 

IDENTIFICA�ÌO PESSOAL 

Nome do Jovem  Data de Nascimento  

Sexo F  M   

Tem irm�o? Quantos?  
 

Nome Pai  Idade  

Habilita��es Liter�rias Ensino B�sico                                Ensino Secund�rio                             Ensino superior  

Profiss�o  
 

Nome M�e  Idade  

Habilita��es Liter�rias Ensino B�sico          Ensino Secund�rio                             Ensino superior  

Profiss�o  
 

È Assinalar com um (X) a op��o  È No caso de n�o saber responder colocar (NS) 

INFORMA�ÍES GERAIS 

1. Costumam ir ao cinema? Sim                           N�o   

1.1. Alguma vez levou o seu educando ao cinema? Sim                                                     N�o   

1.2. (Em caso de resposta afirmativa) Assinale numa escala de 0 a 5, sendo o 0 (zero) - menos interesse e o 5 (cinco) - mais 
interesse, qual o grau de interesse que o seu Educando  revela em ir ao cinema.  

 
0 1 2 3 4 5 
      

1.3. No seguimento - que g�nero de filme costumam ir ver ao cinema? 

Ac��o  Anima��o  Aventura  Com�dias  Fant�stico  

Outros/Quais? 
 

 

SIM N�o M�quina Fotogr�fica  Computador  

M�quina de Filmar  Televis�o  
2. Possui equipamento audiovisual 
em casa?   

DVD  Projector  

2.1. Autoriza que o seu Educando use o equipamento audiovisual, em casa? Sim  N�o  

2.2. Costuma acompanhar o seu Educando quando este usa o equipamento 
audiovisual? 

Sim  N�o 
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2.3. Assinale numa escala de 0 a 5, sendo o 0 (zero) - menos interesse e o 5 (cinco) - mais interesse, qual o grau de interesse 
que o seu Educando mexe/utiliza o equipamento audiovisual. 
 

0 1 2 3 4 5 
      

 

3. O seu educando costuma ver Televis�o? Sim  N�o  

3.1. Com que frequ�ncia o seu educando v� 
televis�o? 

At� 2h/dia  At� 4h/dia  Mais 4h/dia  

3.2. Assinale numa escala de 0 a 5, sendo o 0 (zero) - menos interesse e o 5 (cinco) - mais interesse, qual o grau de interesse 
que o seu Educando revela em ver televis�o. 

 
0 1 2 3 4 5 
      

3.3. Assinale numa escala de 0 a 5, sendo o 0 (zero) - menos interesse e o 5 (cinco) - mais interesse, qual o grau de interesse 
com que o seu Educando v� a seguinte programa��o televisiva: 

 

 0 1 2 3 4 5 
Telenovelas       

 Filmes       
(anima��o) Desenhos Animados       

Programas de Informa��o (Jornal das 8, Telejornal)       
Programas de Entretenimento (ex: Pra�a da Alegria, Querida J�lia...)       

S�ries (ex: Mentalista, Investiga��o criminal,...)        
Desporto       

 

4. Concorda com a introdu��o do cinema de 
anima��o no ensino especial? 

Discorda  Sem Opini�o  Concorda  

ÈÈÈ PORQUæ? 

Porque vai ser bom para o desenvolvimento do 
jovem/adulto 

Discorda  Sem Opini�o  Concorda  

Porque contactam com uma nova �rea art�stica Discorda  Sem Opini�o  Concorda  

Porque vai estimular a aprendizagem Discorda  Sem Opini�o  Concorda  

Desde que seja complementar �s outras actividades Discorda  Sem Opini�o  Concorda  

Porque pode prejudicar outras actividades Discorda  Sem Opini�o  Concorda  

Porque vai influenciar negativamente o 
desenvolvimento do jovem/adulto 

Discorda  Sem Opini�o  Concorda  

Porque � pouco �til para a forma��o do jovem/adulto Discorda  Sem Opini�o  Concorda  

Outra, qual? 
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QUESTIONçRIO (Monitoras/Formadores) 
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QUESTIONçRIO 

DATA ____________________ 

DOUTORAMENTO EM CIæNCIAS DA INFORMA�ÌO E COMUNICA�ÌO 
PROJECTO:  ANIMATION4ALL_EXPERIMENTAR, FAZER E APRENDER  

O Cinema de Anima��o como Instrumento Inclusivo e Pedag�gico.  
Estudo e an�lise do impacto da introdu��o do cinema de anima��o  

na din�mica do ensino especial portugu�s Ð Estudo de Caso 

  

 

IDENTIFICA�ÌO  

Nome  Data  de Nascimento  

Anos de trabalho na institui��o  

Cargo que ocupa (ocupa��o)  
 

Ensino B�sico  Ensino Secund�rio  Ensino Superior  

Habilita��o Liter�ria Qual a Forma��o/Especializa��o: 

 

Indique as principais actividades que 
desenvolve com as pessoas portadoras 
de defici�ncia: (plano de actividades) 

 
 
 
 

 

 
È Assinalar com um (X) a op��o  È No caso de n�o saber responder colocar (NS) 

INFORMA�ÍES  

1. Gosta de cinema? Sim  N�o  

1.1. em caso afirmativo com que frequ�ncia vai ao cinema. 
 

Nenhuma vez Poucas vezes Algumas vezes Regularmente Muitas vezes Constantemente 
      

 

2. Contempla os meios audiovisuais durante as suas actividades educativas/ 
ocupacionais, como complemento/apoio � forma��o dos Jovens NEE? 

Sim  N�o 
 

Fotografia   Sess�o de cinema  

Televis�o  Ateliers de cinema de anima��o  

Filmagem  R�dio/Gravador  
(Em caso de resposta afirmativa) 

2.1. Que tipo de meios utiliza 

(pode ser resposta m�ltipla) Outros/Quais? 
 
 

2.2. No seguimento, com que frequ�ncia utiliza esses meios (audiovisuais)? 
 

Nenhuma vez Poucas vezes Algumas vezes Regularmente Muitas vezes Constantemente 
      

2.3. No seguimento, assinale numa escala de 0 a 5, sendo 0 (zero) o que revela menos e 5 (cinco) o que revela mais, o grau 
de interesse dos Jovens/adultos com NEE, pela utiliza��o dos meios audiovisuais. 
 

0 1 2 3 4 5 
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3. Costumam passar filmes, durante as suas actividades educativas/ocupacionais? Sim  N�o  

Ac��o  Anima��o  Aventura  

Com�dias  Document�rios  Desporto  
(Em caso de resposta afirmativa) 

3.1. Que g�nero de filmes? 
(pode ser resposta m�ltipla) Outros/Quais? 

 

3.2. No seguimento, com que frequ�ncia passa filmes? 
 

Nenhuma vez Poucas vezes Algumas vezes Regularmente Muitas vezes Constantemente 
      

3.3. No seguimento, assinale numa escala de 0 a 5, sendo 0 (zero) o que revela menos e 5 (cinco) o que revela mais, o grau de 
interesse dos Jovens/Adultos com NEE, na visualiza��o dos Filmes. 
 

0 1 2 3 4 5 
      

 

4. J� alguma vez teve alguma experi�ncia no mundo do cinema de anima��o? Sim  N�o  

(Em caso de resposta afirmativa) 

4.1. Diga que tipo de experi�ncia? 

 

 

5.  J� alguma vez desenvolveu algum projecto de cinema de anima��o com os seus 
utentes/formandos? 

Sim  N�o  

 

6. Concorda com a introdu��o do Cinema de Anima��o no Ensino 
Especial? 

Discorda  S/ Opini�o  Concorda 
 

6.1 ÈÈÈ PORQUæ? 

Porque vai ser bom para o desenvolvimento do Jovem/Adulto NEE; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque contactam com uma nova �rea art�stica; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque vai estimular a aprendizagem; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Desde que seja complementar �s outras actividades; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque pode prejudicar outras actividades; Discorda  S/ Opini�o  Concorda  

Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento do 
Jovem/Adulto; 

Discorda  S/ Opini�o  Concorda 
 

Porque � pouco relevante face �s necessidades de um jovem/Adulto 
com NEE; 

Discorda  S/ Opini�o  Concorda 
 

Outros/Quais? 

 

 

 

7. Considera que o cinema de anima��o pode contribuir para facilitar a aprendizagem 
de jovens/Adultos Especiais? 

Sim  N�o 
 

7.1 (Em caso de resposta afirmativa) 

Diga Porqu�? 

 

 

 

8. Considera que o Cinema de Anima��o pode contribuir para a inclus�o e 
valoriza��o de Jovens/Adultos com NEE? 

Sim  N�o 
 

8.1 (Em caso de resposta afirmativa) 

Diga Porqu�? 

 

 

 

Muito Obrigado pela Colabora��o...
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FICHA de IDENTIFICA�ÌO e CARACTERIZA�ÌO  
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FICHA DE IDENTIFICA�ÌO E CARACTERIZA�ÌO 

 

 
Nome:                                                                                                       C�digo a atribuir: _______  

Data de Nascimento:                                                                                Idade:  _________ 

Sexo: Masculino: _____  |  Feminino: _____ 

Tipo de escolaridade: Ensino especial 

 
 
 

Dados Cl�nicos (Patologias): 

 

 

 

CARACTERIZA�ÌO DO UTENTE: 

Em rela��o � caracteriza��o do utente, classifique de 1(m�nimo) a 5 (m�ximo), os seguintes itens: 

Pouco Aut�nomo |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Aut�nomo (realiza��o de tarefas sozinho) 

Pouco Interessado |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Interessado (em tudo o que se passa � sua volta) 

Pouco Soci�vel |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Soci�vel (rela��o com os outros) 

Pouco comunicativo |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito comunicativo  

Pouco Simp�tico |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Simp�tico 

Pouco Est�vel |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Est�vel (emocionalmente) 

Pouca Auto-estima |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muita Auto-estima 

Pouco Confiante |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Confiante (no seu dia-a-dia) 

Pouco Participativo |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Participativo (participa de livre vontade nas actividades) 

Pouco Motivado |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Motivado (perante as tarefas � de f�cil motiva��o) 

Pouco Colaborador |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Colaborador (gosta de colaborar em todas as tarefas) 

Pouco Cooperativo |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Cooperativo (ajuda os colegas de forma espont�nea) 

Pouco Criativo |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Criativo (cria coisas novas, � genu�no) 

Pouco Imaginativo |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Imaginativo (fantasioso, cria hist�rias n�o reais) 

Pouco espont�neo |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito espont�neo (aut�ntico, n�o copia os outros faz por si) 

Pouco Atento |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Atento (ao que lhe transmitem) 

Pouca Resist�ncia |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Resist�ncia (na realiza��o de tarefas, n�o desiste) 

Pouco Curioso  |  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |   Muito Curioso  

 

- Aten��o: Colocar um circulo no n�mero que considere representar a sua opini�o do tipo: |  1  |  2  |  3  |  O   |  5  | 
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ANEXO H 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

MODELO de GRELHA de PLANIFICA�ÌO/AVALIA�ÌO das 
ACTIVIDADE 
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MODELO  

GRELHA DE PLANIFICA�ÌO/AVALIA�ÌO ACTIVIDADE:  _______________ 

Actividade/Exerc�cio: 
 

 

Objectivos: 

 

 

 

Compet�ncias 
Pessoais/ Interpessoais 

e expressivas:  

 

 

 

 

 

Conte�do: 
 

 

Formador/Monitor: 
 

 

P�blico-alvo: 
 

 

Mediador/material: 
 

 

Tempo Previsto: 
 

 

Descri��o Reflexiva da 
actividade: 

 

 
 

Avalia��o/Reflex�o 
global da actividade: 
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Podemos ver em seguida um exemplo do modelo de grelha de planifica��o/ 

avalia��o preenchido: 

 

GRELHA DE PLANIFICA�ÌO/AVALIA�ÌO ACTIVIDADE:  n.¼2 

Actividade/Exerc�cio: - Marioneta: ÒOlha eu aqui todo niceÓ 

Objectivos: 

- Aferir as compet�ncias f�sicas e t�cnicas de cada utente; 

- Promover o auto-conhecimento, a valoriza��o pessoal e a auto-estima; 

- Promover a aproxima��o entre investigadora e o p�blico-alvo; 

- Promover novas formas e m�todos de ensino-aprendizagem; 

- Promover a expressividade e a criatividade. 

Compet�ncias 
Pessoais/ 

Interpessoais e 
expressivas:  

- Desenvolvimento da capacidade de aten��o e de concentra��o; 

- Conhecimento do esquema corporal e tomar consci�ncia de si; 

- Desenvolvimento das rela��es Interpessoais; 

- Desenvolvimento da imagina��o e do esp�rito criativo;  

- Desenvolvimento da destreza e motricidade fina; 

- Utiliza��o e a explora��o de mat�rias e t�cnicas expressivas; 

- Desenvolvimento da percep��o e dos sentidos;  

- Motiva��o para a aprendizagem; 

Conte�do: - Constru��o de Marionetas 

Formador/Monitor:  - Monitores CAO I/II 

P�blico-alvo: - Utentes do CAO I/II  

Mediador/material: 

- 1.» parte - M�quina fotogr�fica, computador, impressora. 

- 2.» parte - Marcadores, l�pis de cor, peda�os de papel colorido, peda�os de 
tecido, tesoura, cola, furador, cartolina/cart�o e taxas/molas.  

- 3.» parte Ð Montagem da marioneta. 

Tempo Previsto: 

- 1.» parte Ð 2 tardes/1 manh� + 1 semana (intensiva) 

-  2.» parte - 6 blocos de 1hora e 30 minutos 1 a 2 vezes por semana (as 
monitoras asseguram e completam as tarefas com os utentes tamb�m fora destes 
blocos de trabalho). 

-  3.» parte Ð  4 dias (intensivos) 

Descri��o Reflexiva 
da actividade: 

- Esta actividade pretende que os utentes se envolvam na constru��o da sua 
pr�pria marioneta. 
- Atrav�s das diferentes fases da constru��o da marioneta (pintar, colar, 
explorar texturas, recortar, etc.), os utentes ter�o oportunidade de explorar 
processos criativos e expressivos. 
- Esta actividade pretende que os utentes se exprimam de forma livre, sem 
medo nem preconceitos. 

- Demonstrar que se pode introduzir novas formas e abordagens de trabalho 
mais originais e apelativas. 

Avalia��o/Reflex�o 
global da actividade: 

- Foi curioso. Ao in�cio da actividade era bem vis�vel - algumas das 
monitoras com muita vontade de iniciar o processo e outras com uma 
enorme resist�ncia e com muito pouca vontade de o fazer. Mas l� com 
calma se conseguiu que tamb�m aderissem ao processo. 
- Ultrapassadas as diverg�ncias, tudo correu dentro da normalidade, foi 
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muito interessante ver os jovens/adultos empenhados para terem a sua 
pr�pria marioneta. Foram tantas as sensa��es que � dif�cil poder descrev�-
las - Um dos jovens com paralisia cerebral, mesmo com as m�os torcidas 
pela doen�a, n�o se deixava vencer, insistia, insistia, chegou mesmo a ser 
um dos primeiros a entregar a marioneta toda pintada Ð apesar de n�o falar 
- a felicidade estava estampada naquele rosto Ð como n�o podia recortar e 
colar, ficou � espera a ver como faz�amos. 
- Depois de terem entrado no ritmo - a agita��o, a alegria e a empolga��o 
era de tal ordem que �s tantas tamb�m as monitoras n�o resistiram e 
come�aram a dizer que tamb�m queriam ter uma marioneta. 

- O resultado deu origem a muitas marionetas e a umas quantas risadas. Foi 
muito positivo, a partir daqui eu senti-me completamente integrada no 
grupo. 
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ANEXO I 
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GUIÌO-ENTREVISTA (Monitoras/Formadores) 



 770 



 771 

 

BASE DE ENTREVISTA  
(Profissionais Monitoras/Formadores) 

 
1] Identifica��o (nome/cargo que ocupa...)? 

2] Quais s�o as suas compet�ncias dentro da institui��o? (actividades que 
desenvolve). 

3] J� alguma vez tinha tido alguma experi�ncia em cinema de anima��o? Que tipo 
de experi�ncia?   

4] Sei que os vossos utentes, visitam o Cinanima (festival de cinema de anima��o), 
neste contexto, j� alguma vez tinham tido a oportunidade de fazer um filme de 
anima��o? 

5] Antes do projecto ser implementado, considerava ser poss�vel a realiza��o 
deste trabalho, com estes jovens? O que mudou na sua opini�o? (antes e depois 
do projecto). 

6]  Como descreve o que viveu e assistiu, no decurso do projecto? 

7] Gostava de repetir a experi�ncia? (o que alterava Ð atitude, postura, ...) 

8] Sente que aprendeu alguma coisa? O qu� por exemplo? 

9] A partir dos conhecimentos adquiridos, considera-se capaz de desenvolver 
novos projectos dentro desta �rea? 

10] Para si, quais foram os momentos mais marcantes, no decorrer de todo o 
processo? (experimentei, vi fazer, esta ou aquela tarefa, os diferentes processos 
criativos, entrega dos certificados, a exposi��o final....) Porqu�? 

11] Na sua opini�o, e depois da experi�ncia vivida, qual o potencial do cinema de 
anima��o numa din�mica educativa (estrat�gia educativa), com este tipo de 
p�blico? (aprendem mais facilmente, � mais divertido, � mais atractivo, mais 
estimulante, t�m que estar mais concentrados, atentos...) 

12] Considera que esta �rea pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de 
jovens com NEE? Porqu�?  

13] Na sua opini�o pode existir ou n�o, vantagens em utilizar o cinema de 
anima��o no ensino especial? Quais? (d�-lhes a mesma oportunidade, novas 
experi�ncias, aumento da auto-estima, valoriza��o pessoal, socializa��o, orgulho, 
alegria...) 

14] Tem alguma sugest�o que gostaria de deixar expressa, ou que considere 
pertinente, para futuros projectos desta natureza. 

15] De forma global, como avalia este projecto? 

(Agradecimentos...) 
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ANEXO J 
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GUIÌO-ENTREVISTA (Direc��o dos Departamentos)
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BASE DE ENTREVISTA  
(Direc��o e Coordena��o) 
 

1]   Identifica��o (nome/cargo que ocupa). 

2] Quais s�o as suas compet�ncias dentro da institui��o? (actividades que 
desenvolve) 

3] Sei que os vossos utentes, visitam o Cinanima (festival de cinema de 
anima��o), neste contexto, j� alguma vez tinham tido a oportunidade de fazer 
algum projecto ligado ao cinema de anima��o? 

4] Antes do projecto ser implementado, considerava ser poss�vel a 
realiza��o deste trabalho, com estes jovens? O que mudou na sua opini�o? 
(antes e depois do projecto) 

5] Como descreve o que viveu e assistiu, na exposi��o final deste projecto? 
(23 Julho). 

6] Na sua opini�o pode existir ou n�o, vantagens em utilizar o cinema de 
anima��o no ensino especial? Quais? (d�-lhes a mesma oportunidade, novas 
experi�ncias, todos trabalham em prol de um objectivo, aumento da auto-estima, 
valoriza��o pessoal, socializa��o, orgulho, alegria...) 

7] Considera que esta �rea pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de 
jovens com NEE? Porqu�?  

8] Tem alguma sugest�o que gostaria de deixar expressa, ou que considere 
pertinente, para futuros projectos desta natureza. 

9] De forma global, e resumidamente, como avalia este projecto? 

 
 

(Agradecimentos...) 
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ANEXO L 
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GRELHA de OPINIÌO/AVALIA�ÌO (Monitoras/formadores) 
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OPINIÌO/AVALIA�ÌO 

 

Nome:        Data:   

 

I. Tendo em considera��o o projecto Animation4All, como caracteriza o trabalho 
realizado com os Jovens com NEE da Cerciespinho:  

- Legenda: ex: primeiro item: 1(muito f�cil); 2(f�cil); 3(nem f�cil nem dif�cil); 4(dif�cil); 5(muito dif�cil); S/O (sem opini�o) 
- Aten��o: Colocar um circulo no n�mero que considere representar a sua opini�o do tipo: 1  |  2  |  3  |  O   |  5  | S/O 

1.1: Na constru��o das marionetas (abordagem criativa, fotografia, pintar, recortar...) 

F�cil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Dif�cil  

Interessante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desinteressante 

Motivante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desmotivante (como actividade) 

òtil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  In�til (como tarefa/processo de ensino/aprendizagem) 

Apropriado   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Inapropriado  
 

 
1.2: Na visualiza��o e analise de filmes de anima��o (abordagem: explica��o das t�cnicas utilizadas, moral da 
hist�ria, personagens, sentimentos, reconhecimento dos objectos...) 

F�cil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Dif�cil  

Interessante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desinteressante 

Motivante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desmotivante (como actividade) 

òtil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  In�til (como tarefa/processo de ensino/aprendizagem) 

Apropriado  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Inapropriado  

X 
 

1.3: Na multidisciplinaridade criada, na constru��o da lanterna m�gica e na constru��o das narrativas 
visuais (t�cnicas e est�mulos utilizados Ð acr�licos) 

Interessante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desinteressante 

Motivante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desmotivante (como actividade) 

òtil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  In�til (como tarefa/processo de ensino/aprendizagem) 

Apropriado 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O Inapropriado  

X 
 
1.4: Na multidisciplinaridade criada e na constru��o do Taumatr�pio e grafismos (t�cnicas e est�mulos 
utilizados Ðsimula��o da persist�ncia retiniana). 

Interessante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desinteressante 

Motivante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desmotivante (como actividade) 

òtil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  In�til (como tarefa/processo de ensino/aprendizagem) 

Apropriado  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Inapropriado   

X 
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1.5: Na multidisciplinaridade criada e na constru��o do Zootr�pio e tiras animadas (t�cnicas e est�mulos 
utilizados Ð simula��o do movimento aparente). 

Interessante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desinteressante 

Motivante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desmotivante (como actividade) 

òtil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  In�til (como tarefa/processo de ensino/aprendizagem) 

Apropriado  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Inapropriado  

X 
 
1.6: Na execu��o das Anima��es Livres/experimentais: O jardim/ E Nasce uma Vida/ Exercitar para 
Integrar/ Sopa Divertida (primeiras experi�ncias) 

F�cil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Dif�cil  

Interessante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desinteressante 

Motivante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desmotivante (como actividade) 

òtil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  In�til (como tarefa/processo de ensino/aprendizagem) 

Apropriado  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Inapropriado  

X 
 
1.7: Na constru��o e execu��o das Anima��es Finais: Tico o Domador/ O Mist�rio da Ma�a/ Z�s 
(t�cnicas, materiais e est�mulos utilizados). 

1.7.1: Cria��o e Constru��o Personagens  

F�cil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Dif�cil  

Interessante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desinteressante 

Motivante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desmotivante (como actividade) 

òtil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  In�til (como tarefa/processo de ensino/aprendizagem) 

Apropriado  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Inapropriado  

X 
1.7.2: Cria��o e Constru��o Cen�rios e acess�rios  

F�cil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Dif�cil  

Interessante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desinteressante 

Motivante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desmotivante (como actividade) 

òtil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  In�til (como tarefa/processo de ensino/aprendizagem) 

Apropriado  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Inapropriado  

X 
1.7.3: Capta��o Anima��o (frame a frame/ fotografia a fotografia)  

F�cil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Dif�cil  

Interessante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desinteressante 

Motivante  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Desmotivante (como actividade) 

òtil  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  In�til (como tarefa/processo de ensino/aprendizagem) 

Apropriado  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O  Inapropriado  

X 
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II.  Indique o seu grau de concord�ncia, no que respeita �s seguintes afirma��es.  

- Legenda: ex: primeiro item: 1(Discordo Totalmente); 2(Discordo Parcialmente); 3(Nem Discordo, Nem Concordo); 
4(Concordo Parcialmente); 5(Concordo Totalmente); S/O (sem opini�o) 

- Aten��o: Colocar um circulo no n�mero que considere representar a sua opini�o do tipo: 1  |  2  |  3  |  O   |  5  | S/O 

2: No decorrer do Projecto ÒAnimation4AllÓ, os utentes: 

2.1. Mostraram interesse no desenvolvimento das tarefas.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

2.2. Demonstraram interesse em repetir as tarefas.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

2.3. Esfor�aram-se para atingir os objectivos das actividades.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

2.4. Mostraram-se confiantes no desenvolvimento das tarefas.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

2.5. Mostraram prazer no desenvolvimento das tarefas.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

2.6. Demonstraram dedica��o e envolvimento no desenvolvimento das tarefas.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

2.7. Mostraram-se entusiasmados no desenvolvimento das tarefas.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

2.8. Demonstraram empenho e concentra��o no desenvolvimento das tarefas.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

2.9. Demonstraram ansiedade e nervosismo no desenvolvimento das tarefas.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

X 
 

III. Tendo em considera��o o projecto Animation4All, desenvolvido na Cerciespinho, 
Indique o seu grau de concord�ncia, no que respeita �s seguintes afirma��es.  

- Legenda: ex: primeiro item: 1(Discordo Totalmente); 2(Discordo Parcialmente); 3(Nem Discordo, Nem Concordo); 
4(Concordo Parcialmente); 5(Concordo Totalmente); S/O (sem opini�o) 
- Aten��o: Colocar um circulo no n�mero que considere representar a sua opini�o do tipo: 1  |  2  |  3  |  O   |  5  | S/O 

  3. 
 : Dimens�o A Ð Criar uma Cultura de Projecto Inclusivo  
 A. 1. Construir o sentido de grupo  | A. 2. Fomentar valores inclusivos 

A.1.1. Todos se sentiram bem-vindos ao grupo.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

A.1.2.  Todos se sentiram parte integrante dos grupos de trabalho.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

A.1.3.  
Todos os elementos do grupo se trataram com m�tuo respeito 
(investigador/formador/monitor/utentes). 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

A.1.4. 
A colabora��o entre profissionais foi importante, para alcan�ar os 
objectivos estabelecidos. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

A.1.5.  
A planifica��o e a adapta��o das actividades foi importante para 
alcan�ar o sucesso do projecto. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

   

A.2.1. 
As expectativas elevadas e positivas favoreceu o desempenho de 
todos os indiv�duos. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

A.2.2. Todos os indiv�duos participantes foram valorizados.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

A.2.3. Houve respeito por todo o trabalho executado pelos indiv�duos.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

A.2.4. Houve empenho em minimizar todas as formas de discrimina��o  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 
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 : Dimens�o B Ð Promover Pr�ticas Pedag�gicas Inclusivas 
  B.1. Aprendizagem  |  B.2. Cinema de Anima��o 

B.1.1. 
: As actividades foram planeadas atendendo � necessidade de todos os 
utentes. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.1.2.  
: Nas diversas sess�es/reuni�es foi encorajada a participa��o de todos 
os elementos do grupo. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.1.3.  
: As actividades propostas valorizam a forma��o e a express�o pessoal 
de cada individuo. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.1.4. 
: Houve a preocupa��o nos diferente grupos de trabalho, de implicar 
todos os indiv�duos, no processo e na constru��o da sua pr�pria 
aprendizagem. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.1.5. 
: A aprendizagem foi feita em grupo onde todos se inter-ajudam, 
respeitam e participam. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.1.6. 
: A aprendizagem foi feita de forma colaborativa entre todos os 
intervenientes (investigador/formador/monitor/utente/formando). 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.1.7. : A diferen�a foi minimizada no processo de ensino-aprendizagem.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.1.8. 
: Os participantes foram apoiados e encorajados a desenvolver e a 
contribuir com tarefas espec�ficas. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

   

B.2.1. 
: O projecto Animation4All, veio contribuir para a inclus�o e valoriza��o 
social dos Jovens com NEE. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.2.2. 
: O projecto Animation4All, veio contribuir para fortalecer a auto-estima 
dos Indiv�duos. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.2.3. 
: O projecto Animation4All, veio contribuir para aumentar a auto-confian�a 
dos indiv�duos. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.2.4. 
: O C.A. favorece o desenvolvimento cognitivo e permite uma 
aprendizagem mais prazerosa. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.2.5. 
: O C.A. contribui para explorar e potenciar a imagina��o, a criatividade e 
a expressividade individual e em grupo. 

 1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

B.2.6. : O C.A. � um excelente mediador no processo ensino-aprendizagem.  1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  S/O 

X 
C.A. Ð Cinema de Anima��o 
NEE Ð Necessidades Educativas Especiais  

 

IV. Tendo em considera��o o projecto Animation4All, refira t�s pontos de avalia��o 
(positivos e negativos), em rela��o a uma poss�vel integra��o do C. A. como 
estrat�gia pedag�gica no Ensino Especial. 

Pontos Positivos 
 
 
. 

 

. 

 

. 
 
 
 

Pontos Negativos 
 

. 

 

. 

 

. 
 
 
 

 
Muito Obrigado pela sua Colabora��o. 
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ANEXO 
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DESPACHO N/REF.» O.P.: 141/14 Ð Assunto: Projecto 
ANIMATION4ALL 
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ANEXO M 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

INSTRUMENTOS: QUESTIONçRIO 
TRATAMENTO DE DADOS 

êNDICE  
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1.3.4. Grupo Qualificar para Incluir 
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QUESTIONçRIO 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

1.1. TRATAMENTOD dos QUESTIONçRIOS CERCIs (anexo A) 

 O question�rio destinado �s CERCIs, teve como prop�sito compreender e ter uma 

no��o mais concreta da realidade oferecida aos nossos jovens e adultos com NEE, 

nomeadamente em rela��o a actividades com os meios audiovisuais e em particular no 

contacto com o universo do cinema e do cinema de anima��o. Tentando aferir tamb�m a 

opini�o em rela��o � possibilidade de introdu��o e desenvolvimento de projectos nesta �rea 

com os jovens e adultos com NEE.  

METODOLOGIA: A recolha de informa��o foi realizada atrav�s de utiliza��o de um 

inqu�rito por question�rio, com perguntas de resposta predominantemente do tipo fechado e 

de escolha m�ltipla com incid�ncia nas de avalia��o ou estima��o.  

PòBLICO-ALVO: Todas as Cooperativas de Educa��o e Reabilita��o do Cidad�o 

Inadaptado (CERCIs) do pais (Portugal). 

M�TODO DE RECOLHA: contacto telef�nico e posterior envio de email. 

CARACTERIZA�ÌO DA AMOSTRA: A amostra deste estudo corresponde a 15 Cercis 

inquiridas de um universo de 53, que trabalham com jovens e adultos com NEE. A referir, dos 

53 question�rios enviados 3 foram devolvidos342. 

 

 

 

                                                 

342 Acusando erro de endere�o/morada, que mesmo ap�s verifica��o e reenvio voltava a ser devolvido. 
Contacto n�o estabelecido. 
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1. Alguma vez levaram os vossos Jovens e/ou Adultos ao cinema? 

 

1.1. em caso afirmativo com que frequ�ncia v�o ao cinema. 

 
Em rela��o � primeira quest�o colocada, 100% dos inquiridos responderam que j� 
levaram os seus utentes ao cinema. No seguimento, 33% afirma ir ao cinema poucas 
vezes e 67% algumas vezes . 

2. Contemplam actividades na �rea do audiovisual? 

 

2.1. (No decurso da pergunta n.¼ 2), Que tipo de Actividades 

 
 
2.2. No seguimento, com que frequ�ncia desenvolvem essas actividades (audiovisual)? 
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 Em rela��o � segunda quest�o, se contemplam actividades na �rea do audiovisual - 
73% das Institui��es diz contemplar este tipo de actividades, 20% diz que n�o e 7% n�o 
responderam a esta quest�o. No seguimento, que tipo de actividades contemplam - 24% diz 
utilizar a fotografia, 22% as filmagens, 19 % diz utilizar a televis�o e fazer sess�es de cinema 
e 5% diz ter ateliers de cinema de anima��o (em alguns casos houve escolha m�ltipla). 
Consequentemente, com que frequ�ncia desenvolvem essas actividades, 41% afirma que 
desenvolve essas actividades regularmente, 20% apenas algumas vezes, 7% dizem 
desenvolver constantemente e outros 7% referem desenvolver muitas vezes. No entanto 7% 
refere n�o desenvolver qualquer tipo de actividade neste sentido e 20% n�o respondeu a 
esta quest�o. 

3. Costumam passar filmes, durante alguma actividade educativa? 

 
3.1. (No decurso da pergunta n.¼ 3), Que g�nero de Filmes 

 

3.2. No seguimento, com que frequ�ncia passam os Filmes? 

 

 Em rela��o � terceira quest�o, se costumam passar filmes durante alguma 
actividades educativa Ð as institui��es foram un�nimes (100%) em responder que sim. No 
seguimento, da pergunta anterior, que tipo de filmes costumam passar - 41% diz passar 
filmes de Anima��o, 17% Document�rios, 13% recorre a com�dias, aventura e desporto (em 
alguns casos houve escolha m�ltipla). 
Consequentemente, com que frequ�ncia costumam passar os filmes, 40% afirma que 
desenvolve essas actividades regularmente, 32% apenas algumas vezes, 7% dizem 
desenvolver muitas vezes. No entanto 7% refere n�o desenvolver qualquer tipo de actividade 
neste sentido, 7% refere desenvolver poucas vezes e 7% n�o respondeu a esta quest�o.  
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4. Alguma vez contactaram uma Institui��o/Festival ligada ao cinema de anima��o para 
propor alguma actividade? 

 

4.1. (No decurso da pergunta n.¼ 4), que tipo de actividade solicitaram? 

 
Em rela��o � quest�o, se alguma vez contactaram uma Institui��o/Festival ligada ao cinema 
de anima��o para propor alguma actividade, � poss�vel verificar que 93% das institui��es 
nunca contactaram nenhuma destas entidades e 7% dos inquiridos j� o fizeram e o que 
solicitaram foi uma sess�o de cinema. 

5. Alguma vez foram contactados por alguma Institui��o/Festival ligada ao cinema de 
anima��o para vos propor alguma actividade? 

 

5.1. (No decurso da pergunta n.¼ 5), que tipo de actividade propuseram? 

 
 Em rela��o ao inverso, se alguma vez foram contactados por alguma destas 
entidades, 67% refere que nunca foram contactados, 27% responderam que sim e que as 
actividades propostas foram na sua maioria sess�es de cinema. Apenas um dos inquiridos 
refere que lhes foi proposto um atelier de cinema de anima��o, neste grupo 6% n�o 
respondeu a esta quest�o. 
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6. Costumam levar/Alguma vez levaram os vossos jovens/adultos a um Festival de cinema 
de anima��o? 

 
 
6.1. Porqu�? 
A: Porque desconhecemos a exist�ncia de festivais de anima��o. 

 

B: Porque nunca fomos convidados. 

 

C: Porque n�o temos transporte. 
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D: Porque fica longe da Institui��o. 

 

E: Porque fomos convidados. 

 

F: Porque � uma actividade interessante. 

 

 Quanto � pergunta se costumam levar ou se j� levaram os seus Jovens e/ou adultos 
a um festival de cinema de anima��o, 73% responderam que n�o, e 27% responderam que 
sim. A justifica��o que mais se destaca para nunca terem levado os seus utentes a um 
festival desta natureza � porque nunca foram convidados (neste ponto muitos dos inquiridos 
n�o responderam). 

 
7. Considera que as Institui��es/Festivais de Cinema de Anima��o t�m contemplado este 
p�blico-alvo nas suas actividades? 

 

No seguimento, se consideram que as 
institui��es/cineclubes/festivais de cinema de 
anima��o t�m contemplado este p�blico-alvo nas 
suas actividades, 80% dos respondentes considera 
que estes organismos n�o t�m considerado este 
p�blico, 13% considera que sim e 7% n�o 
respondeu. 
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8. Concorda com a introdu��o do Cinema de Anima��o no ensino especial? 

 

8.1. Porque: 
A: Porque vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto com NEE. 

 

B: Porque contactam com uma nova �rea art�stica. 

 

C: Porque vai estimular a aprendizagem. 

 

D: Porque vai estimular a aprendizagem. 
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E: Porque pode prejudicar outras actividades. 

 

F: Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento do jovem/adulto 

 

G: Porque � pouco relevante face �s necessidades de um jovem/adulto com NEE. 

 
Em rela��o se concordam com a introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial, 
87% manifesta-se de acordo, porque vai ser bom para o desenvolvimento do Jovem/adulto, 
porque lhes vai permitir contactar com uma nova �rea art�stica, porque � uma �rea que os 
pode estimular, isto desde que seja complementar �s outras actividades. Muitos dos 
inquiridos n�o responderam a estas subquest�es.  

9. Considera que o cinema de anima��o pode contribuir para facilitar a aprendizagem de 
jovens/Adultos Especiais?  

 

Ainda, 93% considera que o cinema de anima��o 
pode contribuir para facilitar a aprendizagem de 
jovens especiais e 7% n�o responde. 
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10. Considera que o cinema de anima��o pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de 
Jovens/Adultos Especiais?  

 

Quanto a possibilidade desta �rea poder 
contribuir para a inclus�o e valoriza��o de jovens 
especiais, 93% diz concordar, no entanto 7 % 
refere discordar.  

11. Gostariam e oferecer uma forma��o/Workshop de cinema de anima��o aos vossos 
Jovens/Adultos?  

 

 

Em rela��o � possibilidade de poderem 
oferecer uma forma��o/workshop de cinema 
de anima��o aos seus utentes, existe 
unanimidade em referir que sim, sendo que, 
duas das entidades colocam um apontamento 
no m�nimo curioso, os quais transcrevo: 

 ÒA (nome da institui��o) n�o tem or�amento para integrar este  
tipo de forma��es.Ó 

ÒForma��o de Cinema, desde que gratuita ou com valor simb�lico,  
e adaptada �s dificuldades cognitivas dos nossos clientes.Ó  

 

 

 

QUESTIONçRIO 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

1.2. TRATAMENTOD dos QUESTIONçRIOS 
Institui��es/Festivais de cinema (anexo B) 

 O question�rio destinado aos Festivais/Cineclubes e Institui��es que de uma forma 

ou de outra contemplam o cinema de anima��o, pretendia recolher informa��es em rela��o � 

postura/contempla��o de institui��es de ensino especial nas actividades desenvolvidas por 

estes. Procurando ainda averiguar a opini�o em rela��o � introdu��o e contribui��o do 

cinema de anima��o no ensino especial. 

METODOLOGIA: A recolha de informa��o foi realizada atrav�s de utiliza��o de um 

inqu�rito por question�rio, com perguntas de resposta predominantemente do tipo fechado e 

de escolha m�ltipla com incid�ncia nas de avalia��o ou estima��o.  
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PòBLICO-ALVO: Festivais/Cineclubes e Institui��es de cinema do pais (Portugal). 

M�TODO DE RECOLHA: contacto telef�nico e posterior envio de email. 

CARACTERIZA�ÌO DA AMOSTRA: A amostra deste estudo corresponde a 16 

Inquiridos, de um universo de 53,. A referir, dos 53 question�rios 8 foram devolvidos343, e 1 

restitu�do - n�o preenchido, com a justifica��o de que n�o possu�am nas suas actividades 

qualquer tipo de liga��o ao cinema de anima��o. 

 

INQUIRIDOS 

 

Percentagem de Festivais/Institui��es/ 
Cineclubes Inquiridos :: Fonte a Pr�pria

 
 
 

1. Alguma vez receberam a visita de Escolas/Institui��es de Ensino Especial? 

Em rela��o � quest�o se alguma vez receberam 
a visita de Escolas/ Institui��es de ensino 
Especial, �-nos poss�vel constatar que 69% 
dos inquiridos nos revela que j� receberam a 
visita de escolas especiais e, 31% referem que 
nunca o fez. 

 

2. J� alguma vez tomaram a iniciativa de contactar uma Escolas/Institui��es de Ensino 
Especial para propor alguma actividade? 

 
 
 
 

                                                 

343 Acusando erro de endere�o/morada, que mesmo ap�s verifica��o e reenvio voltava a ser devolvido. 
Contacto n�o estabelecido.  



 799 

2.1. (No decurso da pergunta n.¼ 2), Que tipo de Actividade propuseram? (possibilidade de 
escolha m�ltipla) 

Outras/Quais: 
1. Workshp de fotografia experimental; 

2. Oficina de Teatro de Sombras; 
3. Espect�culos Musicais 

 Em rela��o �s quest�es, se alguma vez tomaram a iniciativa de contactar uma 
escolas de ensino especial para propor actividades, foi-nos poss�vel verificar, que 38% refere 
j� o ter feito poucas vezes, 32% diz ter feito algumas vezes, 12% diz contactar muitas vezes 
e 6% regularmente, no entanto, 12% diz nunca o ter feito. As actividades propostas que 
propuseram foram na sua maioria (43%) sess�es de cinema, sendo que existe tamb�m aqui a 
men��o (14%) � realiza��o de workshops em cinema e ateliers de cinema de anima��o. 
Surge aqui ainda 11% dos inquiridos que  menciona ter proposto visitas guiadas e outras 
actividades como: Workshop de fotografia experimental, oficina de teatro de sombras e 
espect�culos musicais.  

3. Com que frequ�ncia as Escolas/Institui��es de Ensino Especial vos contactam ou 
demonstram interesse em vos visitar? 

 

 Quanto � pergunta com que 
frequ�ncia as entidades de ensino 
especial vos contactam ou demonstraram 
interesse em vos visitar, 25% responde 
que nunca foram contactados, 50% 
refere que s�o contactadas poucas 
vezes, 19% afirma serem algumas vezes 
e 6% diz ser regularmente contactada.  

4. Com que frequ�ncia as Escolas/Institui��es vos contactam, ou demonstram interesse para 
desenvolver programas em conjunto? 

 

4.1. (No decurso da pergunta n.¼ 4), que tipo de actividade solicitam? (possibilidade de 
escolha m�ltipla) 

 



 800 

 Em rela��o � frequ�ncia com que as institui��es que ministram o ensino especiais, 
se manifestam interessadas em desenvolver programas de actividades em conjunto, 50% 
dos inquiridos refere que neste sentido s�o contactados poucas vezes, 25 % algumas vezes 
e 25% exp�e nunca terem sido abordadas neste sentido. Sendo que os programas 
solicitados s�o claramente as sess�es de cinema (39%), as visitas guiadas (17%) e os 
workshops de cinema (13%). Sendo que algumas (9%) ainda mencionam os ateliers de 
cinema de anima��o. Neste grupo 22% n�o respondeu a esta quest�o. Ainda em alguns 
casos houve escolha m�ltipla. 

5. A vossa Institui��o/Associa��o/Clube/Festival, contempla actividades espec�ficas para 
jovens/adultos especiais? 

 

5.1. (No decurso da pergunta n.¼ 5), que tipo de actividade propuseram? (possibilidade de 
escolha m�ltipla) 

 

 No seguimento, se consideram que a institui��o/associa��o/cineclube/ festival de 
cinema de anima��o, � qual est�o associados tem contemplado actividades especificas para 
este tipo de p�blico, 75% dos respondentes confessa que n�o e 25% diz contemplar. Sendo 
que o que contemplam s�o na sua maioria sess�es de cinema (22%) e visitas guiadas (17%). 
Alguns (5%) referem ainda o ateliers de cinema de anima��o. 56% dos inquiridos n�o 
respondeu a esta quest�o. Ainda, em alguns casos houve escolha m�ltipla. 

6. Com que frequ�ncia desenvolvem workshops/ateliers para jovens/adultos Especiais? 

 Em rela��o � frequ�ncia com que 
desenvolvem workshops/ ateliers para 
estes tipo de p�blico, 37% destas 
institui��es refere que nunca o fez e, a 
mesma percentagem (37%) refere 
desenvolver poucas vezes. 13% 
mencionam algumas vezes e 
regularmente. 
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7. Concordam com a introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial? 

 
 
7.1. Porqu�? 
A: Porque vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto com NEE. 

 

B: Porque contactam com uma nova �rea art�stica. 

 

C: Porque vai estimular a aprendizagem. 

 

D: Desde de que seja complementar �s outras actividades.
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E: Porque pode prejudicar outras actividades. 

 

F: Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento do jovem/adulto. 

 

G: Porque � pouco relevante face �s necessidades de um jovem/adulto com Necessidades 
Especiais. 

 
 No seguimento 94% das Institui��es concorda com a introdu��o do cinema de 
anima��o no ensino especial, porque vai ser bom para o desenvolvimento destes Jovens 
e/ou adultos; porque lhes permite contactar com uma nova �rea art�stica e porque vai 
estimular a aprendizagem, no entanto 56% refere ainda desde que seja complementar �s 
outras actividades.  
 Ainda, 62% dos inquiridos, discorda que o cinema de anima��o possa prejudicar 
outras actividades, 75%, discorda que esta �rea possa influenciar negativamente o 
desenvolvimento do jovem/adulto e 69% refere discordar que o cinema de anima��o seja 
pouco relevante face �s necessidades de um jovem/adulto com Necessidades Especiais. 

8. Considera que o cinema de anima��o pode contribuir para aprendizagem de 
jovens/adultos especiais? 

 

No seguimento todos os inquiridos (100%), 
consideram, que o cinema de anima��o pode 
contribuir para a aprendizagem, para a 
inclus�o e valoriza��o destes jovens e/ou 
adultos com necessidades educativas 
especiais.  

Um coment�rio escrito em jeito de desabafo em rela��o � realidade que se vive:  

 ÒNormalmente temos que ser sempre n�s a fazermos o contacto,  
caso contr�rio nem sabem que existimos, � como se n�o tivesse qualquer  

tipo de interesse este tipo de actividade...Ó 
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9. Considera que as Institui��es/Associa��es/clubes/Festivais de cinema de anima��o t�m 
contemplado este p�blico-alvo nas suas actividades? 

 

Foi poss�vel tamb�m verificar que 63% das 
entidades est� consciente de que as institui��es 
que oferecem e/ou prestam servi�os dentro desta 
�rea, n�o t�m contemplado este tipo de p�blico, 
embora 31% considera que sim e 6% n�o 
respondeu.  

10. Considera que o cinema de anima��o pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de 
jovens/adultos especiais? 

 

 No seguimento todos os inquiridos (100%), 
consideram, que o cinema de anima��o pode 
contribuir para a aprendizagem, para a inclus�o e 
valoriza��o destes jovens e/ou adultos com NEE 
(necessidades educativas especiais). 

 

 

 

QUESTIONçRIO 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

1.3. TRATAMENTOD dos QUESTIONçRIOS Pais e/ou 
Respons�vel pelo Utente (anexo C) 

 O question�rio dirigido aos pais e/ou respons�veis pelo utente, teve como objectivo 

identificar, avaliar e compreender qual o envolvimento/atitude e interesse dos jovens/adultos 

com NEE, em rela��o ao audiovisual. Tentando saber igualmente qual a opini�o dos mesmos 

em rela��o � introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial.  

METODOLOGIA: A recolha de informa��o foi realizada atrav�s de utiliza��o de um 

inqu�rito por question�rio, com perguntas de resposta predominantemente do tipo fechado 

e de escolha m�ltipla com incid�ncia nas de avalia��o ou estima��o.  

PòBLICO-ALVO: Pais e/ou respons�vel pelo utente da Cerciespinho. 

M�TODO DE RECOLHA: Conforme descrito na subsec��o 6.5.2.344, foi entregue � 

direc��o da Cerciespinho, uma carta de apresenta��o do projecto, juntamente com um 

                                                 

344 Subsec��o 6.5.2. Procedimentos e acesso � Institui��o e aos Pais/Respons�vel pelo Utente/formando. 
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pedido de autoriza��o e um question�rio, cuja mesma se responsabilizou por fazer chegar 

aos pais e/ou respons�vel pelo utente para preenchimento. 

CARACTERIZA�ÌO da AMOSTRA dos DIFERENTES GRUPOS:

 CAO: A amostra deste estudo corresponde a 25 utentes do CAO I/II, de um 

universo de 65 utentes, que frequentam o Departamento de Actividades Ocupacionais de 

Cerciespinho. - Cooperativa de Educa��o e Reabilita��o do Cidad�o Inadaptado. 

 DFP: A amostra deste estudo corresponde a 31 jovens e adultos, de um universo 

de 110 formandos, que frequentam 4 cursos, nomeadamente Serralharia Civil (SC) com 9 

elementos, OAMM (Carpintaria) com 9 elementos, Qualificar para Incluir (QI), com 8 

elementos e Tape�aria (T), com 5 elementos Que frequentam o Departamento de Forma��o 

e Reabilita��o Profissional Alberto Lopes, da Cerciespinho - Cooperativa de Educa��o e 

Reabilita��o do Cidad�o Inadaptado. 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

1.3.1 GRUPO CAO: 25 ELEMENTOS 

1. Costumam ir ao cinema? 

 
1.1. Alguma vez levou o seu educando ao cinema? 

 

1.2. (No decurso da pergunta n.¼ 1.1. ser afirmativa), Qual o grau de interesse que o seu 
Educando revela em ir ao cinema? 
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1.3. (No decurso da pergunta n.¼ 1.1. ser afirmativa), Que g�nero de filme costumam ir ver ao 
cinema? (possibilidade de escolha m�ltipla) 

 
Foi poss�vel verificar que uma grande maioria (80%) do grupo participante neste projecto de 
investiga��o n�o costuma ir ao cinema, no entanto 56% dos respons�veis pelo(a) utente 
referem j� lhes ter proporcionado esta experi�ncia. Na sequ�ncia, foi poss�vel perceber, que: 
uma boa parte dos(as) jovens/adultos revelam algum (29%), muito (7%) e total (21%) 
interesse em ir ao cinema. Em contraponto, 21% e 22% revelam pouco ou muito pouco 
interesse respectivamente, por este tipo de actividade. No seguimento o g�nero de filme que 
costumam ir ver s�o (58%) filmes de anima��o, (26%) com�dias e (11%) filmes de ac��o. 
Nesta quest�o, em alguns casos houve escolha m�ltipla. 

2. Possui equipamento audiovisual em casa? 

 
2.A. (No decurso da pergunta n.¼ 2. ser afirmativa), Que tipo de equipamento (audiovisual)? 
(possibilidade de escolha m�ltipla). 

TABELA 2.A Respondentes Percentual (%) 
M�quina Fotogr�fica 12 48% 

M�quina de Filmar 0 0% 
DVD 17 68% 

Computador 12 48% 
Televis�o 25 100% 
Projector 1 4% 

N/R 0 0% 

2.1. Autoriza que o seu educando use o equipamento audiovisual, em casa?  
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2.2. Costuma acompanhar o seu educando quando este usa o equipamento audiovisual?  

 
2.3. Qual o grau de interesse que o seu educando mexe/utiliza o equipamento audiovisual?  

 
Foi-nos poss�vel verificar que todos os/as jovens/adultos t�m acesso aos meios audiovisuais 
em casa. Todos referem possuir televis�o, grande parte (68%) menciona tamb�m possuir 
DVD e 48% refere ainda ter m�quina fotogr�fica e computador - Nesta quest�o, em alguns 
casos houve escolha m�ltipla. Quanto � possibilidade do jovem/adulto utilizar os referidos 
equipamentos, a quase totalidade (92%) dos inquiridos diz autorizar a sua utiliza��o. Na 
sequ�ncia 38% indica que acompanha o jovem/adulto enquanto este utiliza os equipamentos 
audiovisuais e 58% declara n�o o fazer. Em rela��o ao grau de interesse demonstrado pelo 
jovem/adulto em mexer/utilizar os equipamentos, 44% atesta que t�m total interesse, no 
entanto, 56% dos inquiridos n�o respondeu a esta quest�o. 

3. O seu Educando costuma ver televis�o? 

 

3.1. Com que frequ�ncia o seu educando v� televis�o? 
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3.2. Qual o grau de interesse que o seu educando revela em ver televis�o?  

 
3.3. Qual o grau de interesse que o seu educando revela em ver televis�o?  

 

 No prosseguimento, 96% dos inquiridos revela que o/a jovem/adulto a seu cargo v� 
televis�o, na sua maioria (67%) com uma frequ�ncia de at� 2 horas por dia e, 33% de at� 4 
horas dia. Aqui a maioria dos participantes mostra total interesse (51%), muito interesse 
(8%) e algum interesse (29%) em ver televis�o. Da programa��o televisiva visionada s�o 
destacados com total interesse os desenhos animados, as telenovelas e os programas de 
desporto. Aqui cabe-nos ainda referir um coment�rio escrito num dos question�rios e que 
bem refor�ar o gosto pelos desenhos animados:  

Ò� o que ele mais gosta de verÓ... 

4. Concorda com a introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial? 
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4.1. Porqu�? 

A: Porque vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto com NEE. 

 
B: Porque contactam com uma nova �rea art�stica 

 
C: Porque vai estimular a aprendizagem 

 
D: Desde que seja complementar �s outras actividades 

 
E: Porque pode prejudicar outras actividades 
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F: Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento o Jovem/adulto 

 
G: Porque � pouco �til para a forma��o do jovem/adulto 

 
 Quanto � quest�o se concordam com a introdu��o do cinema de anima��o no 
ensino especial, existe concord�ncia total por parte dos inquiridos. A maioria refere 
concordar que vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto, que lhes vai permitir 
contactar com uma nova �rea art�stica e vai estimular a aprendizagem, no entanto, desde 
que seja complementar �s outras actividades. A maioria (76%) diz discordar que o cinema 
de anima��o possa prejudicar outras actividades, 8% concorda e 16% n�o respondeu a 
esta afirmativa. A maioria (92%) dos inquiridos discorda que o cinema de anima��o possa 
influenciar negativamente o desenvolvimento deste p�blico e que este meio seja pouco �til 
para a forma��o do jovem/adulto. 

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

1.3.2. GRUPO SERRALHARIA CIVIL (DPF): 9 ELEMENTOS 

1. Costumam ir ao cinema? 

 
1.1. Alguma vez levou o seu educando ao cinema? 

 

 



 810 

1.2. (No decurso da pergunta n.¼ 1.1. ser afirmativa), Qual o grau de interesse que o seu 
Educando revela em ir ao cinema? 

 
1.3. (No decurso da pergunta n.¼ 1.1. ser afirmativa), Que g�nero de filme costumam ir ver ao 
cinema? (possibilidade de escolha m�ltipla) 

 
Em rela��o � quest�o, se costumam ir ao cinema, 56% dos inquiridos refere que n�o e 44% 
que sim, no seguimento 56% dos inquiridos diz j� ter levado o seu educando ao cinema e 
que estes demonstraram algum, muito e total interesse pela actividade. Os que v�o ao 
cinema  50% vai ver filmes de ac��o, e 25% filmes de anima��o e com�dia 
respectivamente.  

2. Possui equipamento audiovisual em casa? 

 
2.A. (No decurso da pergunta n.¼ 2. ser afirmativa), Que tipo de equipamento (audiovisual)? 
(possibilidade de escolha m�ltipla). 

TABELA 2.A Respondentes Percentual (%) 
M�quina Fotogr�fica 5 55% 

M�quina de Filmar 2 22% 
DVD 6 67% 

Computador 7 78% 
Televis�o 9 100% 
Projector 1 11% 

N/R 0 0% 
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2.1. Autoriza que o seu educando use o equipamento audiovisual, em casa?  

 
2.2. Costuma acompanhar o seu educando quando este usa o equipamento audiovisual?  

 
2.3. Qual o grau de interesse que o seu educando mexe/utiliza o equipamento audiovisual?  

 

Em rela��o a este grupo, foi poss�vel averiguar que todos possuem equipamentos 
audiovisuais em casa, nomeadamente televis�o. No entanto, 78% menciona ter ainda 
computador, 67% DVD, 55% m�quina fotogr�fica, 22% m�quina de filmar e 11% projector. 
Todos autorizam os seus educandos a utilizar esses mesmos equipamentos, 56% diz 
acompanhar e 44% n�o acompanhar os seus educandos enquanto estes usam esses 
equipamentos. Sendo que a  maioria dos jovens/adultos demonstram total interesse por 
estes equipamentos. 

3. O seu Educando costuma ver televis�o? 

 
3.1. Com que frequ�ncia o seu educando v� televis�o? 
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3.2. Qual o grau de interesse que o seu educando revela em ver televis�o?  

 
3.3. Qual o grau de interesse que o seu educando revela em rela��o � seguinte 
programa��o?  

 

 A totalidade (100%), refere que os seus educandos v�em televis�o, a maioria (56%) 
com uma frequ�ncia de at� 2horas/dia, no entanto 33% aponta para uma frequ�ncia de at� 
4horas por dia e 11% mais de 4horas. Sendo que o grau de interesse mostrado pelo 
educando em ver televis�o � muito elevado. O que desperta mais interesse na programa��o, 
� o desporto, os filmes, as s�ries e  os desenhos animados. E o que desperta menos 
interesse s�o: os programas de entretenimento, os programas de informa��o e as 
telenovelas. 

4. Concorda com a introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial? 

 
 
4.1. Porqu�? 

A: Porque vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto com NEE. 
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B: Porque contactam com uma nova �rea art�stica 

 
C: Porque vai estimular a aprendizagem 

 
D: Desde que seja complementar �s outras actividades 

 
E: Porque pode prejudicar outras actividades 

 
F: Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento o Jovem/adulto 

 

 

 

 

 



 814 

G: Porque � pouco �til para a forma��o do jovem/adulto 

 
 Por fim se concordam com a introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial, 
a maioria (89%) dos inquiridos responde que concorda, porque vai ser bom para o 
desenvolvimento do jovem/adulto, porque contactam com uma nova �rea art�stica, porque 
vai estimular a aprendizagem, no entanto desde que seja complementar �s outras 
actividades. 78% dos inquiridos discorda que o cinema de anima��o possa prejudicar as 
outras actividades. 78% Discorda que esta �rea art�stica possa influenciar negativamente o 
desenvolvimento do Jovem/adulto e 89% discorda que esta �rea � pouco �til para a 
forma��o deste tipo de jovens/adultos. Ainda neste quadro um dos inquiridos expressa a 
sua opini�o escrevendo:  

Òporque vai despertar o interesse pelo mesmo (cinema de anima��o)Ó 

 

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1.3.3 GRUPO OAMM CARPINTARIA (DPF): 9 ELEMENTOS 

1. Costumam ir ao cinema? 

 
1.1. Alguma vez levou o seu educando ao cinema? 

 
1.2. (No decurso da pergunta n.¼ 1.1. ser afirmativa), Qual o grau de interesse que o seu 
Educando revela em ir ao cinema? 
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1.3. (No decurso da pergunta n.¼ 1.1. ser afirmativa), Que g�nero de filme costumam ir ver ao 
cinema? (possibilidade de escolha m�ltipla) 

 
Os dados recolhidos mostram que 56% dos inquiridos costumam ir ao cinema, 67% refere j� 
ter levado o seu educando ao cinema e que os educandos demonstraram muito ou total 
interesse na actividade. No seguimento, qual o g�nero de filmes que costumam ir ver, 42% 
aponta para filmes de anima��o, 33% para filmes da ac��o, 17% para filmes de aventura e 
8% filmes de com�dia (em alguns casos houve escolha m�ltipla).

2. Possui equipamento audiovisual em casa? 

 
2.A. (No decurso da pergunta n.¼ 2. ser afirmativa), Que tipo de equipamento (audiovisual)? 
(possibilidade de escolha m�ltipla)  

TABELA 2.A Respondentes Percentual (%) 
M�quina Fotogr�fica 5 56% 

M�quina de Filmar 0 0% 
DVD 7 78% 

Computador 9 100% 
Televis�o 9 100% 
Projector 1 11% 

N/R 0 0% 

2.1. Autoriza que o seu educando use o equipamento audiovisual, em casa?  

 
2.2. Costuma acompanhar o seu educando quando este usa o equipamento audiovisual?  
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2.3. Qual o grau de interesse que o seu educando mexe/utiliza o equipamento audiovisual?  

 
 Quanto ao segundo grupo de quest�es, foi poss�vel aferir que a totalidade dos 
inquiridos possui equipamentos audiovisuais, nomeadamente televis�o e computador, ainda 
78% indicam possuir DVD e 56% m�quina fotogr�fica. Todos referem ainda que autorizam 
os seus educandos a utilizar os referidos equipamentos, 45% indica ainda que costuma 
acompanhar o seu educando enquanto este usa estes aparelhos, 33% responde que n�o 
acompanha e 22% n�o respondeu. No seguimento todos os utentes demonstram algum, 
muito e total interesse em utilizar os equipamentos audiovisuais.  

3. O seu Educando costuma ver televis�o? 

 
3.1. Com que frequ�ncia o seu educando v� televis�o? 

 
3.2. Qual o grau de interesse que o seu educando revela em ver televis�o?  
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3.3. Qual o grau de interesse que o seu educando revela em rela��o � seguinte 
programa��o?  

 Todos v�em televis�o, a maioria (56%) com uma frequ�ncia de at� 2horas/dia e 
33% de at� 4horas por dia, 11% refere ver televis�o mais de 4 horas por dia. A maioria 
mostra algum, muito e total interesse em ver televis�o. Da programa��o televisiva destacam 
o desporto, as s�ries e os filmes como sendo o que mais gostam de ver em oposi��o aos 
programas de entretenimento e telenovelas.  

4. Concorda com a introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial? 

 
 
4.1. Porqu�? 

A: Porque vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto com NEE. 

 
B: Porque contactam com uma nova �rea art�stica 
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C: Porque vai estimular a aprendizagem 

 
D: Desde que seja complementar �s outras actividades 

 
E: Porque pode prejudicar outras actividades 

 
F: Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento o Jovem/adulto 

 
G: Porque � pouco �til para a forma��o do jovem/adulto 

 
 Dos inquiridos 67% concorda com a introdu��o do cinema de anima��o no ensino 
especial, porque vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto, porque contactam 
com uma nova �rea art�stica, porque vai estimular a aprendizagem, esta introdu��o desde 
que seja complementar �s outras actividades. 56% discorda que o cinema de anima��o 
possa prejudicar as outras actividades. 78% discorda que o esta �rea art�stica possa 
influenciar negativamente o desenvolvimento do Jovem/adulto e 67% refere discordar que 
esta actividade seja pouco �til para a forma��o do jovem(adulto. Ainda neste quadro dois 
dos inquiridos expressam a sua opini�o escrevendo: 

Ò porque os jovens ficam mais motivados para as tarefasÓ e, 
Òporque � uma forma acess�vel de cativar a aten��o e aprendizagemÓ 
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

1.3.4. GRUPO QUALIFICAR para INCLUIR (DPF): 8 
ELEMENTOS 

1. Costumam ir ao cinema? 

 
1.1. Alguma vez levou o seu educando ao cinema? 

 
1.2. (No decurso da pergunta n.¼ 1.1. ser afirmativa), Qual o grau de interesse que o seu 
Educando revela em ir ao cinema? 

 
1.3. (No decurso da pergunta n.¼ 1.1. ser afirmativa), Que g�nero de filme costumam ir ver ao 
cinema? (possibilidade de escolha m�ltipla) 

 
 Em rela��o ao grupo de QI, uma metade (50%) dos inquiridos respondeu que n�o 
costumam ir ao cinema e a outra metade (50%) respondeu que sim. No entanto, 62% refere 
j� ter levado o seu educando ao cinema e que estes revelaram muito ou total interesse por 
esta actividade. No seguimento e para os que responderam de forma afirmativa, qual o 
g�nero de filmes que costumam ir ver, 50% aponta para filmes de anima��o e 25% para 
com�dias (em alguns casos houve escolha m�ltipla). 
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2. Possui equipamento audiovisual em casa? 

 
2.A. (No decurso da pergunta n.¼ 2. ser afirmativa), Que tipo de equipamento (audiovisual)? 
(possibilidade de escolha m�ltipla). 

TABELA 2.A Respondentes Percentual (%) 
M�quina Fotogr�fica 5 63% 

M�quina de Filmar 0 0% 
DVD 5 63% 

Computador 6 75% 
Televis�o 7 87% 
Projector 1 13% 

N/R 0 0% 

2.1. Autoriza que o seu educando use o equipamento audiovisual, em casa?  

 
2.2. Costuma acompanhar o seu educando quando este usa o equipamento audiovisual?  

 
2.3. Qual o grau de interesse que o seu educando mexe/utiliza o equipamento audiovisual?  

 

 Foi poss�vel verificar que a totalidade dos inquiridos possuem equipamento 
audiovisual em casa. A grande maioria (87%) diz possuir televis�o, computador (75%), 
m�quina fotogr�fica e DVD (63%). A quase totalidade respondeu ainda que autoriza o seu 
educando a usar o referido equipamento, sendo que, 37% refere acompanhar o seu 
educando enquanto este os utiliza, 50% revela n�o fazer qualquer tipo de acompanhamento 
e 13% n�o responde. Ainda neste grupo, grande parte dos inquiridos (75%) responderam 
que os seus educandos express�o total interesse em utilizar estes equipamentos e 25% 
express�o apenas algum interesse. 
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3. O seu Educando costuma ver televis�o? 

 
3.1. Com que frequ�ncia o seu educando v� televis�o? 

 
3.2. Qual o grau de interesse que o seu educando revela em ver televis�o?  

 
3.3. Qual o grau de interesse que o seu educando revela em rela��o � seguinte 
programa��o?  

 
 Todos os elementos do grupo v�em televis�o, sendo que a maioria (75%) numa 
frequ�ncia de at� 2horas/dia, no entanto existe uma percentagem (25%) que refere ver 
televis�o de at� 4horas por dia. No seguimento, uma grande parte dos inquiridos refere que 
os seus educandos demonstram muito ou total interesse em ver televis�o. Quanto ao 
interesse pela programa��o televisionada, s�o destacados com algum, muito e total 
interesse os desenhos animados, os filmes e as telenovelas. 
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4. Concorda com a introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial? 

 
4.1. Porqu�? 
A: Porque vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto com NEE. 

 
B: Porque contactam com uma nova �rea art�stica 

 
C: Porque vai estimular a aprendizagem 

 
D: Desde que seja complementar �s outras actividades 
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E: Porque pode prejudicar outras actividades 

 
F: Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento o Jovem/adulto 

 
G: Porque � pouco �til para a forma��o do jovem/adulto 

 
Em rela��o � quest�o se concordam com a introdu��o do cinema de anima��o no 

ensino especial, 75% responde concordar e 25% manifesta-se sem opini�o. No seguimento 
esta introdu��o � positiva porque segundo a maioria vai ser bom para o desenvolvimento do 
jovem/adulto, porque lhes permite contactar com uma nova �rea art�stica, porque vai 
estimular a aprendizagem. Metade dos inquiridos (50%) concorda que esta introdu��o deve 
ser complementar �s outras actividades e a outra metade (50%) n�o manifesta nenhuma 
opini�o. No seguimento, 37% dos inquiridos refere discordar que o cinema de anima��o 
possa prejudicar as outras actividades, 50% mostra-se sem opini�o em rela��o a esta 
afirmativa e 13% mostra-se de acordo. Em rela��o � possibilidade o cinema e anima��o 
influenciar negativamente o desenvolvimento do jovem/adulto, 25% dos inquiridos diz 
discordar e 75% manifesta-se sem opini�o. Consequentemente, 12% discorda que esta 
�rea � pouco �til para a forma��o do jovem/adulto, 13% diz concordar e 75% mostra-se 
sem opini�o.   

 

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

1.3.5. GRUPO TAPE�ARIA (DPF): 5 ELEMENTOS 

1. Costumam ir ao cinema? 
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1.1. Alguma vez levou o seu educando ao cinema? 

 
1.2. (No decurso da pergunta n.¼ 1.1. ser afirmativa), Qual o grau de interesse que o seu 
Educando revela em ir ao cinema? 

 
1.3. (No decurso da pergunta n.¼ 1.1. ser afirmativa), Que g�nero de filme costumam ir ver ao 
cinema? (possibilidade de escolha m�ltipla) 

 
 foi poss�vel verificar que a maior parte n�o vai ao cinema e que tamb�m ainda n�o 
proporcionou esta actividade aos seus educandos. No entanto, 40% afirma j� o ter feito, e 
que os mesmos demonstraram algum ou total interesse em ir ao cinema. No seguimento, 
qual o g�nero de filmes que costumam ir ver (houve escolha m�ltipla), s�o: Anima��o, 
Aventura e Comedias.  

2. Possui equipamento audiovisual em casa? 

 
2.A. (No decurso da pergunta n.¼ 2. ser afirmativa), Que tipo de equipamento (audiovisual)? 
(possibilidade de escolha m�ltipla). 

TABELA 2.A Respondentes Percentual (%) 
M�quina Fotogr�fica 5 100% 

M�quina de Filmar 2 40% 
DVD 4 80% 

Computador 3 60% 
Televis�o 5 100% 
Projector 0 0% 

N/R 0 0% 
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2.1. Autoriza que o seu educando use o equipamento audiovisual, em casa?  

 
2.2. Costuma acompanhar o seu educando quando este usa o equipamento audiovisual?  

 
2.3. Qual o grau de interesse que o seu educando mexe/utiliza o equipamento audiovisual?  

 
 Quanto � segunda quest�o, foi poss�vel aferir que a totalidade (100%) dos inquiridos 
possui equipamentos audiovisuais em casa. Todos possuem televis�o e m�quina 
fotogr�fica, 80% afirmam ter DVD, 60% refere ter computador e 40% menciona ter m�quina 
de filmar. Ainda a maioria (80%) diz autorizar o seu educando a usar os referidos 
equipamentos e que os acompanha. Consequentemente a maioria demonstra muito ou total 
interesse em utilizar estes equipamentos.  

3. O seu Educando costuma ver televis�o? 

 
3.1. Com que frequ�ncia o seu educando v� televis�o? 
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3.2. Qual o grau de interesse que o seu educando revela em ver televis�o?  

 
3.3. Qual o grau de interesse que o seu educando revela em rela��o � seguinte 
programa��o?  

 
No seguimento todos indicam que os seus educandos v�em televis�o, na sua maioria (60%) 
com uma frequ�ncia de at� 2 horas por dia e, 20% de at� 4 horas e mais de 4 horas por dia. 
Aqui a maioria revela muito (40%) ou total interesse (40%) em ver televis�o. Neste grupo 
temos ainda 20% que nos revela que existe desinteresse total por parte do educando por 
esta actividade. Dos programas televisivos s�o destacados com algum, muito e total 
interesse as telenovelas, os desenhos animados e os filmes.  

4. Concorda com a introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial? 

 
4.1. Porqu�? 
A: Porque vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto com NEE. 
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B: Porque contactam com uma nova �rea art�stica 

 
C: Porque vai estimular a aprendizagem 

 
D: Desde que seja complementar �s outras actividades 

 
E: Porque pode prejudicar outras actividades 

 
F: Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento o Jovem/adulto 
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G: Porque � pouco �til para a forma��o do jovem/adulto 

 
 Todos os inquiridos deste grupo concordam com a introdu��o do cinema de 
anima��o no ensino especial, na sua maioria porque vai ser bom para o desenvolvimento do 
jovem/adulto, porque lhes permite contactar com uma nova �rea art�stica e porque vai 
estimular a aprendizagem. Ainda neste quadro um dos inquiridos expressa a sua opini�o 
escrevendo: 

Òporque vai ajudar a descobrir capacidades dos jovensÓ. 

 

QUESTIONçRIO 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

1.4. TRATAMENTOD dos QUESTIONçRIOS: 
MONITORES/FORMADORES (anexo F) 

 O question�rio destinado �s monitoras e formadores, teve como prop�sito aferir o 

interesse e a atitude em rela��o � utiliza��o dos meios audiovisuais no decorrer das 

actividade, bem como saber se gozam de algum tipo de conhecimento na �rea do cinema 

de anima��o. Bem como saber a opini�o pessoal em rela��o � introdu��o do cinema de 

anima��o no ensino especial.  

METODOLOGIA: A recolha de informa��o foi realizada atrav�s de utiliza��o de um 

inqu�rito por question�rio, com perguntas de resposta predominantemente do tipo fechado e 

de escolha m�ltipla com incid�ncia nas de avalia��o ou estima��o.  

PòBLICO-ALVO: Monitoras e Formadores que trabalham na Cerciespinho e que 

participaram no projecto. 

M�TODO DE RECOLHA: Entrega pessoalmente e posterior recolha. 

CARACTERIZA�ÌO DA AMOSTRA: A amostra deste estudo corresponde a 7 indiv�duos 

inquiridos, 5 monitoras e 2 Formadores. 
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1. Gosta de Cinema? 

 
1.1. (No decurso da pergunta n.¼ 1. ser afirmativa), Com que frequ�ncia vai ao cinema? 

 
 O tratamento do question�rio aplicado aos profissionais mostra que todos gostam de 
cinema, sendo que 14% refere ir ao cinema regularmente e algumas vezes respectivamente e 
72% refere ir poucas vezes. 
 
2. Contempla os meios audiovisuais durante as suas actividades educativas/ ocupacionais, 
como complemento/apoio � forma��o dos Jovens/adultos NEE? 

 
2.1. (No decurso da pergunta n.¼ 2. ser afirmativa) Que tipo de meios utiliza? (possibilidade de 
escolha m�ltipla). 

 
2.2. (No decurso da pergunta n.¼ 2.1.) Com que frequ�ncia utiliza esses meios (audiovisuais)? 
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2.3. No seguimento, qual o grau de interesse dos Jovem/Adulto com NEE, na utiliza��o dos 
meios audiovisuais? 

 
 A grande maioria (71%) afirma utilizar os meios audiovisuais durante as actividades 
educativas/ocupacionais como complemento/apoio � forma��o. Desta maioria 60% afirma 
utilizar estes meios algumas vezes e, 40% diz usar regularmente. No seguimento os meios 
mais utilizados s�o: o r�dio/ gravador, as filmagens e as fotografias, s�o ainda apontados 
tamb�m o uso da televis�o, as sess�es de cinema e o retroprojector - Nesta quest�o, em 
alguns casos houve escolha m�ltipla. Revelando a maioria que os jovens demonstram muito 
ou total interesse na utiliza��o destes meios. 

3. Costuma passar filmes, durante as suas actividades educativas/ocupacionais?   

 
3.1. (No decurso da pergunta n.¼ 3. ser afirmativa) Que g�nero de filmes? (possibilidade de 
escolha m�ltipla). 

 

Outros: 
    1. Educativos 
    2. Filmagens pr�prias 

3.2. (No decurso da pergunta n.¼ 3.1.) Com que frequ�ncia passa filmes?
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3.3. No seguimento, qual o grau de interesse dos Jovem/Adulto com NEE, na visualiza��o 
dos filmes? 

 
 Quanto � quest�o se costumam passar filmes, durante as suas actividades 
educacionais/ocupacionais, a maior parte (71%) dos inquiridos respondeu que n�o, no 
entanto existe uma percentagem (29%) que diz passar, poucas ou algumas vezes, filmes de 
anima��o, filmes educativos e filmagens pr�prias de actividades que realizam. E que o grau 
de interesse demonstrado pelos jovens/adultos e elevado. 

4. J� alguma vez teve alguma experi�ncia no mundo do cinema de anima��o?   

 

5. J� alguma vez desenvolveu algum projecto de cinema de anima��o com os seus 
utentes/formandos?   

 
 Todos os inquiridos admitem nunca terem tido nenhuma experi�ncia no mundo do 
cinema de anima��o e nunca terem desenvolvido nenhum projecto desta natureza com os 
seus utentes/formandos. 

6. Concorda com a introdu��o do cinema de anima��o no ensino especial?   

 
 

 

 

 

 

 



 832 

4.1. Porqu�? 
A: Porque vai ser bom para o desenvolvimento do jovem/adulto com NEE. 

 
B: Porque contactam com uma nova �rea art�stica 

 
C: Porque vai estimular a aprendizagem 

 
D: Desde que seja complementar �s outras actividades 

 
E: Porque pode prejudicar outras actividades 
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F: Porque vai influenciar negativamente o desenvolvimento o Jovem/adulto 

 
G: Porque � pouco relevante face �s necessidades de um Jovem/adulto com NEE. 

 

 Embora todos os profissionais inquiridos nunca terem tido uma experi�ncia no 
campo da anima��o, a maior parte (71%) concorda com a introdu��o do cinema de 
anima��o no ensino especial, sendo que 29% n�o responde se concorda ou n�o com esta 
introdu��o. No seguimento, concordam porque vai ser bom para o desenvolvimento do 
jovem/adulto, porque lhes permite contactar com uma nova �rea art�stica e porque vai 
estimular a aprendizagem. Ainda 43% concorda com esta introdu��o desde que seja 
complementar �s outras actividades, 14% discorda que tenha que ser complementar e 43% 
n�o responde. Ainda neste ponto, alguns profissionais dizem concordar com a introdu��o 
desta �rea no ensino especial, 

"Porque promove a criatividade"; 

"Porque vai funcionar como estimulo para novas actividades" 

7. Considera que o cinema de anima��o pode contribuir para facilitar a aprendizagem de 
jovens/adultos Especiais?   

 

8. Considera que o cinema de anima��o pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de 
jovens/adultos com NEE?   

 
 Quanto �s quest�es se consideram que o cinema de anima��o pode contribuir para 
a aprendizagem e para a inclus�o e valoriza��o de jovens/adultos especiais, existe por parte 
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deste grupo de profissionais unanimidade em referir que sim. A maioria dos inquiridos justi�a 
mesmo porque considera que esta �rea pode ajudar na aprendizagem e na inclus�o e 
valoriza��o deste tipo de p�blico. 
Segundo os monitores/formadores da institui��o, a introdu��o do cinema de anima��o o 
ensino especial pode:  
¥ Influenciar aspectos desde a motiva��o, ao saber fazer, capacitando-os de novas 

t�cnicas e m�todos; 
¥ Ajudar os jovens/adultos a revelarem novas capacidades, que de outra forma poder�o 

passar despercebidas; 
¥ Auxiliar os jovens/adultos a revelarem novos interesses;  
¥ Permitir o contacto com novas realidades; 
¥ Permitir estimular os diferentes sentidos; 
¥ Permitir a aprendizagem e a memoriza��o de novas t�cnicas de forma mais f�cil; 
¥ Ajudar no desenvolvimento cognitivo e intelectual; 
¥ Permitir a aquisi��o de compet�ncias a v�rios n�veis; 
¥ Oferecer v�rios est�mulos, que permitem e podem funcionar como um complemento muito 

rico nas actividades; 
¥ Cativar e chamar a aten��o para o desenvolvimento das actividades; 
¥ Projectar o trabalho feito para a sociedade mostrando que estes jovens/adultos tamb�m 

s�o capazes, terminando assim com os r�tulos e os tabus; 
¥ Ajudar a mostrar � popula��o em geral uma faceta e uma vertente muito humana. 

Revelando que estes tamb�m s�o capazes de fazer as coisas, ajudando assim a 
transformar a imagem negativa que as pessoas t�m da defici�ncia - para uma imagem 
mais positiva; 

¥ Permitir viverem novas experi�ncias; 
¥ Permitir a participa��o deste jovens/adultos num projecto real, que sai para fora de 

portas; 
¥ Contribuir para o enriquecimento e valoriza��o pessoal, fomentado a  auto-estima (...). 
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ANEXO N 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

INSTRUMENTOS 

êNDICE  

 ENTREVISTAS 

Entrevista 1. (Animadores)  

1.1. Abi Feij�. 

1.2. Ant�nio Costa Valente. 

1.3. Fernando Galrito. 

1.4. Jos� Miguel Ribeiro. 

1.5. Marta Madureira. 

1.6. Paulo Cambraia. 

1.7. T�nia Duarte e êcaro Pintor. 

837 

842 

848 

854 

862 

866 

871 

Entrevista 2. (Monitoras/Direc��o)   

2.1. Monitora: Susana Gon�alves. 

2.2. Monitora: F�tima Milheiro. 

2.3. Directora geral da Cerciespinho: Rosa Coutinho. 

2.4. Directora do Centro de Forma��o: Sara Martins. 

2.5. Coordenadora do CAO: Rita Carvalho. 

881 

886 

890 

899 

901 
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ENTREVISTA 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

1.1. ABI FEIJî 

M: H� quantos anos trabalhas tu em anima��o? 

AF: Eu comecei a fazer as minhas primeiras experi�ncias, por acaso ainda � bocado estive a 
mostrar a um aluno meu, a minhas primeiras experi�ncias na anima��o foi em 77, que eu fiz 
com uma m�quina Super8, com uns amigos, um bocado na sequ�ncia do Cinanima, fui ao 
Cinanima em 77, no final de 77, em NovembroÉ  cinema de anima��o � engra�adoÉ pedi 
uma c�mara Super8 emprestada a um amigo e comecei a fazer umas experi�ncias e foram 
as primeiras experi�ncias de anima��o que eu fizÉ depois no segundo Cinanima, j� houve 
um workshop de anima��o com o westercop e eu estive a fazer o workshop nessa altura e 
depois cada ano que passava, l� estava eu no Cinanima.  

M: � uma paix�o?   
AF: � uma doen�aÉ  (muitos risos). 

AF: Eu neste momento estou a criar pintos (risos). 

M: Mas isso � para disfar�ar, com certezaÉest�s desiludido com a Anima��o?  
AF: N�o, estou com v�rios projectos de anima��o: tenho o Museu de Anima��o, tenho uma 
produ��o de uma curta metragem da Alice e da M�nica em pixila��o, que est� a ser filmado 
l� em casa, e estou a produzir o filme da Regina, um novo projecto que ainda est� em 
desenvolvimento, ainda est� na pr�-produ��o. 

M: Se tivesses de definir anima��o, como a definirias, ou seja, o que � para ti a anima��o? 

AF: Anima��o �, depende de que aspecto � que uma pessoa pega na anima��o, porque por 
um lado o cinema de anima��o � uma arte h�brida, uma mistura de praticamente todas as 
outras artes, um bocado como a �pera, mete-se essa polival�ncia toda num projecto, mas 
por outro lado tem uma parte espec�fica de anima��o, que s� existe na anima��o - e isso 
acho que o MacLaren define muito bem, na anima��o o que � importante n�o � o desenho, 
mas o que se passa em cada dois fotogramas, a diferen�a de um desenho para o outro, e � 
isso que � o trabalho especifico do animador, que n�o existe em nenhuma outra profiss�o, o 
desenho, a pintura, as marionetas, escultura, etc., existem autonomamente mas esta 
manipula��o da diferen�a de um desenho para o outro, que s� � vis�vel no cinema, � uma 
arte, uma arte especifica da anima��o, � a� que existe expressividade que d� vida �s coisas, 
depende de como o animador gere essa diferen�a. 

M: e a anima��o experimental? 

AF: Anima��o experimental implica experimentar, e no fundo, cada filme que uma pessoa faz 
de anima��o � sempre uma experimenta��o, ou ent�o estamos a usar uma receita, n�o �, 
portanto, o cinema experimental aquele que uma pessoa hoje considera cinema 
experimental, em geral, j� tem mais a ver com o cinema n�o narrativo, o cinema abstracto, 
n�o �, porque em termos de experimenta��o se calhar tem muito menos experimenta��o. J� 
estou farto de ver filmes abstractos, � setenta ou oitenta anos atr�s que se fazem, desde os 
anos vinte que se fazem filmes abstractos, n�o �, portanto filmes desenhados na pel�cula 
desde os anos trinta, que se fazem filmes experimentais, n�o �, ou existe algo de novo, algo 
de experimental, de arrojado. Mas no fundo os bons projectos em anima��o tem sempre um 
desafio, uma pessoa coloca n�o �, e esse desafio levam-nos a experimentar mais ou menos 
situa��esÉ para mim experimental � issoÉ agora, n�o � isso que � normalmente entendido 
como filme experimental, n�o �É  

M: Eu tamb�m tenho um bocadinho dificuldade em perceber quando dizemÉ pode enviar 
filmes de anima��o experimental, mas o que � que � isto.  
AF: � um filme, geralmente n�o narrativo, � mais claro. 

M: o experimentalismo na anima��o vai al�m disso? 
AF: pois, h� filmes narrativos que s�o extremamente experimentais, por exemplo, o ToyStory 
� um filme experimental, do meu ponto de vista, porque � um desafio tecnol�gico 
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important�ssimo, na altura em que foi feito, n�o �. Mas � um filme completamente comercial, 
de narrativa tradicional, etc., mas em termos tecnol�gicos � experimental, e tem se calhar 
uma dose e uma quantidade de experimenta��o muito maior que um filme abstractoÉ que 
entra num festival qualquer a dizer que � um filme experimental, que faz uma t�cnica, uma 
maneira de fazer os filmes que j� foi feita e refeita � n�o sei quantos anosÉ 

M: Como descreve o cinema de anima��o em Portugal, na �ltima d�cada? De 2000 at� 
agora. 

AF: ent�o nesse caso, tenho de ir a 99, n�o �, porque 1999 foi um marco na anima��o 
portuguesa. O que acontece, em termos de hist�ria foi assim, nos in�cios dos anos 90, 
come�aram a haver apoios para a anima��o, e durante os anos 90 houve um apoio crescente 
ao cinema de anima��o, que fez com que no final dos anos 90 aparecem v�rias obras, que 
s�o marcantes:  A Suspeita do Jos� Miguel, A Noite da Regina, havia outros filmes, O SES do 
M�rio Jorge, e havia mais um outro, eram cinco filmes que apareciam no Cinanima, todos 
eles nessa altura. E que de facto veio culminar essa d�cada de desenvolvimento e de 
afirma��o de uma nova anima��o portuguesa, porque o que havia antes dos apoios do ICA, 
era anima��o comercial, publicit�ria, filmes infantis, sem grande car�cter pr�prio e est�tico, 
era coisa sem grande sentido, mais depois dos anos 90 e destes apoios come�ou a haver um 
filme de autor com expressividade pr�pria, isso faz com que no final dos anos 90 houvesse, 
ou melhor, todos os animadores portugueses est�o a trabalhar em projectos, pr�prios ou 
n�o, e havia uma necessidade de animadores de quadros, de forma��o, e n�o havia escola 
nenhuma que respondesse a essa necessidade, portanto, eu falo isso porque a partir da�, os 
anos 2000 para c�, vem muito na, no lan�o que vem de tr�s e na in�rcia, como o balan�o foi 
grande, o impulso foi grande, ele a� continuou com uma certa in�rcia por ali fora. E, os anos 
2000 s�o mais essa estabiliza��o da anima��o portuguesa, que se vai, portanto, � nessa 
altura que se faz a afirma��o da anima��o portuguesa em termos internacionais. E come�am 
tamb�m a haver novos autores a surgir, regularmente novos autores, n�o sei se nos �ltimos 
anos isso aconteceu, mas at� h� bem pouco tempo, os apoios do ICA se acabaramÉ 40% 
dos projectos eram primeiras obras, n�o �, n�o havendo concurso para primeira obras, as 
primeiras obras est�o presentes geralmente nos apoios do ICA, quase em todos os 
concursosÉ h� uma ou duas primeiras obras apoiadas pelo ICA, portanto, isso tamb�m � 
relevante, noto em 2000 para c�, tamb�m marca o aparecimento das primeiras escolas de 
anima��o, a falta de forma��o que existia at� a� come�ou a ser preenchida, se calhar n�o 
existe ainda aquele curso que a pessoa gostaria que houvesse de anima��o em Portugal, 
mas ainda h� dois ou tr�s anos na Casa da Anima��o fizemos um col�quio, simp�sio sobre o 
ensino da anima��o em Portugal, e nessa altura catorze escolas ofereciam cursos de 
anima��o, uns eram um semestre, tr�s anos ter um semestre de anima��o, mas ofereciam 
forma��o de anima��o, e eram catorze escolas, o que � significativo, come�a a haver tr�s 
linhas na forma��oÉ no Ensino Polit�cnico, no Ensino Profissional, na Etic, aqui nas Soares 
dos Reis, come�a a haver as licenciaturasÉ ao n�vel de licenciaturasÉ o Algarve, em 
Portalegre, nas Caldas da Rainha,É e come�a a haver tamb�m mestrados, tamb�m j� 
forma��es de mestrados, em Barcelos, etc. Portanto, a anima��o come�am a haver 
doutorados tamb�m ou os MestreÉ essas coisas todasÉ n�o � que os doutorados e os 
mestres sejam uma mais valia para a produ��o de anima��o, n�o �, masÉ mas � uma 
quest�o que � importante no fundo, para a cria��o, uma intelig�ncia e de uma credibilidade 
da anima��o em termos de internacionais e em termos mundiais, que passa por haver uma 
reflex�o critica sobre o cinema de anima��o, porque sen�o continuamos sempre com a 
eterna ideia que a anima��o � uma bonecada para crian�asÉ enquanto for essa a percep��o 
que as pessoas comuns t�m da anima��o vai ser dif�cil a anima��o impor-se como uma arte 
que verdadeiramente �É portanto, a� espero que estes acad�micos possam vir a ter um 
papel positivo, uma influ�ncia positiva neste processoÉ 

M: Na sua opini�o qual � o potencial de cinema de anima��o como estrat�gia educativa?  

AF: Eu acho, sinceramente, que n�s aprendemos na escola a ler, a escrever, e as c�pias, o 
base e portanto, n�o h� ao longo da forma��o, quando muito o desenhar, tamb�m alguma 
coisa, ao longo da forma��o acad�mica normal n�o existe o ensino do audiovisual, a n�o ser 
nos cursos espec�ficos, no entanto a linguagem audiovisual, e a comunica��o audiovisual 
est� cada vez mais presente na vida das pessoas, e se as pessoas n�o t�m ferramentas para 
ler aquilo que lhes entra pelos olhos dentro, constantemente, n�o �É s�o muito mais 
facilmente manipuladas, n�o �, da� que ache que o ensino do cinema e do audiovisual � 
fundamental, tornar-se cada vez mais cedo, em termos educativos o cinema de anima��o 
tem essa vantagem de ser uma arte multidisciplinar, e que pode ser aglomeradora das 
diversas val�ncias, de fazer a chamada interdisciplinaridade, que se fala muito mas que se 
faz pouco, n�o �, e por defini��o o cinema de anima��o tem esseÉ � um projecto 
extremamente forte, nesta val�ncia, na polival�ncia que tem, na conflu�ncia das artes todas e 
dos saberes num projecto s�É portanto, nesse aspecto, acho que as experi�ncias que t�m 
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sido feitas nessa �rea, tem sido muito interessantes, e Portugal nesse aspecto at� � um pa�s 
em que existe uma apet�ncia e uma s�rie de gente a fazer proposta nesta �rea. Eu aqui h� 
quatro ou cinco anos, foi j�ri do Cinanima, j�ri de selec��o do Cinanima e tive que ver filmes 
portugueses, incluindo os filmes do pr�mio jovem cineasta menos de dezoito anos, ou seja, 
os filmes feitos em workshopsÉ eram duas horas de filmeÉ duas horas feitos num anoÉ a 
quantidade de filmes que se fazem.. de pessoas a trabalhar nesta �rea tem vindo a crescer 
muito.   
Eu penso ter sido das primeiras pessoas a trabalhar nesta �rea e comecei a fazer os meus 
primeiros trabalhos com mi�dos em 85, depois, penso que foi em 90 para a�É fiz um 
workshop com o Fernando Saraiva e a partir da� ele come�ou tamb�m a trabalharÉ e tem 
feito trabalhos fant�sticos, n�o �, os pr�mios de jovens cineasta do Cinanima, para a� 
noventa por cento s�o para o Fernando, quer dizer (risos) porque ele de facto tem um 
excelente trabalho nessa �rea, muito melhor do que eu. O Porto tem sido um dos centros 
dinamizadores dessa arteÉ. e para mim, como disse h� um bocado, tamb�m o ter 
trabalhado, ter colaborado sobretudo com a ASIFA workshop, foi de facto uma forma��o 
muito importante, para mim, aquela quest�o da coopera��o que uma pessoa faz, faz um 
filme, envia para l�, recebe dez, vinte, trinta filmes de volta, faz com que uma pessoa 
compare os resultados daquilo que obteve, e depois como � que conseguem, eu trabalhei 
para cara�as e s� fiz esta merda, e aqueles gajos mandam-me aqui trabalhos fant�sticos, 
como � que eles fizeram, n�o �?. Eu estava com muitas perspectivas, um trabalha o 
desenho, outro trabalho em recortes, outro trabalha em marionetas, outro em pixila��o, outro 
n�o sei qu�É uma pan�plia de t�cnicas que eu posso fazer istoÉ tamb�m � interessanteÉ e 
aquele outroÉ e esse di�logo a� foi de facto construtivo, na minha pr�pria forma��o, depois 
haviam tamb�m reuni�es do grupo, geralmente falavam entre si, mas depois come�aram a 
alargar a todos os outros festivais, incluindo ao Cinanima, e nessas reuni�es de grupo, s�o 
esses momentos de partilha de troca de experi�ncias, e tamb�m de contactos, muitas vezes 
uma pessoa faz um projecto e convidam, um convidado internacional, aquele, aquele fez um 
filme fixe, deixa ver como � que ele trabalha, anda c� (risos) n�o �? e nesse aspecto tamb�m, 
puseram-se em pr�tica alguns workshops, que foram divertidos e foram para mim muito 
importantesÉ 

M: J� desenvolveste algum projecto de anima��o com jovens com necessidades educativas 
especiais? ou se tens conhecimento de alguns projectos? 

AF: H� filmesÉ h� projectos e h� pessoas que tem trabalhado nessa �rea, com muito 
qualidade, eu lembro-me da Jessica Langford na Esc�cia que fez um filme h� muitos anos 
atr�s, que acho que se chamava Save, n�o tenho a certeza e foi feito com mi�dos 
mongol�ides, tenho uma cassete vhs com esse filme, com v�rios trabalhos dela e incluindo 
esse, tem o filme e tem o making off tamb�m, onde se v� os mi�dos, � de facto espantoso. 
H� um outro filme muito interessante do Jean-Luc Slock feito com cegos, o Jean tamb�m 
tem feito experi�ncias em todo lado, variad�ssimas experi�ncias, o Jean-Luc tem j� agora e 
sobretudo nos �ltimos anos, uma perspectiva um bocado mista entre um workshop e o filme 
de autor, portanto tem animadores com quem trabalha que t�m val�ncias art�sticas muito 
fortes, e que acabam por ter uma influ�ncia muito grande e directa na qualidade final do 
filme, a ele n�o interessa fazer um workshop pelo workshop, mas interessa-lhe que os 
resultados sejam os melhores poss�veis, porque isso tamb�m � muito motivador para os 
participantes, e estou-me tamb�m a lembrar de um outro filme, que h� uns anos atr�sÉ do 
in�cio dos anos 90, ele passouÉ foi candidato ao Cartoon D«or que era ÒA Is For AutismÓ (by 
Tim Webb), que era feito com autistas, esses tr�s filmes pelo menos, s�o tr�s refer�ncias que 
eu tenho na minha mem�ria. 
Quanto ao meu trabalho pessoal nessa �rea, lembro-me que ando estava a dar aulas aqui no 
Arbusto, que na altura tinha uns mi�dos com grandes problemas, neste caso era um rapaz 
com cerca de dez anos, que era parapl�gico, todo torcido, com uma dificuldade de 
coordena��o motora enorme, mas tinha uma vontade enorme de aprender e de fazer as 
coisas, e portanto foi ..., nunca mais me esque�o desse trabalho, com esse rapazÉ N�o 
propriamente com necessidades especiais mas com cuidados especiais, fiz um trabalho com 
mi�dos ciganos no Bairro do Cerco do Porto, tamb�m foi uma experi�ncia, n�o muito f�cil, 
mas resultou muito bem, e muito simp�tica. H� um bocado n�o falei, mas s�o mi�dos que 
necessitam tamb�m de muita aten��o e s�o extremamente dif�ceis, s�o os chamados 
sobredotados, tamb�m foi das experi�ncias mais complicadas que eu tive, fiz com mi�dos da 
escola Paula Francionete e que deu um filme interessante, mas trabalhar com mi�dos 
sobredotados, ai que dor de cabe�a, s�o superÉ conhecem tudo de uma coisa, interessam-
se por entender a coisa, a partir do momento que entendem, j� n�o interessa fazer, primeiro 
que eles fa�am qualquer coisa, � obra, n�o �?, lembro-me de uns rapazes de treze ou 
catorze anos, computadores, um gajo trazia o computador, que marca? que softwares � que 
tem?, que vers�o? queriam ver o computador todo e eu, j� que gostas tanto de computador, 
porque n�o fazes a� um gen�rico, para o filme, animando as letras e tal no computador,  (AF, 
gesticula como que o individuo passa a ter desinteresseÉ assobiando para o lado)  j� estava 
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noutra, mas faz assim e (mais gestos demonstrando o desinteresse) quando ele percebeu o 
que ia fazer e como fazer, j� n�o precisa de fazer. S�o tamb�m, uma pessoa pensa, vamos 
trabalhar com sobredotados � p� vamos fazer coisas fixes, mas eles precisam de uma 
aten��o constante, s�o oito, s� que uma pessoa n�o pode estar em oito lugares ao mesmo 
tempo, n�o pode, quando est�s a dar aten��o a um os outros j� est�o, sabe-se l� a fazer o 
qu�?! (risos)  foi uma luta terr�velÉ tem de se estar constantemente a motiv�-los, e a 
anima��o � ao contr�rio, precisa, se calhar faz-lhes muito bem, porque implica um trabalho 
constante, met�dico, paci�ncia, perseveran�a. Se calhar faz-lhes muito bem uma coisa 
dessas. 

M: Na sua opini�o poder� existir ou n�o, vantagem em utilizar a anima��o no ensino 
especial? 

AF: Acho que h� experi�ncias muito interessantes, que nos levam a dizer que obviamente 
que sim, agora como tudo, as coisas bem feitas e mal feitas, fazem toda a diferen�a, n�o 
�?É um bom professor de matem�tica, por exemplo, o curso de matem�tica, n�o � bom ou 
mau em si, depende do professor que l� tenha, tenho professores de matem�tica, da minha 
experi�ncia, que eu gostava da matem�tica e ent�o era um aluno razo�vel, e tinha 
professores de matem�tica que eu detestava e eu era um p�ssimo aluno de matem�tica. 
Acho que n�o se pode generalizar essas coisas, acho que se deve adaptar as coisas �s 
pessoas, e aos locais, e �s situa��es. Agora que o cinema de anima��o teoricamente, 
potencialmente, tenha todas as potencialidades para ser uma ferramenta extremamente �til 
nesse aspecto, eu acho que sim. Depende de como � utilizada, mesmo sem ser em, com 
mi�dos com necessidades especiais. Lembro-me de h� uns tempos, dei umas aulas na 
Cat�lica e havia pessoas interessantes e interessadas na anima��o, depois eu vim embora e 
foi para l� outro professor, e os alunos fugiam daquele professor, porque era um horror de 
professor, porque tinha de ser assim, e isso n�o funciona, n�o �É 

M: esta quest�o tem um bocadinho a ver com achas pode contribuir, pode beneficiar de 
alguma forma o ensino ou a passagem do conhecimentoÉ  
AF: Aquelas experi�ncias, relatos, de colegas da ASIFA, de workshops, que  trabalharam 
com essas situa��es, quase todos s�o un�nimes em dizer, sempre que h� mi�dos com 
problemas de comportamento, de aprendizagem, etc., quando um pessoa faz um workshop 
muitas vezes s�o os mais interessados, os mais empenhados e aqueles que fazem o melhor 
trabalho, muitas vezesÉ � um bocado inevit�vel nas escolas ostracizar alguns alunos: n�o �s 
capaz, n�o sabes, tu n�o sei qu�, n�o sei que maisÉ e muitas vezes ao criar um elemento 
novo, em que todos est�o a zero e esses mi�dos tem a oportunidade t�o grande como os 
outros, e muitas vezes agarram essa possibilidade e ao envolverem-se mostrar que s�o t�o 
capazes ou mais dos que os outros de fazer as coisas, portanto e nesse aspecto em 
particular aquilo que eu tenhoÉ ecos bastantes positivos, dos colegas de �reaÉ 

M: Segundo a sua experi�ncia quais s�o as etapas b�sicas para se desenvolver um projecto 
de anima��o? Cada projecto � um projecto, como � �bvio, masÉ 

AF: Para mim, quanto melhor for preparado, em termos do tema, da pesquisa, do 
conhecimento do tema a desenvolver, que os alunos possam ter, melhores resultados eles 
v�o ter, � como tudo, ou tu sabes como � que falas ou dizes banalidades, e aqui n�o � 
diferente, portanto qualquer tema que uma pessoa possa desenvolver num filme deve ser 
preparado, estudado, pesquisado, n�o � É e quanto mais desenvolvido for esse tema, 
melhores resultados vamos obter no filme depois. Essa parte de prepara��o n�o pode ser 
negligenciada, depois h� a parte de constru��o das ideias, n�o �, de ir buscar essas ideias 
de coisas onde possam ter esse conhecimento, para organiza-las numa pequena narrativa, 
de prefer�ncia haver visitas de estudo, s�o extremamente �teis e motivadoras, fazer um tema 
e ir visitar um museu, uma casa, uma quinta,É  levar as pessoas l� e p�-las a desenhar no 
local, quebram-se os estere�tipos, fazer uma casa assim (com a m�o faz o desenho de uma 
casa quadrada) vamos fazer aquela casa que est� ali, j� � diferente, n�o �?É depois � a 
organiza��o do trabalho, depende da t�cnica que for utilizada, se � desenho, se � recortes, 
se � marionetas, se � plasticina, se � silhuetas, portanto, eu geralmente no in�cio muitas 
vezes fazia Ð abria, vamos fazer o qu�, temos estas hip�teses todas, e o professor perdia 
tempo imenso � procura s� da t�cnica, e depois nunca pod�amos ter os mat�rias necess�rios 
para todas as t�cnicas, portanto em termos pr�ticos h� que decidir tecnicamente, como 
vamos fazer as coisas, antes do workshop come�ar, para que uma pessoa possa ter os 
elementos mat�rias e os equipamentos necess�rios para poder trabalhar, daquela forma, que 
uma pessoa decidiu fazer, n�o �?. 
Portanto e nesse aspecto muitas vezes � interessante coordenar essas actividades com 
val�ncias locais, por exemplo, se eu fosse fazer um workshop a Barcelos, seguramente ia 
tentar fazer com barro, n�o �, se eu fosse a Portalegre se calhar ia fazer com corti�a, (risos) 
n�o �, portanto, desafiar as pessoas dentro das tradi��es locais, das val�ncias locais, at� 
porque nos d� maneiras de uma pessoa nunca tinha pensado em fazer anteriormente, n�o �? 
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A quest�o dos desafios, n�o �É depois, dependendo da t�cnica, obviamente, quando 
estamos a animar, em todos os workshops fazemos com t�cnicas debaixo da c�mara, n�o �, 
t�cnicas directas, que s�o relativamente mais simples, mais interessantes para este tipo de 
p�blico, funciona bastante bem.  
� ser o mais exigente poss�vel, uma pessoa n�o pode condescender, � um puto, qualquer 
coisa que ele fa�a est� bem. Se o puto perceber que qualquer coisa est� bem, ele 
desmotiva-se rapidamente, se uma pessoa exigir que ele fa�a as coisas bem feitas, ele vai 
pensar melhor, e vai-se envolver um bocado no seu projecto, uma pessoa tem de exigir deles 
constantemente para fazer melhor do que fazem, que � o que os faz evoluir, e � o que faz 
manter o interesse nas coisas. Se uma pessoa fica, est� satisfeita com a primeira coisa que 
fazem, eles rapidamente se desmotivam e depois se for poss�vel, fazer a tal inter-
disciplinariedade, vamos trabalhar numa escola, se calhar o professor de m�sica, porque n�o 
colaborar com o professor de m�sica?, podem trabalhar com o professor de hist�ria, com o 
de geografia, com o de design, n�o �?, com o teatro, porque n�o envolver os professores 
das v�rias �reas, num tema, o desenvolvimento de um conceito, etc. e o caso da m�sica � 
obvio � algo que � mais evidente, mas por exemploÉ no outro dia fui fazer um workshop em 
Israel, numa escola de anima��o, era uma escola de anima��o, que tinha ao lado um curso 
de m�sica, pois nunca os alunos de m�sica se cruzaram com os animadores, a n�o ser neste 
workshop em que fomos l�, mas por que � que voc�s n�o trabalham com uma m�sica e 
fazem, pedem aos gajos da m�sica para trabalhar, nunca, nunca trabalharam.  
Nesta escola aqui, tem o curso de cinema e o curso de teatro, os alunos precisam de 
actores, mas raramente v�o buscar os alunos de c�, n�o faz sentido, enfim!  faz sentido 
promover essas inter-disciplinariedades. mas na pr�tica, muitas vezes � dif�cil de incluir nos 
programas, uma pessoa tem programas muito curto, muito fechados, t�m que dar a mat�ria, 
se n�o d� a mat�ria, depois est� lixadoÉ   

M: Foste falando, ainda agora tocaste no assunto, mas eu vou perguntar na mesma, 
consideras que atrav�s das t�cnicas tradicionais, existe mais vantagem no processo de 
aprendizagem, ou consideras que qualquer t�cnica de cinema de anima��o, isso � poss�vel, 
isso � vi�vel?  

AF: Qualquer t�cnica, depende dos equipamentos que as pessoas t�m dispon�veis, e em 
termos de equipamentos dispon�veis tem havido uma democratiza��o enorme dos meios de 
produ��o, eu ando com um escrit�rio no bolso (vai com a m�o ao bolso das cal�as buscar o 
seu telem�vel) isto faz tudo, faz anima��o tamb�m, n�o �?   

M: Mas no caso de jovens com necessidades educativas especiais, pode ser mais vantajoso 
a aprendizagem das t�cnicas tradicionais?  

AF: Eu acho que pode, estava a pensar nesta quest�o da democratiza��o dos meios, da 
leveza das coisas, os equipamentos s�o leves e f�ceis de utilizar, � uma mais valia do que 
teres uma truca, com uma c�mara, com uma luzes, n�o �? que complicas muitas vezes uma 
situa��o, que se calhar podes tirar partido com outra leveza, com outra forma. Anima��o 
com IPhones num workshop no outro dia na Casa da M�sica, que o filme foi todo feito com 
IPhone, tanto a imagem como o som, a m�sica foi criada,  havia um grupo que estava a 
trabalhar com um m�sico, e outro grupo, n�o �, uns faziam a imagem, outra metade do 
tempo estavam com m�sica e criaram um concerto com IPhones, fizeram o concerto, 
projectamos a imagem e eles tocavam os instrumentos, ou melhor os Iphones todos, (risos) e 
fizemos ali a banda sonora do filme, isso �, Iphones ainda � algum certo elitismo, mas os 
pr�prios telefones, os telefones, se for ver os telefones dos alunos, se calhar alguns deles 
s�o mais sofisticados do que os dos professores, e que dos pais, os alunos t�m melhores 
equipamentos, nesse aspecto, do que muitos pais e muitos professores, h� a� uma 
acessibilidade tecnol�gica que acho que uma pessoa deve de tirar partido dela, n�o �? Aqui 
h� uns tempos falava com uma das pessoas que foi importante neste ASIFA workshop que 
foi o David backin. David HilbermanÕs / David Silverman, que � um americano que fez 
anima��o com mi�dos h� muito tempo, foi ele que me envolveu na ASIFA, e a �ltima vez que 
o encontrei aqui h� uns anos atr�s, ele diz, olha eu j� n�o fa�o workshops com os mi�dos, 
eles hoje em dia j� sabem muito mais do que eu, v�o buscar os softwares, v�o buscar os 
conceitos, tem os Iphones, eles sabem mais do que eu, vou l� fazer o qu�? (risos). Mas uma 
pessoa tem de estar consciente da evolu��o dos tempos, n�o �?, porque sen�o, estamos 
aqui a chover no molhado, n�o �?!  Tentar descobrir a p�lvora quando j� se sabia onde � que 
eles j� l� v�o. 

M: Consideras que esta �rea pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de jovens com 
necessidades educativas especiais?  

AF: Inclus�o socialÉ n�?! Aquilo que eu disse � um bocado � aquilo que eu penso, muitas 
vezes h� mi�dos que s�o ostracizadosÉ quer consciente, quer inconscientemente, pelos 
professores e pelos outros alunos: aquele � um chato, aquele � um pregui�oso, aquele n�o 
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sabe fazer nada, h� muitos mi�dos, algum problema, a culpa � dele, portanto quer seja, quer 
n�o seja, e muitos desses mi�dos quando t�m uma oportunidade de estar todos nivelados, 
como � actividade nova, em que todos s�o suposto a come�ar do zero, eles muitas vezes 
aproveitam-na para as suas, para se apoderar da suaÉ e afirmar a sua posi��o, por isso � 
que  muitos dos meus colegas �s vezes referem que muitas vezes s�o os piores alunos da 
turma, aqueles os mais mal comportados, aqueles que apostam num projecto e o levam para 
a frente, e isso � importante, � uma quest�o de dar cr�dito e reconhecimento, aos alunos. 
Quando uma pessoa lhes reconhece, o valor, eles mais facilmente se empenham nas coisas, 
quando uma pessoa os trata como se eles n�o soubessem fazer nada, e n�o s�o capazes de 
fazer nada, eles n�o fazem nada e assumem essa posi��o. O cinema de anima��o � uma 
arte, � uma profiss�o que � exigente, mas que se for adaptada �s potencialidades de cada 
um, acho que temÉ  potencialidades para fazer coisas excelentesÉ mas n�o � f�cilÉ  

M: Se aparecesse um projecto, com crian�as ou com jovens com necessidades educativas 
especiais, aceitarias? 

AF: Tenho um projecto de fazer um workshop com cegos, � uma quest�o de arranjar aqui um 
grupo de jovens, ou crian�a, ou jovens, mas tamb�m n�o h� tantos cegos como isso, 
felizmenteÉ  

M: Muito Obrigado pela colabora��o  
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1.2. ANTîNIO COSTA VALENTE 

M: H� quantos anos trabalha na anima��o e como � que entrou no mundo da anima��o? 

CV: H� cerca de trinta anos, � trinta anos, � volta disso. Portanto o Cine Clube j� tem mais de 
trinta anos, o Cine Clube de Avanca, e o primeiro filme que n�s fizemos foi logo um filme em 
stop motion, que agora chamamos de stop motion, na altura chamava-se outra coisa, e 
depois logo a seguir come�amos a fazer os primeiros filmes de desenhos animados. 
Come�amos a fazer filmes de desenhos animados porque era a forma mais barata para 
quem n�o tinha um tusto, para fazer cinema. Arranjamos na altura um papel que vinha da 
Celulose de Cacia, e mais umas tintas de uma escola que j� n�o as usava, e foi assim que 
come�amos a fazer os primeiros filmes, os primeiros filmes s�o esses, e fizemos a�, n�o sei, 
sete a dez filmes que fizemos com esse equipamento, sem termos uma �nica c�mara de 
filmar. Portanto, os primeiros filmes s�o feitos assim.  

M: ainda os tem?  
CV: simÉ ainda existem os filmes, na altura foram feitos em 6mm. Portanto 6mm � um 
suporte que se aguenta muito tempo. 

M: O que � para si o cinema de anima��o?  

CV: N�o fa�o a m�nima ideia. N�o fa�o mesmo, a m�nima ideia. Para mim cinema de 
anima��o � antes de mais cinema. Portanto eu gosto de cinema, porque o cinema nos d�, 
nos d� possibilidade de continuarmos aquilo que � o nosso espa�o de imagina��o. Portanto, 
como temos um espa�o de imagina��o que gosta de se armar em parvo, e est� sempre 
evoluir, � evidente que o cinema acaba por ser a continuidade disso mesmo, n�o �? E por 
que desde o primeiro filme que vi, que achei muito interessante o processo que o cinema nos 
d�. Ou seja, dava-nos a possibilidade de n�s efectivamente galgarmos espa�os naquilo que 
� o comum dos nossos, do nosso dia a dia, n�o �? Portanto, e como n�s precisamos de ter 
sempre um ponto de fuga, em rela��o �s coisas, o cinema � isso mesmo, um excelente 
ponto de fuga, pelo menos, acaba por ser a ferramenta desse ponto de fuga que n�s 
precisamos. Depois o cinema de anima��o no meio disto tudo, bom, eu acho que a gente 
come�a logo por rabiscar, n�o �, portanto todos n�s desenhamos antes de escrever, pronto, 
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o desenho � sempre um meio de comunica��o nosso, portanto � a forma de n�s 
experimentarmos e expressarmos o nosso espa�o de imagina��o, desde que nascemos, n�o 
�, portanto, aquilo que de uma forma, ou seja, fazendo isto de um modo que uns podem 
dizer que � com jeito ou sem jeito, de qualquer maneira, o desenho est� l� sempre, n�o �?, 
para todos n�s, n�o �?, e exactamente para isso, ou seja, �s vezes passamos pelo processo 
de copiar, n�o �?, mas h� sempre um espa�o de constru��o, n�o �?, portanto o desenho 
permite-nos fazer coisas novas,  completamente novas, � s� por isso, digamos que o cinema 
de anima��o amplia mais o espa�o que eu gosto dentro do cinema, e portanto eu diria que � 
isso mesmo, que o espa�o da anima��o � um espa�o de amplia��o, da nossa imagina��o 
com que todos precisamos de viver de alguma forma. 

M: � um processo curioso, est� a querer dizer-me que � uma forma de express�o, � a 
continuidade do processo que vem de dentro. 
CV: claro, e � a nossa forma de expandirmos, n�o �? porque n�o podemos estar s� a olhar 
para a garrafa serrana. Podemos dizer assimÉ e podemos pegarÉ ent�o em vez disto, se 
um jacto de �gua estivesse a cair naquele sitio n�o precis�vamos da garrafa para nada, e a 
garrafa podia estar s� para atirar �gua aos outros, n�o �?. Pronto, e j� estamos a expandir as 
coisas, n�o �?, e aquilo que � ali j� � outra coisas. Isto anima-nos, n�s precisamos de coisas 
para nos animar, sen�o o que � que andamos c� a fazer, n�o �? 

M: A anima��o experimental, como � que define anima��o experimental? 

CV: Eu tive um percurso antes de come�ar a estudar cinema, ou o cinema ser o modo da 
maior parte do meu estudo a seguir, que foi uma passagem exactamente pelas artes 
pl�sticas, e a passagem pelas artes pl�sticas aconteceu naqueles anos oitenta, setenta 
oitenta, em que se discutia muito o fim do modernismo, de alguma forma, n�o �?, e a p�s 
modernidade, entre o abstracto e o figurativo, n�o �?, havia aquele confronto de repente ali,  
de novo pegar no figurativo quando at� a� o abstracto era o espa�o de desenvolvimento, e 
portanto em todo o caso, isso para mim foi sempre um espa�o de debate, que sempre me 
interessou, n�o �!, de alguma forma, porque era tamb�m a raz�o pelo qual eu expandia os 
meus desenhos, n�o �!, e portanto, o cinema experimental � um espa�o que sempre esteve 
ali, umas vezes mais presente, quando se faz um filme, porque quando se faz um filme, nessa 
altura tem de se p�r de alma e cora��o nas coisas, ou ent�o quando se pensa: ah qualquer 
dia fa�o uma coisa destasÉ volto-lhe a pegar, n�o �!, e portanto � sempre qualquer coisa 
que est� latente, porque a gente sem experimentar, andamos sempre a bater no mesmo, ou 
seja, eu quase que seria incapaz, digo eu, n�o sei, de desenhar sempre a mesma 
personagem, em todos os filmes, n�o �?, porque acho que o enorme repetitismo, repetir 
dessa forma � um bocado redutor, sobretudo para quem procura num espa�o destes, como 
� o cinema, n�o �?, abrir portas e janelas, fechar outras, tirar janelas e portas e meter um 
cortinado, e a seguir mandar a parede abaixo, pronto, n�o �?, porque � a base disso. O 
cinema � assim, o primeiro filme que eu vi numa sala de cinema improvisada, era um sitio 
onde estava toda a gente a �lcool, era portanto uma destilaria de �lcool, um pavilh�o enorme 
onde havia a destilaria de �lcool, eu tinha, n�o sei que idade � que tinha, mas era um mi�do, 
tinha l� ido ao cinema, de bicicleta, e �s duas por tr�s, algu�m diz: vem a� a pol�cia, portanto, 
aquilo foi num instante, puxar cordas e n�o sei qu�, as mesas descem do tecto, a m�quinas 
ficam guardadas para outro lado, � paredes que se movem e n�o sei quantos, e chega a 
pol�cia, chega ali de espingarda e G3 n�o sei qu� e tal, assaltam o sitio e o que v�em �: todos 
aqueles ex-funcion�rios daquela destilaria, est�o todos, parecem velhos, sentados a comer a 
sopa dos pobres (risos)É ou seja, � metamorfoseÉ n�o �? completamenteÉ eu acho que o 
cinema de anima��o se espraie exactamente por isso, pela metamorfose e pala ac��o, n�o �,  
para mim a metamorfose � excelente, quer dizer, � o espa�o onde mais o cinema de 
anima��o se mete, n�o �? Primeiro vai-se ao cinema de bicicleta, e v�-se essas coisas, quer 
dizer.  

M: Est� a falar, da altura, antes do 25 de Abril? 
CV: estou a falar antes do 25 de Abril, a ditadura est� ali expressa porque o titulo do filme 
era, o filme chamava-se ÒO filho da ....Ó, se fosse depois do 25 de Abril se calhar aparecia l� a 
outra palavra. � um filme que desapareceu e nem tem qualquer interesse, mas o mais 
importante era aquilo, o facto de que havia aquilo, aquela metamorfose, aquela capacidade 
de podermos mexer as coisas e � o que a gente faz, pegamos numa m�quina como ali est� 
(apontou para a c�mara de filmar) e temos a� o telefone e depois outro plano e n�o sei qu�, e 
j� est� a c�mara a falar ao telefone, n�o �? prontoÉ � daquelas coisas que s� o cinema nos 
ajuda a fazer destas coisasÉ esta loucura, se quisermos chamar-lhe isso, n�o � loucura 
nenhuma, a gente precisa destas coisasÉ andamos c� uns anitos e depois É  

M: Como descreve a anima��o na �ltima d�cada?  De 2000 para c�É 

CV: Eu acho que h� diferen�as entre o s�culo XX e o s�culo XXIÉ h� claramente, assim 
algumas diferen�as e s�o diferen�as que tem a ver com o seguinte: � uma altura onde a 
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anima��o passou a ser mais interessante, � a anima��o que � feita em escola, n�o �?, a mim 
surpreende-me, por exemplo, quando aconteceu aqui � uns diazitos, h� duas noites por a�, a 
entrega dos îscares, n�o foi isso, eu acho que de repente s� havia espa�o para haver ali 
filmes feitos na escola, s�o esses que muito claramente est�o a ser muito mais interessantes, 
n�o �? Ou seja, o s�culo XXI, � o s�culo onde o cinema de anima��o � sobretudo resultado 
da cria��o em espa�o comum, espa�o de escola, n�o �?. A escola � um espa�o comum, � 
um espa�o onde se pode interagir e muito n�o �?, e sobretudo com o fim, com o 
desaparecimento dos est�dios de cinema de anima��o, n�o �?, de alguma forma � preciso 
que haja um s�tio onde, onde se tenha um espa�o comum, onde as pessoas possam discutir, 
possam ser interpeladas, onde h� espa�o, onde tem de haver espa�o para fazer perguntas, 
onde a interroga��o tem de estar ali sempre presente, portanto, eu diria que o s�culo XXI � 
isso mesmo, ocupou o espa�o que antes era dos est�dios, n�o �?. Houve claramente um 
desinvestimento total em termos daquilo que � a constru��o de est�dios de anima��o, n�o 
�?, sobretudo, porque o cinema de anima��o passou a ser em termos econ�micos, o 
resultado de apoios, dos apoios estatais, isto em Portugal e nos outros pa�ses da Europa, de 
uma forma geral, n�o �?, esses apoios passaram a ser muito, muito direccionados por 
interesses estrat�gicos e interesses pol�tico-econ�micos que resultaram em dirigismo de 
produ��o da anima��o, em certos pa�ses, Portugal, n�o �?, n�o deixa de, n�o sai daqui, ou 
seja, n�o sai deste grupo, ou seja, tamb�m aconteceu o mesmo aqui, e portanto, eu diria que 
definhou, tornou-se muito igual. E as coisas mais interessantes que surgiram, a partir do 
s�culo XXI, n�o �?, � exactamente aqueles que est�o ligados �s escolas. Porque as escolas 
passaram a ser o espa�o de liberdade fundamental para a anima��o existir, sen�o andamos 
todos a fazer da mesma, da mesma treta, n�o �?. E ali acontece a Conex�o com gentes 
muito novas, que n�o t�m hist�ria, que s�o jovens, n�o t�m, n�o andaram aos dezasseis 
anos a ouvir o Vasco Granja com os programas da RTP, n�o t�m nada disso, n�o �?. N�o 
t�m a hist�ria de verem s� filmes de Disney, n�o, agora v�em da Disney e dos outros todos, 
e mais n�o sei qu�, h� uma s�rie de coisas completamente diferentes, e � sobretudo uma 
gera��o que est� ligada � internet, por onde passa mil e uma coisas, onde a capacidade, se 
quisermos do jogo pol�tico-econ�mico, dominante interno em certos pa�ses, que t�m 
interesses muito particulares, de alguma forma pode controlar. Na internet esse controlo 
passa a ser muito mais reduzido, e portanto � um espa�o de liberdade muito grande, e a� � a 
nova hist�ria de cada dos novos realizadores que vai implicar o trabalho que vai ser feito, e 
portanto n�s estamos assim num per�odo que eu acho que � fant�stico, por mim, eu acho 
que as coisas mais interessantes deste s�culo XXI, nascem e quase que morrem nas escolas. 
At� porque, hoje h� muitas escolas, h� muitos s�tios onde se pode aprender anima��o, 
aprender, experimentar, sobretudo experimentar, n�o �? 

M: At� mesmo o acesso aos equipamento. 
CV: completamente, e as coisas est�o a�, ou seja, aprende-se na internet, n�o �, vai-se ao 
youtube e est�o l� as li��es todas de como se aprende o software, as t�cnicas, e n�o sei qu� 
e tal, e o auto-ensino � hoje uma constante, quem quiser saber, tem todas as ferramentas 
debaixo da cova do bra�o para aprender. Portanto, � mais o experimentar, isso � que � o 
mais importante. Isso d�-nos para perceber, qual � o espa�o de pensamento dos alunos, n�o 
�?, que est�o implicados no processo de experimentar cinema de anima��o, n�o �? e isso 
acontece n�o s� em disciplinas de anima��o, comunica��o e outras coisasÉ depois de 
repente para fazer um exerc�cio em Psicologia, n�o sei o que vou fazer e portanto vou fazer 
em anima��o, pronto. Acontece isso, n�o �?, e isso s�o exerc�cios muito v�lidos, tanto para 
essa cadeira como para n�s que gostamos de anima��o e estamos a olhar um pouco para 
essas coisas, onde de repente aparecem  exerc�cios diferentes de anima��o, e portanto eu 
diria que � isso tudo, sobretudo porque e no caso portugu�s, quase que todos os est�dios 
ou fecharam ou foram obrigados a fechar, n�o �? Portanto, esse dirigismo pol�tico-
econ�mico acabou por resultar nisso. Portanto, ficamos num processo zero, n�s estamos no 
s�culo XXI de forma diferente do s�culo XX. No s�culo XX por exemplo, vemos conjuntos de 
est�dios, faziam regularmente cinema de anima��o com autores diferentes, n�o �? Portanto, 
que tinham tamb�m perspectivas gr�ficas diversas, e formas de contar a hist�ria diversas, e 
o resultado disso, � que os filmes da� resultantes, depois acabavam por ganhar muitos 
pr�mios e o cinema portugu�s que havia, digamos que o cinema de anima��o era aquele que 
mais pr�mios recebia por a�, nos Festivais l� fora e n�o sei qu�. Agora no s�culo XXI isso caiu 
completamente de rastos, foi completamente abolido, primeiro porque os filmes que agora se 
fazem com apoios financeiros, at� t�m dinheiro, s�o todos mais ou menos iguais. Quem 
atribu� apoios em Portugal � o ICA. Ora o ICA tem sempre os mesmos j�ris h� v�rios anos, 
portanto � sempre aquele gosto, n�o �, portanto como � aquele gosto, os filmes s�o 
praticamente do mesmo, dentro do mesmo naipe da produ��o, portanto n�o h� diversidade, 
e o resultado � que isso, levou a que no s�culo XXI os pr�mios atribu�dos � anima��o 
desceram de forma abrupta, e ao mesmo tempo, e � muito curioso isto, passaram a existir 
muitos pr�mios onde antes nunca se ganhava pr�mios, curtas metragens de fic��o, 
exactamente porqu�? Porque a� ainda h� mais produ��o de filmes em escolas, s�o quase 
tudo gente que est� a acabar o seu curso, n�o sei quantos que fazem a sua curta, e tem 
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curtas magnificas que acabam por encontrar por a�, uma receptividade, que depois a 
anima��o fica ali bloqueada, encostadinha, apertadaÉ n�o d�!! se continuar o mesmo 
processo, n�o �, vamos ter os mesmo filmes, vamos ter a mesma coisaÉ n�o seiÉ  o tempo 
dir�, n�o �?  
Diversidade sobretudo e distribui��o e tal que � uma coisas, se houver distribui��o, h� 
diversidade, se houver diversidade faz com que as coisas possam-se abrir, e as coisas 
abertas s�o fundamentais, e � o princ�pio da liberdade, n�o �? O principio � esse, � evidente 
que n�s estamos em dois mil e catorze n�o �, e portanto falarmos em liberdade em dois mil e 
catorze com as condi��es que temos neste pa�s, � para a gente se rir, n�o �? mas pronto, 
vamos l� a verÉ 

M: Na sua opini�o, qual � o potencial de cinema de anima��o numa din�mica educativa, ou 
como estrat�gia educativa? 

CV: � assim, eu tenho algumas d�vidas sobre isso, � assim, o cinema de anima��o � uma 
coisa gira, e portanto todas as coisas que s�o giras, em termos de educa��o, torna as coisas 
muito mais pr�ticas para o professor, um professor consegue motivar os alunos muito mais 
com uma coisa gira do que com uma coisa que � chata, n�o �? ou que � igual a outras 
coisas, e portanto, enquanto o cinema de anima��o continuar a ser uma coisa gira, n�o �?, 
vai ser f�cil usar o cinema de anima��o, quando o cinema de anima��o for como os 
powerpoints ou esse tipo de coisas, deixa de ser uma coisa gira. A minha quest�o �, se o 
cinema de anima��o vai ter capacidade de quando deixar de ser uma coisa gira, continuar a 
ser importante para a educa��o, n�o �? isso � uma interroga��o que me coloco, n�o tenho 
assim muitas respostas a fazer, porque, tamb�m n�o fiz nenhuma investiga��o espec�fica 
sobre isso, digamos que s�o aqui s�, s�o hip�tese de racioc�nio que eu assim um pouco 
coloco. Portanto, eu acho que enquanto isto for giro a anima��o vai permitir fazer muitas 
coisas, sobretudo motiva, n�o �? pronto, mas motivar tamb�m n�o � o objectivo que n�s 
queremos, motivar � sempre o primeiro passo que n�s temos que dar, para que as coisas 
possam resultar, n�o �? Interessa que os alunos possam evolucionar, possam experimentar, 
possam fazer coisas, e possam sobretudo resolver o seu processo educativo de forma muito 
positiva. E portanto, depois dessa motiva��o, � preciso que possamos usar o cinema de 
anima��o, exactamente para as fases seguintes, s�o sempre as mais dif�ceis depois de 
chegar, n�o �?, s� com o cinema de anima��o, n�o �?, � como tudo, mas pronto. Mas 
sobretudo com aquilo que seja giro, n�o �, e portanto eu acho que esse � o grande desafio, e 
como � que n�s podemos conseguir com que o cinema de anima��o nos ajude a dar os 
passos a seguir � motiva��o, porque a motiva��o a seguir tamb�m facilmente pode resultar 
em desmotiva��o. Pronto, n�o �?, usei o brinquedo, passei a usar o brinquedo, pronto passo 
a outro, acabou, isto d� muito trabalho, n�o quero, estou aqui h� n�o sei quanto tempo e 
ainda n�o vi nada, n�o �? Portanto tem de haver, a t�cnica s� por si, aprende-se muito 
r�pido, n�o �? Portanto, tem que haver depois o lado do cinema a entrar, n�o �?, o lado da 
imagina��o, a justificar que eles possam evolucionar, possam evoluir, possam criar, n�o �?, e 
portanto, eu acho que o cinema de anima��o s� por si entra muito bem no processo de 
motiva��o, mas depois precisa do apoio do cinema. 

M: refere-se � linguagem? 
CV: V� l�, exacto. Como processo de comunica��o e processo de experimenta��o, como 
falamos � bocado a  experimenta��o � muito importante, n�o �? � sempre, para se poder 
fazer as coisas, n�o �?, e porque tem que haver sempre um fim em vista, n�o �?, o processo 
educativo � um bocado isso, os alunos possam aprender para, n�o �? h� sempre um ponto 
ou um ponto final, chegarem da melhor forma a esse ponto final. E portanto eu diria que esta 
� a quest�o que temos em cima da mesa, n�o �? Temos ali uma base comum, mas depois, 
tamb�m os docentes s�o obrigados a trabalharem de forma individualizada, de alguma 
forma, a fazerem ajustes a cada um deles  porque cada caso � um caso, n�o �? Sim, o 
est�mulo pode ser dado pela anima��o, a anima��o pode ser dada pela, pode ser estimulada, 
pode ser o processo de estimula��o, n�o �? Mas depois, tem de haver o estimulo pessoal de 
cada aluno para lhe dar continuidade, n�o �? � um bocado issoÉ diria euÉ  

M: Um pergunta mais pessoal, se j� desenvolveu algum projecto de anima��o com jovens 
com necessidades educativas especiais? Ou se tem conhecimento de algum projecto dessa 
natureza em Portugal? 

CV: Pois, n�o me lembro. Confesso que j� n�o sei, eu diria que n�o. Neste caso, � assim 
especificamente n�o, n�s fizemos v�rias coisas com e CERCI de Estarreja, mas nunca l� 
usamos o cinema de anima��o, usamos outro tipo de coisas, n�o �? Fizemos bastantes 
coisas e tal, temos trabalhado com grupos espec�ficos, n�o �? com idades muito diversas, 
desde por exemplo o jardim de inf�ncia, que � um processo assim mais complicado, pela 
tenra idade, cerca de 4 anos, tentar fazer anima��o tem de ser visto de uma maneira muito 
particular. Agora por exemplo, sei l�, com invisuais nunca trabalhamos, com trissomia � que 
n�o garantidamente, com outras defici�ncias, sei l�, j� fizemos coisas onde participavam 
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jovens  por exemplo, em cadeira de rodas, e tal, e n�o sei qu�, mas � dentro de um contexto, 
ou seja, havia aqui um contexto geral, estavam ali como estavam os outros todos, n�o �? Ou 
seja, nunca tivemos uma preocupa��o, ou nunca nos surgiu a necessidade de trabalhar com 
jovens que estavam classificados, estavam ali marcados por um conjunto de coisas comuns, 
como essa, n�o �? e tamb�m confesso que tamb�m n�o tivemos muito esse, esse desejo, a 
gente, as pessoas com ou sem defici�ncia, s�o pessoas, e portanto, n�s tamb�m temos as 
nossas pr�prias defici�ncias, e temos que viver com elas, n�o �? e at� nos divertimos com 
elas. E portanto, � um bocado penoso marcar a diferen�a, embora se saiba efectivamente, 
sei l�, estou-me a lembrar, aqui fizemos na Universidade de Aveiro, temos um curso de 
Novas Tecnologias e Comunica��o, e surgiu um problema grave a certo momento, quando 
se licenciou aqui um aluno, portanto em Multim�dia, neste caso, e era cego. O que � que vai 
fazer a seguir, algu�m especialista em imagem quando � cego. Isto � um bocado contra 
censo, n�o �?, e isto abriu aqui um espa�o de debate nessa altura. Pronto, percebe-se que 
de alguma forma se justifica que haja esta necessidade de colocar as pessoas que tem em 
comum um certo tipo de defici�ncia, que possa especializar o processo de educa��o. 

M: Na sua opini�o poderia existir ou n�o vantagens em utilizar cinema de anima��o no ensino 
especial? 

CV: Pelas raz�es que falei � um bocado, n�o �?, eu acho que � uma boa ferramenta de 
motiva��o, tem de se arranjar um m�todo em que ele possa ser efectivamente eficaz, e 
conjugue exactamente no tempo que permita com que ele seja eficaz para esse, para estes 
casos, n�o �? eu acho que � poss�vel, mas � um caso a ver em cada caso, porque ainda por 
cima s�o especiais, especiais n�o � uma coisa geral, especiais � um S � frente de um 
especial, especial, especialÉ s�o muitos especial, portanto, cada caso � um caso, no fundo, 
o que tamb�m se conjuga bem com o cinema, cada filme � um filme, portanto � um caso 
diferente, n�o �? os filmes todos que produzi, nunca os produzi todos da mesma maneira, 
cada um que vai n�o sei quantos, � outra forma de olhar pelas coisas, cada filme � um filme � 
tamb�m um bocado como este mi�dos especiaisÉ  

M: Segundo a sua experi�ncia quais s�o as etapas b�sicas para se desenvolver um projecto 
de anima��o? As etapas b�sicas a ter em considera��o para um projecto de anima��o. 

CV: Sim, etapas b�sicas eu diria que era, e misturava isto tudo, eu acho que � a ideia, que � 
a base da constru��o de toda uma narrativa, se quisermos o design, que tem a ver com, �s 
vezes as coisas nascem com um desenho, n�o �?, pode ser de um objecto ou de uma 
personagem, do que seja, e portanto eu diria que a anima��o nasce muito com base nisto, 
ou por um lado, ou por outro - ideia e design s�o a base de tudo, e estou aqui a p�r a palavra 
design, e podia p�r cria��o art�stica, pronto, n�o �? mas � s� porque � mais curto, porque � 
uma palavra que no final do s�culo XX nos invadiu e portanto nos tomou conta, tomou conta 
disto, e continua a tomar conta aqui disto no s�culo XXI, e sobretudo porque tem muito a ver 
com isto, ou seja, com a cria��o de um espa�o gr�fico, n�o �? tem muito a ver com isso. E 
portanto, eu diria que as coisas nascem ou pela ideia ou pelo espa�o gr�fico, e portanto, � 
por ali que as coisas devem de, costumam come�ar, �s vezes tamb�m � por outra coisa, ou 
seja, porque eu quero fazer um filme, pronto, por eu quero. Mas normalmente quando se 
come�a assim, aquilo vai ficar emperrado durante muito tempo, e as coisas s� come�am 
mesmo, quando depois h� qualquer coisa, (Palma com as m�os) ent�o n�o �? s� porque eu 
quero, eu queroÉ quero muita coisa, e portanto, ou seja, quando se mete a m�o na massa, � 
que as coisas aparecem, n�o �? antes disso n�o vale a pena, � s� processo de inten��es, 
tamb�m quero ser Presidente da Rep�blica, n�o �? 

M: Considera que o cinema de anima��o atrav�s das t�cnicas tradicionais pode ter 
vantagens na aprendizagem de pessoas com necessidades educativas especiais, pode trazer 
algumas vantagens? 

CV: Eu acho que sim, porque, porque � aquele que est� mais pr�ximo dele, ou seja, esses 
jovens, o desenho � uma coisa que eles experimentam, de uma maneira ou de outra, n�o �? 
sei l�, a modela��o, n�o �? tamb�m as materiais, esse tipo de coisas. � uma coisa que tem 
contacto e que faz parte do mundo deles, s�o coisas que lhes est�o muito pr�ximo, n�o �? 
as coisas como, como o l�pis, as cores e os barros, e as mat�rias como isso, que se podem 
misturar, ou que se podem encaixar, isso acaba por ser as bases de como se, como a 
cria��o, a cria��o gr�fica lhes aparece, n�o �? Pronto, � o resultado dessa experimenta��o, 
que acaba por lhes surgir, portanto, de alguma forma que as t�cnicas tradicionais de 
anima��o acabam por ser as que est�o mais pr�ximas de tudo isso, n�o �? eles pegam no 
l�pis, na tinta, nos objectos, sei l�, na plasticina, nas coisas onde se pode meter a m�o e 
aquilo transforma-se e coisa e tal. Portanto, eu isso � uma coisa que � muito imediata, e 
portanto est� ali muito mais pr�ximo delesÉ e digamos que s� aparece ali uma c�mara, uma 
c�mara de filmar, que � um acess�rio e que pode funcionar como motivador para continuar o 
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processo, para n�o o largar, n�o �? at� pode ser por a� se quisermos, e portanto eu diria que 
sim, que as t�cnicas tradicionais s�o muito mais pr�xima, � muito mais interessante, do que 
por exemplo, eu sei l�, o processo conceptual, de construir qualquer coisa dentro de um 
computador de forma completamente virtual, n�o �? agora temos de imaginar os eixos de 
coloca��o espacial, do X do Y, e do Z, para algu�m deficiente? Se calhar funciona, mas acho 
que � muito mais f�cil pegar num papel e (exemplifica amassar esticar...) n�o �? est� aqui (d� 
o exemplo de pegar no telefone, um objecto f�sico que se desloca frame a frame no espa�o), 
como v� � tudo muito imediato, muito simples tamb�m, e as coisas simples s�o sempre as 
melhores, n�o �? quando complica (risos) arranjamos sempre um problema. 

M: Considera que Cinema de Anima��o pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de 
jovens com necessidades educativas especiais? 

CV: Eu acho que isso j� est� respondido ali a tr�s, n�o �? Pode-me repetir a pergunta 
novamente? Sim, eu acho que pode contribuir, como acho que pode contribuir tudo o que 
seja o espa�o em que se tem de construir coisas, porque a palavra fundamental de tudo isto 
� construir, n�o �? Ou seja, acho que um  jovem desses constr�i qualquer coisa, � qualquer 
coisa que faz parte dele, n�o �? porque � uma coisa onde ele se empenhou e v� o resultado, 
n�o �? e portanto, se isso se aplica, por exemplo a fazer uma pe�a de cer�mica, n�o �? 
tamb�m se vai aplicar ao fazer um filme de anima��o. Se calhar o filme de anima��o tem 
uma outra vantagem, ou seja, ele passa a vida a ver os pais ou os av�s, e n�o sei quantos em 
casa, sentados a verem televis�o, e ele agora vai mostrar, agora o que voc�s v�o ver � uma 
coisa feita por mim, n�o �? ele acaba por construir um espa�o que � de maior interroga��o, 
como � que as coisas aparecem ali no ecr� de televis�o, n�o �? e portanto digamos que, se 
alguma vantagem existe, entre fazer um filme ou uma pe�a de cer�mica, � exactamente 
porque o filme vai invadir um outro espa�o, um outro espa�o no qual ele se integra, e que 
tem a ver com as outras pessoas que est�o ali � volta, n�o �? E portanto � um espa�o de 
maior dificuldade de percep��o, ou seja, onde existe se quisermos, um maior inter-rela��o de 
outras coisas, fazem com que as coisas sejam menos simples, sejam um conjunto de coisas 
simples para tornar as coisas complexas, e que tem uma rela��o afectiva de percep��o, que 
podemos dizer que tem um degrau a seguir, que � o facto de que ele acabou de fazer uma 
coisa que se calhar o av� n�o � capaz de fazer,  passa a vida a ver televis�o e n�o sabe 
como � que aquilo se faz, e ele � capaz de fazer, portanto isso � capaz de lhe dar alguma 
auto-estima, de alguma forma, e portanto, se ele conseguir acabar alguma coisa, um 
exerc�cio, e se esse exerc�cio for vis�vel, ent�o eu acho que ele tem esse sentido que 
construiu, e portanto, que alguma coisa faz parte mais dele, que ele serve para alguma coisa, 
sentir-se-� valorizado. 
Quando eles v�o ver um filme, e a seguir,  foi eu que fiz, n�o �? quer dizer eles constru�ram o 
objecto e a seguir constru�ram o sorriso, por causa dele. T�m uma coisa para mostrar, que � 
uma coisa deles, n�o �? isto � meu! isso � muito bomÉ porque eles tem mesmo que 
saberem que s�o capazes de fazer, n�o �? e se conseguem fazer, se conseguem fazer, eles 
est�o obviamente num processo m�nimo de autonomiza��o, n�o �? sentem-se pelo menos, 
mesmo que n�o tenham, mas sentem-se pelo menosÉ ora isso � o mais importanteÉ 

M: Bom, agora s� me resta agradecer por me ter recebido e se ter prestado a ajudar-me. 

CV: Ora essa, sempre que precisar... 
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1.3. FERNANDO GALRITO 

M: Vamos come�ar por perguntar h� quantos anos est�s no cinema de anima��o? 

FG:  (risosÉ)  uiii, eu costumo dizer que ca�, � um bocado como o Ob�lix, ca� no pote do 
cinema de anima��o quando era pequenino e n�o sei se ainda ando a tentar sair, mas pronto 
ainda l� estou dentro (risos). Ou seja, eu comecei a fazer, a ver muitos filmes de anima��o 
muito pequenininho em Samora Correia, na Casa da Crian�a de Samora Correia onde se 
faziam todos os s�bados actividades com crian�as, de pintura, de marionetas, de m�sica e 
as sess�es acabavam sempre com projec��es de filmes de anima��o, filmes de anima��o 
que vinham normalmente das embaixadas francesa, alem�, Canad�, ou seja, o que fazia com 
que, ou fez com que, eu antes de ver alguns filmes mais comerciais, como as coisas do Walt 
Disney, etc., tivesse visto todos os experimentalistas, o McLaren, Austin, Richard, Fischinger 
etc. toda essa gente, fez parte um pouco da minha inf�ncia e, tamb�m fez com que eu aos 
oito anos fizesse a minha primeira experi�ncia, como a partir de determinada altura eu passei 
a projectar os pr�prios filmes. Ou seja, eu sabia o mecanismo, conhecia os filmes, e  tinha 
acesso � pr�pria pel�cula, n�o �, comecei a desenhar directamente sobre a pel�cula de 
16mm, fiz os exerc�cios como McLaren, como via o McLaren fazer, n�o com a sua mestria, 
como � �bvio, mas fazia as mesmas experi�ncias, digamos, foi desde dessa altura que eu 
comecei a fazer filmes de anima��o e ficou, ou seja, se tivesse que dizer um n�mero, diria 
que o cinema de anima��o e eu, j� temos uma rela��o de mais de 40 anos (risosÉ)  

M: O que � para ti o cinema de anima��o? 

FG: Acho que o cinema de anima��o, eu acho que, tem essa coisa como, acho que por um 
lado � esse lado m�gico, o cinema de anima��o, essa capacidade de criar ilus�es a partir do 
mundo, seja ele do movimento que � criado sob o ecr�, seja ele com a capacidade que o 
movimento p�e, de transformar aquilo que se est� a movimentar, ou seja, um pouco mais 
preciso, independentemente de aquilo que eu estou a animar, ou seja posso pegar um 
objecto qualquer, num l�pis, n�o �?, e a forma como eu o vou animar, vou-lhe dar uma 
determinada psicologia, vou-lhe dar umas determinadas caracter�sticas, que faz com que 
aquele l�pis que a partir de determinada altura j� n�o seja um l�pis e passe a ser uma 
personagem do meu filme, e � uma personagem hesitante ou � uma personagem decidida, 
ou � uma personagem molengona, n�o �? e toda essa capacidade de transforma��o faz 
parte, e isso � interessante e eu acho que isso faz parte, de um mundo muito engra�ados, 
por um lado o mundo infantil, que nos acompanha a vida toda, apesar de escondermos 
bastante bem, que � essa capacidade de n�s, se voc�s, tu �s mulher, se calhar brincaste 
com outras coisas, n�o �? mas eu brincava muito aos cowboys, o que � que acontece 
quando a gente brinca aos cowboys, nem sempre tem as pistolas � m�o (movimentasse para 
ir ao bolso buscar a carteira) uma coisa qualquer que est� ali (gesticula a m�o com a carteira, 
como se fosse uma pistola) p� p� p� n�o venhas dizer que isto n�o � uma pistola, n�o �? e 
de facto, lembro-me de ter pensado isso quando apareceu o P�kemon, que � de vez em 
quando conv�m que a gente morra, para ter mais veracidade, as hist�rias que a gente conta 
tem de ter um lado, apesar de toda a gente perceber que � um imagin�rio muito grande, tem 
um carga de veracidade muito grande tal como o cinema de anima��o, toda a gente sabe o 
que s�o marionetas, toda a gente sabe que s�o desenhos, no entanto todos n�s choramos 
ou rimos com aquelas personagens e com aqueles movimentos, n�o �? e talÉ e isso, a vida 
real tamb�m tem de vez em quando tem brincadeira, esse lado, p�, matas n�o sei quantos, 
morres de vez em quando, e quando acordas, isso tem a ver com P�kemon, por acaso 
apanhas outro pau do ch�o, p� p� p� e acordas com uma capacidade dupla de fogo, de 
matar muito mais e de ter muitos mais poderes, tal como qualquer desenhos animado 
possamos ver, essas caracter�sticas a transformar aquilo que nos rodeia, est�o todas 
expressas logo � partida, nas nossas brincadeiras dia a dia, o cinema de anima��o tamb�m 
tem essa capacidade, que � de nos transportar estar para um mundo, que � um mundo de 
fantasia, que � ao mesmo tempo mundo real, aquilo que s�o os nossos faz de conta. E 
depois mais tarde, lembro-me de quando entrei na, quando estudei antropologia, 
come�amos a estudar as hist�rias dos rituais, e todas as transforma��es que os rituais 
trazem para o nosso corpo e para a nossa maneira de ser, encontrei um outro ponto de 
contacto do cinema de anima��o, que � tamb�m essa capacidade de transformar, ou seja no 
ritual, tu n�o �s tu, tu �s aquilo e o momento em que est�s, qualquer noiva no dia do 
casamento, enverga aquele fato branco, n�o �? o noivo j� n�o � aquela pessoa que conhece 
mais sisuda, � outra pessoa, e age em fun��o desse ritual, dan�a em cima da mesa, bebe de 
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mais, faz uma s�rie de tropelias, ou seja, h� uma transforma��o tamb�m aqui neste lado, n�o 
s� da quest�o psicol�gica da pr�pria personagem, mas tamb�m da sua actua��o f�sica. E 
isso tem tudo a ver com este mundo do cinema de anima��o, eu diria que � a �nica arte que 
consegue fazer essas transforma��es todas, porque � a �nica arte que para al�m de tudo o 
resto, tamb�m acrescenta a ilus�o do movimento, e tudo aquilo que n�s vemos sob o ecr�, 
feito em anima��o, ou em cinema, mas no caso do cinema de anima��o, � uma pura ilus�o, 
ou seja, n�s s� estamos a trabalhar com coisas que acontecem dentro do nosso c�rebro e 
quando fazemos filmes de anima��o, e por isso � que eu acho que os, digamos 
experimentalistas foram muitos importante e interessantes na minha forma��o, 
independentemente daquilo que tu p�es a mover sobre o ecr�, tal como quando somos 
crian�as, elas ganham a vida que n�s lhe queremos dar, n�o s�o jamais aquela personagem. 
Basta eu, animar um risco, um tra�o, esse tra�o a partir de determinada altura passa a ter 
caracter�sticas muitos especificas e passa a ser aquilo que cada um de n�s enquanto 
espectadores quer que ele seja. Ou seja, aquilo que eu acho que o cinema de anima��o �, se 
podermos resumir isto tudo, � realmente essa capacidade de transformar e de nos 
transformar enquanto espectadores, mas ele enquanto tamb�m objecto de transformar 
aquilo, o espa�o que o rodeia, criando, n�o �? a partir desse lado ilus�rio, criando fantasias 
que s� o nosso c�rebro pode criar, e muitas delas, sen�o na maior parte dos casos, muitos 
livres de interpreta��o de cada um de n�s, e � esse lado tamb�m democr�tico, n�o �, 
quando estamos a ver um filme com atores de carne e osso, que tem tiros, que sai daqui 
sangue e n�o sei qu�, essas pessoas est�o mesmo feridas e a gente est� a ver que aquilo 
acontece. No entanto quando estamos a ver outras personagens, elas est�o feridas mais 
pela forma como actuam e como reagem, do que por aquilo que realmente elas s�o, n�s 
sabemos que n�o s�o verdadeiras, no entanto t�m essa capacidade de nos transportar para 
os mundos que n�s queremos, estava-me a lembrar agora de repente de uma anima��o 
fant�stica que � o Pocoyo, para mi�dos, que se passa sobre um fundo branco, n�o �? e essa 
capacidade de n�s criarmos todo o cen�rio, sob o qual aquelas personagens est�o a andar o 
ponto de vista do conceito, � muito interessante, porque h� ali a possibilidade de n�s 
criarmos cada um de n�s o jardim onde eles est�o a brincar, a praia onde eles est�o a 
brincar, e � esse lado, acho eu, de capacidade de recria��o que a anima��o tem, 
independentemente daquilo que tu animas que eu acho que � o que me agrada mais no 
cinema de anima��o. 

M: dizes como uma esp�cie de linguagem universal? 
FG: Pois esse lado, universal, mas ao mesmo tempo acho eu, mas tamb�m desse lado, 
como dizer, re-criador, n�o �?, tem a capacidade de criar coisas que n�o existem, e que n�s 
a partir do que nos � dado sob o ecr�, dos movimentos que nos s�o dados sob o ecr�, � 
como se fossem pistas para n�s pensarmos o resto, ou seja, � �s vezes, eu n�o sou um 
grande f� do cinema de anima��o muito figurativo, em que as imagens dizem tudo, sei l�, 
acho que quanto mais figurativo � o cinema de anima��o, acho eu, menos rico � para a 
nossa intelig�ncia, e para a nossa capacidade tamb�m de interpretar as coisas e de pensar 
sobre elas, n�o �? e por isso eu �s vezes gosto muito mais dos filmes que s�o menos 
figurativos, que nos deixam muito mais pistas, para n�s podermos a partir dessas pistas 
construir aquilo que quisermos, � um pouco como aqueles textos que n�o nos dizem tudo, 
em que h� uma parte que temos de pesquisar, que temos de ir procura, e que n�s temos de 
colocar, acho que esse lado da anima��o acho que � bastante mais fascinante, esse lado, 
digamos, mais da cria��o. Aquele que nos d� pistas para n�s continuarmos a pensarmos 
sobre elas, n�o tanto nos dar s� respostas (sorrisos). 

M: A anima��o experimental, tu vais tocando porque tu tens uma aproxima��o muito forte ao 
cinema experimental, e j� referiste, na tua juventude que tamb�m tiveste essa sorte, podes-
me falar um bocadinho o que � para si o cinema de anima��o experimental e quais s�o os 
valores da anima��o experimental? 

FG: Hum, � assim, eu acho que, eu n�o gosto de balizar as coisas, mas � assim, h� um tipo 
de anima��o que � uma anima��o mais mim�tica, que � uma anima��o que se fica, entre 
aspas, pela c�pia daquilo que j� existe e depois transporta isso para bonecos desenhados 
em marionetas, seja a t�cnica que for, depois h� um outro tipo de anima��o, diria menos 
industrial, se quisermos, mas que � um determinado tipo de anima��o que por um lado � 
mais livre para o espectador deixa muito mais espa�o para ele colocar as suas coisas no 
ecr� e para a interpretar, e por outro lado, que � tamb�m ao mesmo tempo do ponto de vista 
de quem a concebe, tamb�m muito mais uma obra de arte. � assim, acho que o conceito e 
aquilo que n�s, aquilo que deve de ser uma obra de arte, s�o coisas que d�o sempre passos 
em frente, n�o �?, eu digo muitas vezes que o cinema de anima��o � das coisas mais 
subversivas que existe, n�s estamos a subverter tudo, estamos a subverter a nossa 
capacidade de olhar para coisas inertes e criar a ilus�o de movimento, mas tamb�m 
enquanto obra de arte  estamos a subverter, ou dever�amos, acho eu. Enquanto cinema n�o 
s� experimental, mas enquanto cinema de obra de arte, dev�amos estar a subverter aquilo 
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tamb�m que s�o as capacidades que a imagem real n�o permite, n�o �, e ent�o o cinema de 
anima��o enquanto obra de arte, penso eu, tal como a pintura, como a escultura. A 
transdisciplinaridade, devem a cada obra trazer qualquer coisa de novo, devem tentar ir 
buscar, tentar mexer com a nossa cabe�a com o nosso cora��o, no fundo fazer aquilo que �, 
o que eu acho que � a primeira metade do s�culo XX, fazer com que a arte ponha em causa 
uma s�rie de conceitos, e quando Duchamp pega num urinol e mete no museu, h� ali uma 
transforma��o de nada em termos art�stico, mas h� uma transforma��o do conceito, da 
forma como n�s pensamos a arte. Eu acho que o cinema de anima��o sempre nasceu muito 
mais ligado com esses conceitos da transforma��o do olhar do que como apenas para 
contar hist�rias, n�o tenho nada contra os filmes que contam hist�rias, n�o tenho nada 
contra o contar hist�rias, n�o �, s� que mesmo um contador de hist�rias, n�o �? aquelas 
pessoas que sabem contar muito bem hist�rias, s�o uns transformadores. Ningu�m conta, 
um grande contador de hist�rias, nunca conta a mesma hist�ria da mesma forma, conta em 
fun��o do seu p�blico, n�o �? e eu acho que o cinema de anima��o tamb�m devia ter essa 
capacidade, que era a cada filme que aparece transformar tamb�m qualquer coisa de novo, 
n�o s� do ponto de vista narrativo ou dramat�rgico, mas tamb�m do ponto de vista do 
conceito, da rela��o do movimento com o espa�o e com o tempo, n�o �? Eu acho que esse 
lado criativo, � onde se encaixa, se tu quiseres, aquilo que podias chamar, ou as pessoas 
chamar a anima��o experimental, acho que toda ela devia de ser experimental, de alguma 
forma, n�o me sinto muito como um realizador, sou muito mais um experimentador nas 
coisas que fa�o, mas umas das coisas que tento � raramente repetir-me nos meus filmes, 
tentar fazer com que eles tamb�m sejam um espa�o de pesquisa para mim pr�prio, o que 
posso fazer aqui, seja na rela��o mais exclusiva com a anima��o enquanto obra em si, ou 
seja a rela��o da anima��o com o teatro, com a dan�a, etc., tentando aqui encontrar aquilo 
que eu estava a dizer, n�o �?, essa subvers�o natural de uma obra de arte. Que � 
transformar e trazer as coisas mais para a frente e eu acho que h� dois tipos de pessoas, uns 
infelizmente est�o em exterm�nio, por causa das nossas escolas e outros tamb�m quase, 
mas que s�o os �nicos capazes de transformar, quer dizer, que s�o capazes, estou a ser 
excessivo, s�o as entidades mais capazes de transformar a sociedade, que s�o os fil�sofos, 
s�o aquelas pessoas que pensam, um pouco para al�m daquilo que � o pensamento onde 
n�s estamos neste momento, � que criam as linhas para o futuro, e depois s�o os artista, n�o 
os artistas que pintam com arte a parede para ficar bem com o tecto ou com as cal�as do 
dono da casa, mas as pessoas que realmente fazem obras de arte, para dar esses saltos, e a� 
o cinema de anima��o catalogado como experimental, insere-se de sobre maneira, eu acho 
que isso � um momento onde se d�o muitos pulos e se experimentam muitas coisas, n�o s� 
�s vezes do ponto de vista da t�cnica, nem s� da manipula��o desta rela��o espa�o e do 
tempo, e da ilus�o do movimento, mas tamb�m daquilo que se consegue nessa agita��o, 
n�o �, nessa subvers�o do pr�prio espectador tamb�m sente quando v� essas obras de arte. 

M: Na tua opini�o qual � o potencial de cinema de anima��o numa din�mica educativa, ou 
seja, como estrat�gia educativa? 

FG: (sorrisos) Eu acho que mais uma vez, n�s estamos, sei l�, podemos falar disto nas duas 
dimens�es, uma de anima��o mais escolar, chamemos assim, se n�s ficarmos pela 
dimens�o escolar ou se falarmos da dimens�o escolar, n�o vamos ficar nela, o cinema de 
anima��o engloba todas as �reas de ensino, tudo aquilo que se aprende na escola faz parte 
de fazer um filme de cinema de anima��o, porque passam 24 ou 25 imagens por segundo no 
ecr�, se eu quero que o objecto v� de um lado ao outro do ecr�, num segundo, l� estamos na 
matem�tica, � verdade que agora j� se usam menos essas coisas, mas quando se usava a 
pel�cula pod�amos falar de qu�mica, mas se falarmos daquilo que s�o os conceitos e a forma 
como a electricidade funciona e porque � que � 25 imagens no v�deo, porque � 24 no 
cinema, porque � que se teve de transformar, etc., podemos falar n�o sei de quantos 
conhecimentos que se aprendem. Temos de escrever um texto, temos de escrever uma 
hist�ria, o portugu�s ou o ingl�s, a l�ngua que se quiser. Fazer um storyboard, temos de fazer 
pesquisa, � um filme mais hist�rico mais geogr�fico, ou mais de contar uma hist�ria, ent�o a� 
h� v�rios tipos de pesquisa se eu quero fazer um filme sobre a cidade de Lisboa, l� vem a 
geografia da cidade de Lisboa, as montanhas, como � que as posso usar, os jardins que 
existem, etc. Se vou fazer um filme mais hist�rico, quem � que escreveu mais hist�rias em 
Portugal, vamos fazer uma pesquisa das hist�rias, vamos adaptar uma hist�ria, vamos 
inventar uma hist�ria, ou seja, todo esse potencial criativo que est� por detr�s, e de pesquisa 
nessas �reas mais humanas, n�o �?, do conhecimento da escola e depois todas as �reas 
art�sticas, n�o �? Temos de saber construir o cen�rio, rasgar, cortar, montar, depois saber 
tamb�m um pouco tamb�m da linguagem do cinema, o que � que acontece quando eu 
mostro a c�mara mais para um plano mais pr�ximo ou mais alargado, n�o �? Como eu 
costumo dizer, quando � que eu tenho mais medo do lobo mau, quando ele est� 
pequenininho no fundo do ecr� ou quando ele tem os dentes a babar e a encher o ecr� todo? 
N�o �? E isso, quer dizer a linguagem dos planos, n�s na linguagem escrita, qualificamos 
isso como adjectivo, os planos em termos de enquadramento tamb�m servem para 
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adjectivar, eu vejo se tens olhos azuis ou castanhos, se estou mais pr�ximo de ti, ou vejo o 
teu corpo, mas n�o sei detalhes se estiveres mais longe, toda essa capacidade que h� de 
ligar as linguagens e, ao mesmo tempo, isto � muito estranho, n�s n�o fazemos isto quando 
infelizmente ou felizmente, n�o sei, as coisas s�o o que s�o. N�s, lemos muitos menos livros 
hoje, e vemos muito mais imagem, imagens em movimento, e conhecemos, andamos 8 anos 
no m�nimo ou 9 a aprender os c�digos da linguagem escrita, nunca em momento nenhum 
nos ensinam os c�digos da linguagem audiovisual, qual � que � a diferen�a de p�r a c�mara 
em cima ou em baixo, parece que n�o � nada, eu n�o me apercebo disso, do ponto de vista 
psicol�gico nem sei explicar isso, agora que a pessoa quando tenho a c�mara em baixo � 
maior, ou parece maior, ent�o o Marques Mendes � grande na televis�o, ou seja, isto 
tamb�m tem a ver com a manipula��o de informa��o. Assim como eu quando escrevo um 
texto, uso sempre determinadas adjectiva��es sempre para uma pessoa e uso outras para 
outra pessoa, n�o �? Estou a manipular de alguma forma, a forma como comunico, 
manipular aqui at� nem no sentido nem positivo nem negativo. Pronto, ou seja, da escola 
estamos falados. Depois tem o outro lado, o outro potencial todo, que � o potencial que 
fal�vamos � pouco que � um potencial que eu acho que � fundamental, n�s desenvolvermos 
do ponto de vista pedag�gico que � o potencial da riqueza que tem o cinema de anima��o 
na sua capacidade de inventar, transformar e ir, olhar as coisas mais al�m daquilo que a sua 
pr�pria realidade, que � a capacidade que n�s temos de subverter e inventar tudo, de 
reinventar tudo de e transformar as coisas que s�o uma num determinado momento e que ali 
passam a ser outras, e passam a ter outros valores. E essa capacidade n�o se pense que � 
menor, porque � essa que nos permite interpretar as outras coisas todas, �s vezes mais do 
que saber ler bem um texto em voz alta, � sabermos ler o mundo que est� � nossa volta, 
sabermos tamb�m olhar para ele dos v�rios �ngulos, n�o �? e ao mesmo tempo, esta � a 
terceira fase que acho fundamental, �, hum, n�s termos capacidade para saber ver muitas 
coisas, termos abertura para vermos muitas coisas, eu acho que cada vez mais nos dias de 
hoje n�s recusamos muitas coisas s� pela ignor�ncia, porque as desconhecemos, se n�s as 
conhec�ssemos nunca dir�amos n�o gosto disto, n�o gosto daquilo, como acontece na 
nossa vida, ningu�m gosta de sopa quando � pequeno, a partir de determinada altura � 
sopas que continuo a n�o gostar, n�o � uma quest�o de implica��o, e h� as que eu gosto 
imenso, e gosto de legumes, ou seja, come�amos, ouve ali uma aprendizagem de gostarmos 
das coisas, mas porqu�, porque fomos tendo hip�tese de provar algumas, n�o comemos 
sempre s� hamb�rgueres e bebemos Coca-cola, n�o �? Ou seja, n�o ficamos s� neste dois 
mundos, n�o �? quanto maior for a nossa viv�ncia e aquilo que a arte tem de especial, o 
cinema de anima��o tem, � essa capacidade de nos abrir aos mundos e isso, do ponto de 
vista pedag�gico independentemente da nossa idade e do nosso tamanho, do bilhete de 
identidade � sempre fundamental, para sermos mais, e melhores seres humanos e tamb�m 
mais reivindicativos com os outros e connoscoÉ 

M: a nossa criatividade fica um pouco mais agu�ada? 
FG: claro, claro, somos mais perigosos tamb�m, exigimos mais dos outros. As pessoas que 
n�o s�o perigosas n�o s�o pessoas, t�m pouco car�cter  ÉRISOSÉ 

M: J� desenvolveste algum projecto de anima��o com jovens com necessidades educativas 
especiais? 

FG: J�, 3 ou 4 vezes, n�o �, n�o � a minha especialidade, � verdade, mas j� fiz 3 ou 4 vezes 
com pessoas com defici�ncias mentais. Fizemos uma vez tamb�m com surdos, e foi um 
desafio muito interessante, porque esse lado, pronto, � aquilo que estava a falar, essa 
diversidade que �s vezes n�s n�o temos, eu lembro-me que quando os meus mi�dos eram 
pequenos e n�s and�vamos pela cidade com os carrinhos com eles pequenos, � que 
finalmente nos demos muito mais conta do que deve ser uma pessoa com cadeira de rodas 
ou com mobilidade reduzida, viver na cidade e no caos que �s vezes � a forma como as 
pessoas tratam os passeios, e n�o estacionam bem etc. n�o �? Pronto, tenho menos 
experi�ncias, � verdade nessas �reas, mas as 4 experi�ncia que tive foram bastante 
interessantes, e aquilo que � interessante � essa capacidade tamb�m que n�o deixa de ser 
natural nesta, que faz parte de alguma forma at� da arte, que � a capacidade que as pessoas 
t�m. Faltando uma �rea da sua sensibilidade ou do seu sentido, compensam muito bem com 
outras que ficam muito mais agudas e do ponto de vista est�tico, do ponto de vista de 
aprendizagem, do ponto de vista da concep��o e do pensar, na realidade n�o se sente 
muitas diferen�as para essas pessoas, normalmente sente-se um pouco mais para as 
pessoas que t�m defici�ncias mentais, o que � natural, agora nas outras defici�ncia 
realmente elas s�o amplamente compensadas e aquilo que te d�o de volta, s�o coisas 
tamb�m t�o interessantes, diria nem mais nem menos, s�o t�o interessantes como as que 
fazes com um jovem ou com uma crian�a normal. 

M: Na tua opini�o pode existir ou n�o vantagens em utilizar cinema de anima��o no ensino 
especial ?  
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FG: Eu, eu, mais uma vez, eu acho, eu acho que existem, existem muitas vantagens. Ah, sei 
l�, nunca experimentei n�o sei como � que como ser� com os cegos por exemplo, agora 
todas as outras �reas das defici�ncias, sejam elas defici�ncias de um dos sentidos, sejam 
elas defici�ncias em termos cognitivos, n�o �? mentais, eu acho que h� uma s�rie de 
vantagens, eu penso que, ali�s h� um filme fant�stico feito pelo Marcos Magalh�es, um 
brasileiro, que foi uma vez completamente por coincid�ncia, foi abordado por um psic�logo 
que tinha um doente que era muito obsessivo e fazia uma s�rie de coisas, ele foi l�, agarrou 
nesse doente e p�-lo a desenhar dentro da sua obsess�o, dos c�rculos, e n�o sei qu�, mas 
com determinado m�todo, ent�o fez um filme enorme em muito pouco tempo, uma coisa 
fant�stica, n�s pod�amos catalogar de experimental, mas n�o sei se todos os 
experimentalistas conseguirem ir �quele grau, n�o s� de experimentalidade, mas tamb�m de 
resultados, n�o �? Ou seja, eu acho que mais uma vez voltamos ao princ�pio que �, como � 
um desconhecimento relativamente grande de determinadas t�cnicas, do ponto de vista at� 
art�stico, eu acho que a arte, se calhar na sua globalidade mais uma vez o cinema de 
anima��o na sua particularidade, junto de determinadas pessoas e relativamente bem 
dirigidas, eu acho que pode ser uma ferramenta que cria determinados h�bitos que s�o 
fundamentais, at� �s vezes para equilibrar pessoas. O cinema de anima��o apesar de tudo 
exige uma determinada metodologia, exige um m�todo, exige um grau de repeti��o de uma 
s�rie de coisas, que junto de determinadas doen�as, n�o tenho d�vidas, que seria fant�stico, 
e muito mais interessante. Porque n�o � eu s� fazer uma carreirinha de pedras que depois 
n�o leva a lado nenhum, � eu fazer uma carreirinha de pedras que depois possa ver o 
resultado sob o ecr�, e posso deliciar-me com aquilo que eu fiz e posso deliciar os outros 
tamb�m, e essa rela��o acho eu, que � sempre muito importante para o ser humano, que �, 
de deliciar os outros, mas ao mesmo tempo de se deliciar a si pr�prio, tu n�o consegues 
deliciar os outros, fazer os outros gostar de uma coisa que tu n�o gostas, n�o �? que n�o 
est�s a fazer com prazer, n�o �? Eu acho que essa rela��o, a mim, parece fundamental, n�o 
sendo sinceramente um especialista na mat�ria, parece fundamental, para em determinados 
p�blicos poder fazer e poder chegar a objectivos, n�o s� de uma forma, n�o diria mais 
r�pida, acho que o problema da rapidez �s vezes n�o � fundamental, agora se calhar com 
resultados, do ponto de vista das terap�uticas, essencialmente do ponto de vista mais uma 
vez que eu acho que � sempre mais importante, do ponto de vista psicol�gico para a pessoa 
com quem estamos a trabalhar, muito mais interessantes, interessantes por esse lado da 
diferen�a, n�o �? Todos n�s estamos fartos de ver exposi��es, desenhos feitos por meninos 
n�o sei qu�, vimos muito poucos filmes, n�o �, quando vemos os filmes, percebemos que h� 
ali muitas coisas que se desenvolveram na aprendizagem, n�o �? N�o foi s� um gesto, foi um 
conjunto de gestos, foi um conjunto de outros e depois o que interessante � tamb�m tentar 
perceber, o que � o resultado, eu ver o resultado daquilo que eu pr�prio produzi, n�o apenas 
no ecr� fixo, onde se v� o desenho mas no ecr� em movimento, o que � que isso traz em 
termos do ponto de vista terap�utico, de melhorias n�o s� do ponto de vista cognitivo, mas 
tamb�m e mais uma vez do ponto de vista da auto-estima, da conquista de mais qualquer 
coisa, do saber um pouco mais e de ficar contente com aquilo que se fez, que � algo 
diferente. 

M: Segundo a tua experi�ncia quais s�o as etapas b�sicas para se desenvolver um projecto 
de anima��o? As b�sicas, as b�sicas. 
FG: Quer dizer, eu, eu.  

M: pelo menos consoante a tua metodologia. 
FG: Aqui h� uns anos, houve um colega meu que veio dar uma aulas nas Caldas da Rainha, 
onde dou aulas tamb�m, ainda por cima a pessoas adultas de artes e que ficou 
escandalizado por que eu fazia, dava aulas de anima��o sem pegbar pegbar, aquela 
Ògesticula para demonstrar o que � uma pegbarÓ. Ou seja, aquilo que eu considero que � 
fundamental para as pessoas fazerem um filme de anima��o, eu acho que �: Por um lado, � 
perceberem uma coisa que eu acho que � vital em todas. se calhar nas artes em geral, mas 
aqui muito em especifico, � que um artista das artes da anima��o, � tamb�m, hum, como se 
diz, um art�fice, � tamb�m um obreiro, uma pessoa que faz coisas, que tamb�m as trabalha  

M: Um artes�o? 
FG: �, o artes�o, exactamente, ou um trabalhador, no sentido marxista do termo (risos), 
depois eu acho que � interessante as pessoas tamb�m perceberem que o mais importante, 
Norman McLaren de alguma forma j� dizia isso, mais importante do que aquilo que acontece 
numa imagem, mais importante do que o desenho, a qualidade, esta coisa come�a por a�, o 
que � desenhar bem, desenhar bem na nossa realidade � copiar bem a realidade, porque � 
que eu tenho de copiar a realidade se eu tenho aqui uma m�quina fotogr�fica, n�o �? Ou 
seja, eu acho que uma das capacidades � tamb�m perceber que, qualquer coisa � anim�vel, 
tudo � poss�vel, e depois aquelas que eu diria que s�o fundamentais, fundamentais, � 
tamb�m essencialmente o entenderes que o cinema de anima��o � uma ilus�o, essa ilus�o 
consegue-se a partir de uma rela��o causa efeito, ou seja, partir de uma rela��o de um 
conjunto de imagens, independentemente da t�cnica e das imagens que eu uso, podem ser 



 853 

desenhos, podem ser pedacinhos de areia, podem ser peda�os etc. Hoje estivemos a fazer 
um workshop s� com coisas colhidas no jardim do museu da Gulbenkian, tudo o que estava 
no ch�o � que foi usado, n�o levamos mais nada para fazer o nosso  filme de anima��o, e 
depois perceber, entender esta quest�o da evolu��o do movimento, esta rela��o entre o 
espa�o e o tempo, e que as coisas para nos terem um determinado efeito sobre o nosso 
olhar, tem de ter uma determinada sequ�ncia, e essa sequ�ncia tem que ter nalgumas fases 
uma ligeira diferen�a e noutras n�o. Porque � um bocado como nas conversas, a gente de 
vez em quando tem de parar um bocadinho, � preciso pausa. Na m�sica, mesmo a m�sica 
muito acelerada de vez em quando tamb�m tem uma pausa, n�o �? Ou seja, desde que a 
gente perceba esse conceito de como � que as coisas se movem, desde que a gente 
percebe que tudo � poss�vel de mover � frente da c�mara, depois h� o lado da tecnologia 
que hoje em dia qualquer m�quina fotogr�fica importa as imagens para um programa 
freeware e p�e as imagens uma a seguir �s outras, e faz o nosso filme e v� aquilo que 
aconteceu, qualquer telem�vel hoje tem uma aplica��o para fazer frame a imagem por 
imagem, ou seja, a mim foi uma coisa que nunca me preocupou muito foi a quest�o da 
tecnologia, porque a tecnologia � daquelas coisas, acho que a tecnologia entre aspas, depois 
podemos entrar por coisas muito mais complexas, mas a� j� n�o sou eu, tenho os 
engenheiros, os inform�ticos, que esses sabem muito mesmo, e resolvem aquilo que acho, 
que gosto, posso querer fazer, mas eu acho que a tecnologia e os programas s�o aquela 
coisa que a gente aprende em casa, numa noitada, acho que depois � importante e a� vem o 
lado obreiro, que eu acho que � o lado, que qualquer artista qualquer pessoa que quer fazer 
coisas, � o lado da experimenta��o, o que � que acontece se eu. � verdade que se pode dar 
aquele, aquele conjunto de regras, se eu tiver sempre as pe�as � mesma dist�ncia em cada 
frame tenho um movimento regular, se as acelera se criar uma altera��o percentual cada vez 
maior tenho uma acelera��o ou desacelera��o, pronto, h� sempre esse conjunto de 
informa��es que se podem dar, mas eu acho que h� tantas coisas, n�o �? Eu trabalhei, com 
o Afonso Mendes e o Mila Status a fazer um pequeno spot para um Festival, eram pessoas 
que animavam � trinta e tal anos, e eu perguntei, isto para voc�s � imediato? N�o �s vezes 
temos surpresas, h� coisas que acontecem no ecr� que n�s n�o estamos � espera, umas 
s�o boas outras s�o m�s. Ou seja, � uma daquelas coisas como, acho eu, que qualquer 
quest�o art�stica, ou qualquer coisa do conhecimento, qualquer coisa do, nunca sabemos 
tudo, n�o �? Nunca saberemos tudo, n�o �? e por isso � que � interessante fazer cinema de 
anima��o, e porque qualquer coisa que a gente fa�a, por muitas vezes que j� tenha feito, n�o 
�?, podemos ter sempre algumas surpresas no resultado final, e isso � sei l�, tamb�m faz 
parte daquele encantamento inicial, que n�s fal�vamosÉ  n�o �?, e que � esse lado. E que � 
depois tamb�m o outro lado, que �, eu fa�o um filme com este objectivo, e tens vinte 
pessoas a contarem-te vinte hist�rias diferentes daquilo que tu fizeste, pronto, esse lado � 
mais fascinante ainda, n�o �? que �, pronto, se calhar � isto que me interessa tamb�m, n�o � 
fazer uma coisa fechada, � fazer coisa que deixa horizontes abertos e que cada pessoa se 
mete l� dentro tamb�m, n�o s� com a sua cabe�a, mas tamb�m com o seu cora��o, com a 
sua alma, como tu quiseres (risos). 

M: Considera que o cinema de anima��o atrav�s das t�cnicas tradicionais pode contribuir 
para a forma��o e aprendizagem de pessoas com necessidades educativas especiais, 
pessoas com defici�ncia? 

FG: Quer dizer, eu tenho sempre dificuldades mais uma vez em, em, achar o que � que s�o 
t�cnicas tradicionais, n�o �? (risos), j� todo o cinema de anima��o, tem cem anos, n�o � uma 
t�cnica recente do ponto de vista tecnol�gico, mas, pronto, eu acho que � assim, eu n�o 
tenho nada e j� fiz inclusivamente filmes que usavam coisas digitais, n�o �? feitas s� no 
computador, outras inclusivamente que � cada vez que acontecem, nunca acontecem igual, 
s�o sempre coisas diferente, portanto, ou seja, n�o tenho nada contra todas as tecnologias, 
agora o que eu acho que � importante � sempre n�s mantermos a cabe�a aberta e tamb�m 
pensar um pouco, onde � que eu quero chegar? Eu acho, que h� tr�s regras fundamentais, 
quando a gente quer fazer qualquer coisas, independentemente do p�blico com quem 
trabalhamos, uma delas, aquilo que eu quero fazer, adapta-se a isto, � com estas pessoas e 
� com esta t�cnica? Ou seja , o lado do pensar, pensamos e chegamos � conclus�o de que � 
isso que a gente quer fazer, n�o �, segunda quest�o, � o que quero dizer aos outros tamb�m, 
acho que � importante a gente ter, querer dizer aos outros o que queremos dizer aos outros 
estamos a tamb�m a dizer a n�s pr�prios, ou vice versa, n�o �? E depois, o terceiro lado � 
tamb�m tentarmos fazer assim qualquer coisa que nos d� sempre muito prazer, quando a 
gente fizer uma coisa que n�o d� prazer, deve afastar-se dela, o mais depressa poss�vel 
(risos). E eu acho que no ensino especial, eu acho que as t�cnicas naturais, s�o aquelas 
t�cnicas em que n�s podemos tocar, mais palp�veis, n�o �? Podem ser mais interessantes, 
essencialmente porque eu ao mover qualquer coisa, n�o �?, tenho esses dois pesos, n�o �?, 
que � o peso do objecto em si e tamb�m tenho, eu posso tocar no movimento, a partir de 
determinada altura, eu sei que ao fazer isto vou ter um determinado, vou ter um determinado 
movimento, ou vou ter uma determinada reac��o deste objecto sobre o ecr�, ah, � quase 
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como se eu tivesse tamb�m a tocar essa coisa que a gente acha que n�o pode tocar, mas 
est� sempre a viver nela, que � o tempo, n�o �? Eu estou a transformar o tempo numa coisa, 
e isso acho eu que � sempre muito mais interessante, ainda por cima com pessoas mais 
novas, e com pessoas que est�o, est�o mais condicionadas, n�o �?, exacto, acho que faz 
mais sentido fazer isso com, com aquilo que eu diria a anima��o anal�gica, n�o �? aquela 
que a gente pode tocar e pode ver, mas, mas mais uma vez, eu, � assim, acho que a melhor 
forma de aprender � dessa, forma, mas n�o � a �nica, claro que n�o � �nica, mas pronto. 
Mas acho que, por a�, � os dois lados, � mais f�cil e � mais, pr�ximo, do ponto de vista do 
corpo h� uma rela��o muito mais pr�xima com as coisas que a gente toca do que as coisas 
que n�s s� vemos e que n�o podemos tocar como os nossos amigos do Facebook, os 
amigos ao vivo s�o muitos mais interessantes. (risos). 

M: Consideras que Cinema de Anima��o pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de 
jovens com necessidades educativas especiais?  

FG: Claro que sim, s� pode, s� pode. N�o s�, e pode, pode mesmo que eles v�o fazer coisas 
que n�o tenha nada a ver com o cinema de anima��o, eu acho que a vantagem do cinema 
de anima��o � que torna as pessoas mais humanas, com mais car�cter e ainda por cima 
com essa capacidade que eu acho fundamental de a gente nunca perder, que � a 
capacidade de brincar. Costumo dizer que, h� coisas que s�o fundamentais na vida � a gente 
brincar muitas vezes com as palavras, e falar as coisas, dizer as coisas a brincar e dentro de 
uma brincadeira, quando as vamos fazer, fazemo-la de uma forma muito s�ria, e de uma 
forma muito verdadeira e profissional, mas isso n�o impede que a gente n�o possa brincar, 
quando est� a falar sobre elas. 

M: Mesmo no processo? 
FG: Mesmo no processo, exactamente, sim, sim. Ali�s quando tu fazes o processo a brincar, 
ele � mais f�cil, torna-se mais leve, as coisas a brincar, por isso � que existe, por isso � que 
n�s enquanto seres humanos do ponto de vista social somos induzidos a saber muitos jogos 
e muitas brincadeiras, porque elas transporta-nos muito mais para esse lado social de uma 
forma muito mais f�cil. Agora tens de estar sempre sentadinho, direito, olha a faca,  olha n�o 
sei quantos e tal, tens uma brincadeira, pap�s e mamas em que isso est� incorporado, passa 
a ser mais natural. 

M: Muito Obrigado, pela ajuda. 
FG: De nada, de nada, espero ter ajudado. 

 

 

ENTREVISTA 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

1.4. JOS� MIGUEL RIBEIRO 

M: H� quantos anos trabalha em anima��o? 

JMR:  � p�! (risos), sou mal com contas, mas seguramente j� deve de passar os vinte anos, 
mas n�o te sei responder exactamente quando � que comecei. Trabalho, trabalho, se 
considerarmos trabalho a partir do momento em que tu j� vives da anima��o, � diferente, 
isso come�ou quando acabei o curso nas Belas Artes e come�o a fazer as primeiras coisas 
para a Rua S�samo, foi quando comecei a ganhar algum sal�rio com a anima��o, antes disso 
era paix�o, eram, eram exerc�cios que se faziam com os amigos, eram idas ao s�t�o com o 
Armando Coelho, o Paulo Fr�is, acho que era assim o nome dele, os mi�dos da minha 
escola. Eu andava na D. Pedro V e n�s conhec�amo-nos todos de l� e faz�amos umas 
brincadeira, e o Armando tamb�m l� estava e faz�amos, t�nhamos estas vontades de explorar 
a anima��o, e portanto, quando t�nhamos um bocadinho livre, quando est�vamos no s�t�o 
dos meus pais ou numa casa de um de n�s, e uma c�mara Super8 emprestada e faz�amos 
umas brincadeiras. Essa paix�o do cinema de anima��o j� muito grande, primeiro como 
espectador, come�o por gostar de ver o cinema de anima��o, as minhas mem�rias, aquilo 
que eu gostava do cinema de anima��o era, era esse espa�o fant�stico onde tudo era 
poss�vel, � poss�vel voar, transformar um c�o, um coelho, enfim p�r os animais a falar, todas 
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essas possibilidades sempre me atra�am mais isso do que a realidade, que os filmes reais. 
Como espectador come�o j� a ficar um bocado fascinado, depois come�o � procura de 
como � que isto � feito, quando percebo que aquilo n�o � a realidade, n�o �? que isso � uma 
desilus�o enorme, descobri que o Pai Natal n�o existe, e pronto, em toda esta fase, ficas 
ok... Ent�o como � que isto � feito? Se n�o existe, isto tem uma forma de ser feito, e essa 
descoberta, a descoberta da t�cnica, da linguagem, as variantes e materiais tamb�m, porque 
h� muitas t�cnicas dentro do cinema de anima��o, n�o � s� uma, e pronto, essa procura foi, 
foi-me enriquecendo, foi-me preenchendo e depois, depois surgiram ent�o os projectos que 
come�am tamb�m a alimentar-me para al�m disso tudo e a partir da� percebi que podia 
trabalhar em cinema de anima��o e deixei as coisas irem, e elas foramÉ (sorriso)  

M: O que � para ti o cinema de anima��o? 

JMR: Para mim o cinema de anima��o �,  falando em termos da ess�ncia que est� no 
cinema de anima��o, digo isto tamb�m aos meus alunos, � o trabalho do movimento, � o 
trabalho das dist�ncias entre os desenhos, ou das dist�ncias entre as posi��es de uma 
marioneta, ou dos recorte, � a� que est� o cinema de anima��o, aquilo que faz, que, que 
diferencia o cinema de anima��o da ilustra��o, da pintura, da escultura, s�o tudo �reas que 
acabam por ir parar tamb�m ao cinema de anima��o, o cinema de anima��o vai buscar a 
escultura, vai buscar recortes, ou vai buscar a pintura ou o desenho, e trabalha nessas �reas, 
o que o cinema de anima��o faz que essas �reas n�o fazem, � trabalhar o tempo, e trabalhar 
o tempo, trabalha-se atrav�s de uma sucess�o de imagens  que podem ser fotogr�fica, que 
podem ser desenhadas, que podem ser das mais diversasÉ Podem ser tamb�m em areia 
tamb�m fotografadas, e essa dist�ncia que pode ser maior ou mais pequena, 
progressivamente maior, progressivamente mais pequena, � a� que a mim me parece que 
est�, aquilo que define o essencial do cinema de anima��o,  que � o movimento, que � o 
tempoÉ 

M: Como � que define a anima��o experimental, o que � para ti a anima��o experimental? 

JMR: Sim, ah. O cinema de anima��o experimental, eu n�o conhe�o com muita 
profundidade, conhe�o os trabalhos pioneiros dos primeiros, Fischinger, McLaren, isso foram 
coisas que eu cresci a ver, porque eram obrigat�rias quase., quer dizer, n�o ver isso e falar 
sobre o cinema de anima��o n�o fazia sentido, as coisas mais recentes sei que se continua a 
fazer, mas n�o tenho a sensa��o de haver uma grande inova��o. Ou seja, os elementos que 
condicionam o experimental, para mim o experimental quer dizer que, algu�m que leva uma 
linguagem, uma t�cnica aos seus limites, que explora todas as possibilidades e que pode 
inclusivamente ligar essas t�cnicas a outras t�cnicas e a outras linguagens. Portanto algu�m 
que n�o tem pontos de chegada, os pontos de partida s�o, vamos daqui n�o sei bem para 
onde, e na altura que o Norman McLaren come�a a fazer, j� haviam antecessores dele, mas 
ele come�a a trabalhar por exemplo o som, quando come�a a desenhar o som, ele de facto, 
daquilo que eram os materiais, a forma como a tecnologia lhe dava para fazer cinema de 
anima��o, ele de facto trabalhou tudo, ele desenhou som e o som desenhado dava um som 
quase electr�nico, quase de sintetizador, isso dava aos filmes dele uma exist�ncia que nunca 
ningu�m tinha vivenciado, abordado, entrar numa sala e ver uma coisa daquelas era de facto 
uma coisa que sa�a fora de toda a l�gica que se conhecia, e por isso esses filmes, nessa 
altura, cativaram muitas �reas art�sticas, da pintura � escultura, os criadores andavam 
tamb�m fascinados com as coisas que sa�am dali. O que eu sinto entretanto � que o cinema 
de anima��o foi ficando prisioneiro dessa linguagem e n�o conseguiu, ou parece-me a mim 
que n�o conseguiu dar o salto, se calhar j� se esgotou tanto que agora para dar um salto tem 
de se misturar com outras coisas, n�o �? que est�o � volta, mas o que eu sinto sempre, 
todos os anos vou muito a Festivais, vejo muitos filmes experimentais, a sensa��o que fica � 
que se est� a repetir qualquer coisa, nunca vi nada de realmente muito inovador, houve um 
filme que eu gostei muito que foi o Barcode  (2002), (Anima��o Experimental em 3D Ð Adriaan 
Lokman) que ganhou o Grande Festivais de Annecy, que � �nico, o Festival de Annecy nunca 
foi ganho por um filme experimental, portanto aquilo foi um filme, que ali�s o autor esteve em 
Montemor-o-Novo o ano passado, na festa Mundial da Anima��o, eu pude perguntar como � 
que aquilo surgiu, como � que um filme daqueles, que � um filme 3D, de facto o 3D naquela 
altura era um 3D muito, muito arcaico, n�o �? aquilo ainda n�o tinha todo o desenvolvimento 
da textura, o trabalho da luz, mas j� tinha as bases, e o que ele faz � com bases muito 
simples, que � quase uns pinos, faz sair mais altos ou mais baixos, e o trabalho da luz, cria 
movimento e explora o 3D naquilo que � a sua, era uma t�cnica nova que se fazia 
antigamente com essa t�cnica, tentava-se for�ar o 3D a copiar a org�nica e a forma do 
mexer dos personagens que j� se faziam em desenho animado e em Stop Motion. Portanto, 
as pessoas que trabalhavam em 3D estavam sempre a lutar contra a m�quina para fazer, 
para tirar dela aquilo que queriam, sa�am uma coisas horr�veis, com uns cortes nos bra�os 
muito mal resolvidos, o primeiro Toy Store tem alguns problemas, especialmente as figuras 
humanas, havia muita coisa que n�o estava resolvida e era muito desagrad�vel, porque as 
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formas entravam, interceptavam-se umas �s outras, aquilo era muito arcaico, aquilo era 
mesmo, quem olhava para aquilo e depois aparece algu�m que olha para aquilo e diz assim, 
n�o, voc�s est�o a lutar contra uma coisa, se calhar, o caminho n�o � lutar, o caminho � o 
que � que o 3D faz? O que � que ele faz muito bem? Trabalha muito bem a luz, trabalha 
muito bem os movimentos de c�mara, ent�o � isso que eu quero, vou trabalhar, � isso que 
me pode dar, e vou fazer um filme que n�o tenho inten��o nenhuma, que n�o seja a rela��o 
com uma m�sica, ou banda sonora, e o desenvolvimento de uma explora��o da luz, do 
movimento, num universo muito mim�tico, e pronto, deu um filme muito bom, eu acho que 
aquele filme, na altura que apareceu come�amos a ver � p�, pode-se fazer coisas lind�ssimas 
com o 3D, sem estarmos a querer obrigar o 3D a ser igual �s outras t�cnicas, mas foi assim o 
�ltimo filme que me lembre de ter visto que de facto, l� est�, pegou numa t�cnica e explorou-
a naquilo que tem de maior potencial. Agora ou faltam novas t�cnicas, ou se calhar faltam-
nos autores que consigam dar essa volta, ou enfim, um clique novo que tem de ser dado, 
mas eu acho que isso n�o tem s� a ver com o cinema experimental. Acho que o pr�prio 
cinema de anima��o tamb�m vive essa crise, acho que outras coisas t�m de acontecer e 
tamb�m n�o sei muito bem o que � que vai acontecer nos pr�ximos anos, mas a sensa��o 
que se tem � que h� uma certa repeti��o de receitas, n�o ao n�vel narrativo, ao n�vel da 
est�tica, ao n�vel, enfim, dos conte�dos, da forma de abordagem, da forma de realiza��o, 
mas isso, pronto ningu�m sabe responder, acho euÉ  

M: Como descreves o Cinema de Anima��o na �ltima d�cada em Portugal? de 2000 para 
c�? 

JMR: AhÉ o cinema de anima��o. O ano de 2000 foi um ano muito forte, porque foi o 
culminar de um trabalho grande que foi feito pelas as pessoas que estiveram para tr�s, como 
o Abi Feij�, com o Galrito, o Jos� Pedro Cavalheiro, enfim, uma s�rie de autores e de 
produtores que lutaram para que o cinema de anima��o fosse real em Portugal, para que 
pudesse existir. E nessa altura era muito complicado, porque o cinema de imagem real era o 
cinema, o cinema de anima��o era uma coisa que, estava ligado �s crian�as ou ent�o era 
uma coisa po�tica, n�o era cinema. H� autores inclusivamente, o anterior Presidente da 
Cinemateca, que entretanto faleceu, dizia que o cinema de anima��o n�o era cinema. 
Portanto, estas express�es, s�o express�es de uma grande irresponsabilidade ou 
responsabilidade de quem as diz, porque depois colocam entraves enormes em termos 
pol�ticos, para conquistarmos tamb�m os apoios e as condi��es que o cinema de imagem 
real tinha. Isso tudo foi desenvolvido por essa gera��o, conseguiu os apoios, e depois a 
gera��o que se seguiu e essa tamb�m, quando se transformou esses apoios em pr�mios em 
festivais do cinema de anima��o portugu�s, que j� existe, e que tem cara, que tem exemplos 
e sucessos conseguidos. E portanto, 2000 � uma data importante, porque h� grandes 
conquistas, � um Cartoon DÕor, � uma participa��o, o Abi Feij� conseguiu uma men��o 
especial tamb�m do Cartoon DÕor, participa��es do Pedro Serrazina ou a C�tia Rua (penso 
que � assim que ela se chama), foram finalistas do Cartoon DÕor. Enfim, a Regina com os 
filmes que anteriormente tinha feito, ÒA NoiteÓ, os ÒShshsh Sintonia-IncompletaÓ com o poeta 
M�rio Jorge faz um grande percurso, � um filme dentro daquele pequenino filme de um 
minuto ou dois, � um filme que teve uma projec��o muito grande, e portanto, estas coisas 
todas juntaram-se ali e deram um pico ao cinema de anima��o portugu�s, e o cinema de 
anima��o passou a ser convidado para retrospectivas. Claro que os festivais tamb�m t�m 
uma import�ncia, a Monstra come�ava a nascer, o Cinenima, h� um conjunto de sucessos 
que fazem do ano 2000, como um ano de uma visibilidade da anima��o portuguesa, passa a 
existir, deixou de ser s� um sonho, passou a ser uma realidade. Da� para a frente, o que 
aconteceu curiosamente, � que, em termos pol�ticos os apoios foram reduzindo muito, 
portanto, isto coincide com uma s�rie de quest�es, com o aparecimento de um FICA (Fundo 
de Investimento para o Cinema e Audiovisual) que prometia muito e n�o deu nada � 
anima��o, com a crise financeira que entretanto se instalou, enfim, desde essa altura para c�, 
o cinema de anima��o esteve � beira do colapso, chegando ao ano de 2012 onde n�o houve 
nenhum apoio, n�o s� para o cinema de anima��o, para o cinema todo, mas o cinema de 
anima��o como j� vinha a sofrer muitos, muitos atropelamentos, muitas retiradas financeiras 
de concursos por exemplo. Para teres uma ideia, por exemplo, o ano de 2000 havia apoios a 
longas metragens, s�ries de anima��o, a curtas metragens de anima��o e a 
desenvolvimento, s� estes, n�o me estou a lembrar de mais nenhum, mas s�o quatro apoios, 
acabamos o ano de 2012 n�o houve nada, foi zero, mas o 2011 que � o ano anterior a esse, 
havia um concurso para curtas e um concurso para desenvolvimento, estes totais, o total 
disto andavam � volta dos seiscentos mil euros, por ano, para a anima��o portuguesa, 
quando t�nhamos vinte no ano 2000, onde havia uma longa, duas s�ries de anima��o, curtas 
metragens, estamos a falar de um valor global que devia rondar os dois milh�es de euros. 
Portanto, foi sempre, sempre a descer. S� foi poss�vel sobreviver a isso, porque alguns dos 
autores como a Regina, e eu tamb�m beneficiei disso, j� conseguiam conseguir apoios 
suplementares fora do pa�s, com o percurso que fomos criando, concorri, fomos ganhando, 
conseguimos uma parte do dinheiro aqui, complet�vamos com dinheiro de apoio em Fran�a, 
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na B�lgica. Enfim, e isso permitiu que o cinema de anima��o portugu�s, pelo menos aquele 
que tinha mais dimens�o se mantivesse, n�o tivesse desaparecido, de resto, uma coisa muito 
positiva que aconteceu, abriram muitos cursos de anima��o, houve uma, eu acho que teve a 
ver com esse ano de 2000, houve de facto um sucesso, as pessoas aperceberam-se disso, 
houve uma gera��o de novos autores, pessoas sens�veis a isso, quiseram estudar cinema de 
anima��o, as escolas atentas a isso, abriram muitos cursos, e hoje temos, as �ltimas contas 
da Casa da Anima��o apontavam para qualquer coisa como 12 licenciaturas em Portugal, 
um pa�s com a nossa dimens�o ter doze licenciaturas, que alguma de alguma forma se 
relaciona com a anima��o, n�o estou a dizer que s�o sobre cinema de anima��o, mas tem a 
ver com imagem animada, � j� uma dimens�o muito, muito forte. Estamos a assistir agora 
aos resultados disso, come�a a aparecer uma gera��o de pessoas rec�m-formadas que s�o, 
que tem um peso potencial de serem os pr�ximos autores, trabalhar em projectos, e essa � 
para mim a grande expectativa, felizmente, ainda agora antes da entrevista, acabamos de 
saber, que h� uma not�cia, que h� 15 milh�es de euros para o cinema portugu�s, que depois 
do ano 2012 de zero euros, n�o � nada mau. Apesar de enfim, n�o ser uma grande diferen�a 
em rela��o ao ano de 2000, mas � significativamente melhor do que foi o ano de 2012, e 
portanto h� perspectivas tamb�m no cinema de anima��o portugu�s s�o muito grandes, 
porque se lutou durante os �ltimos dois tr�s anos, especialmente pelo movimento que foi 
criado pelos caminhos da anima��o portuguesa. Esse movimento, foi um movimento que 
surgiu espontaneamente comigo, com a Vanessa, com o David, e onde fomos juntando 
outras pessoas e formando um grupo, de pessoas que se empenharam, que trabalharam, 
que fizeram levantamentos sobre o passado, sobre o futuro, tra�aram um objectivo daquilo 
que seriam metas a atingir para a anima��o portuguesa, isto levou a faz um documento, que 
deve de ter cerca de cem p�ginas ou mais, que foi feito por muita gente, mais de cem 
pessoas e que reuniu a �rea do cinema de anima��o como nunca, em Portugal. O cinema de 
imagem real n�o conseguiu reunir estes consensos, e portanto o ICA ficou surpreendid�ssimo 
quando n�s chegamos l�, disseram-nos Òb�Ó, voc�s s�o os primeiros, a primeira �rea, 
primeiro sector, se consideramos a anima��o um sector, a primeira vez que n�s estamos 
perante um documento s�rio, de algu�m que trabalhou durante dois anos, fez um 
levantamento e diz ao ICA - olha, isto depois de termos discutido, termos falado muitos, e 
termos pontos de vista muito diferentes, houve muitas discuss�es, muito acesas, mas 
chegamos aqui com um documento que � o resultado desse trabalho, e isso, est� na base da 
nova lei do cinema, isso foi, essas conclus�es curiosamente coincidiu em tempo. Ningu�m 
sabia da nova lei do cinema quando come�amos a fazer isso, a nova lei do cinema, enfim j� 
se fala � muitos anos, mas ningu�m sabia que ela se ia concretizar t�o rapidamente, e 
portanto, esses dados que foram reunidos, esse trabalho feito, foi integrado na nova lei do 
cinema, e vai ser integrado nos novos regulamento que v�o sair no pr�ximo m�s de Junho, e 
portanto, foi dizendo resumindo assim, essas s�o as coisas positivas que aconteceram, � 
anima��o portuguesa. Por m�rito pr�prio das pessoas que c� est�o e trabalham nisto h� 
muitos anos, ter� provavelmente na pr�xima d�cada e nos pr�ximos vinte anos, condi��es 
que nunca teve at� hoje, nem no ano 2000, temos muitos mais concursos abertos, temos 
concursos de longas, de curtas metragens, s�ries de televis�o, temos, concursos tamb�m de 
desenvolvimento, temos uma novidade, que s�o as co-produ��es minorit�rias, nunca houve 
dinheiro para os portugueses co-produzirem obras de autores estrangeiros, como fizeram os 
produtores estrangeiros relativamente a trabalhos como os meus ou como os da Regina, 
portanto, s�o esta reciprocidade, isto n�o dura muito tempo, portanto, esta aparecimento 
das co-produ��es minorit�rias s�o muito importante, os PALOP (Pa�ses Africanos de L�ngua 
oficial Portuguesa). Haver� tamb�m espa�o para anima��o dentro dos PALOP, os apoios 
autom�ticos tamb�m j� integram a Cinema de Anima��o, estamos num cen�rio estamos num 
cen�rio completamente diferente, com potencial de crescimento agora, agora sim, eu 
acredito num avan�o mais significativo. 

M: Na tua opini�o, qual � o potencial do cinema de anima��o numa din�mica educativa, ou 
como estrat�gia educativa, direccionando mais para individuos com algumas dificuldades de 
aprendizagem? 

JMR: O cinema de anima��o tem uma qualidade acho eu, que � uma qualidade que foi uma 
das coisas pelo qual eu me apaixonei tamb�m, que � uma �rea art�stica que integra muitas 
�reas art�sticas. Como eu j� disse nesta entrevista, a escultura, a pintura, o trabalho com 
areia, trabalho com pedra, trabalho com plasticina, trabalho com recortes em papel, 
desenho, pintura a �leo, pintura acr�lico, pensa em tudo, tudo pode ser feito em anima��o, 
at� apontar uma c�mara para as nuvens e tirar uma foto de cinco em cinco segundos e 
vemos as nuvens a correr, todo este potencial do trabalho do movimento � adapt�vel a 
quase tudo que existe � nossa volta, e portanto, isso permite concentrar numa �rea art�stica 
quase todas as �reas das artes pl�sticas, isso � um potencial muito forte para quem quer 
trabalhar, porque se sente livre, n�o � uma t�cnica que feche, � uma t�cnica que abre. Outra 
coisa que eu acho interessante tamb�m no cinema de anima��o, especialmente no contexto 
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de trabalho, em escolas, em workshops, em ateli�s, � o trabalho em grupo, para se fazer um 
filme temos de ter uma equipa, e para termos uma equipa, temos de ter alguma, algum 
espa�o criativo entre cada elemento, mas temos tamb�m de saber trabalhar em conjunto, 
temos um objectivo, temos de definir um objectivo em conjunto, discutir em conjunto um 
pequeno storyboard, que enfim, nos guia para n�o nos perdermos, depois cada um tem que 
assumir a sua parte de responsabilidade de fazer determinada tarefa, todas as tarefas juntas 
v�o dar um filme final, depois toca em muitas �reas, como a �rea da organiza��o, a �rea da 
express�o pl�stica, a �rea som, trabalhar o som e trabalhar sonoramente para servir 
determinadas imagens, ou ao contr�rio, a partir do som e arranjar imagens que servem esse 
som, e depois se fossemos mais longe, na parte da produ��o, que j� n�o, que j� n�o a vejo 
num contexto, enfim, de escolar, mas que � uma parte que existe tamb�m na imagem, nos 
filmes reais, que �, a parte, o que podes fazer com este filme, que foi feito e que o queremos 
mostrar, que � colocar no youtube, divulga-lo num blog enfim, como � um conte�do que 
neste momento, com a tecnologia e com o mundo global em que vivemos, � facilmente 
dissemin�vel. Estamos a falar de facto de �rea onde, eu posso fazer um filme aqui em 
Montemor com as crian�as da EB1, que � uma coisa muito local, mas de repente aquele 
filme se for interessante, ele pode chegar a pessoas que est�o no outro lado do mundo, e 
portanto, essa possibilidade pelo pr�prio corpo do filme, n�o �?, que � um corpo digital, essa 
possibilidade de divulga��o, torna todo o trabalho de constru��o e toda aquela riqueza, 
depois desagua num rio, num mar que � j� n�o controlamos, que � uma coisa maior que n�s 
e isso � que � interessante, deixar esse filho ali a viver e ver o que � que acontece, porque �s 
vezes acontecem coisasÉ  

M: J� alguma vez desenvolveste algum projecto com crian�as com necessidades educativas 
especiais, ou se te lembras de algum projecto? 

JMR: Eu colaborei com um projecto, mas foi uma coisa muito pontual, eram crian�as da 
CERCI aqui de Montemor, crian�as adultos, j� eram bastantes crescidos, e foi um projecto 
que nasceu com outra pessoa, uma amiga minha que vivia na altura aqui, que agora n�o vive 
em Montemor, que se chamava Elisa, e ela tinha um projecto na �rea do teatro, fazer uma 
pe�a de teatro com pessoas deficiente e pessoas n�o deficientes, especialmente as 
deficientes, e convidou-me para preparar. Porque havia uma altura em que eles chegavam e 
tinham uns cartazes, e os cartazes eram uma tomada de posi��o, assim qualquer coisa, e a 
ideia era trazer, em vez dos cartazes, eram uns paus, com umas tabuletas, em vez de eles 
trazerem aquilo escrito, eles traziam aquilo branco, e depois havia uma projec��o no final de 
uma anima��o que se inseria naquelas placas. Como foi uma coisa feita com muito pouco 
tempo, n�o houve tempo para a pr�pria anima��o ser trabalhada com eles, eu fiz essa 
anima��o, integrei-me no grupo, naquilo que eram os objectivos que eles queriam para 
aquelas imagens, foram eles que disseram, depois eu ajudei a concretizar isso, e trabalhei 
tamb�m na parte de espect�culo, mas workshop, mesmo workshop feito mesmo com 
crian�as ou adultos com cuidados especiais, nunca fizÉ  

M: Na tua opini�o pode ou n�o, existir vantagens em utilizar o cinema de anima��o no ensino 
especial, e quais s�o? 

JMR: Eu n�o conhe�o bem o ensino especial n�o �? N�o sei. O que vou dizer � emp�rico, 
estamos aqui a falar os dois, falo da minha experi�ncia, tenho alguma experi�ncia de dar 
workshops. Dou workshops a muitas idades, desde mi�dos muito novos a malta muito mais 
velha, nunca dei a terceira idade, foi o �nico que me falta mas j� andei l� perto. E era como te 
dizia � pouco, eu acho que a grande vantagem do cinema � de facto reunir um grupo � volta 
de uma ideia, e p�r as pessoas a trabalhar, e h� aqui um lado humano, que � quase t�o 
importante como o lado art�stico, que eu acho, que � muito importante, o lado de artista 
ajuda �s vezes a resolver tens�es e a ultrapassar isto, porque todos os filmes t�m tens�es, 
os profissionais tamb�m t�m, as pessoas s�o colocadas durante, no caso de um workshop � 
pouco tempo, a trabalhar numa coisa que toda a gente quer que aconte�a o melhor poss�vel, 
s� que, o problema de um workshop � que n�o h� um realizador, h� dez realizadores, fazer 
um filme com dez realizadores significa ter que ceder e lutar por uma ideia, mas tamb�m 
ceder para que os outros possam ter tamb�m o seu espa�o, e esse espa�o, que � um 
espa�o quase de exercer democracia e de uma certa abertura, investindo naquilo que 
possam ser objectivos art�sticos, e tens�es na narrativa, de uma hist�ria que se quer contar, 
acho que esse espa�o em termos sociais foi das minhas maiores aprendizagens do cinema 
de anima��o. Eu saio de uma escola de artes onde se cultiva o umbigo, e as pessoas 
cultivam o eu, e n�o � por acaso cultiva-se o eu tamb�m, porque se desenvolve muita 
criatividade, e a criatividade est� muito assente nas quest�es individuais, do olhar individual 
para as coisas, uma sensibilidade que � diferente de cada um de n�s, eles ensina-nos a 
desenvolver isso dentro de n�s, isso vai-nos tornando ilhas, s�o ilhas que podem ser 
criativas, mas s�o ilhas depois quando precisamos dos outros para fazermos trabalhos, ou 
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temos um chicote para lhes bater e lhes pagamos dinheiro por isso, para poderem ser 
batidos, ou ent�o temos um problema para resolver, que �, n�o conseguimos trabalhar com 
outras pessoas, estamos sozinhos, e eu sa� de uma escola assim. Fui parar ao cinema de 
anima��o logo muito pouco tempo depois, e uma das principais, dos principais problemas � 
como � que eu fa�o a gest�o de uma equipa, como � que eu os contagio com aquilo que � o 
meu olhar, como � que eu os tenho a trabalhar no projecto com boa energia, porque n�o me 
interessa ter pessoas contrariadas, como � que isso se faz, e de facto eu nunca aprendi isso 
pelos livros, isso foi sempre muito emp�rico, aprendi com estrat�gicas muito simples como 
por exemplo p�r um storyboard numa parede, um storyboard numa parede �s vezes vale 
mais do que estar meia hora a discursar com um elemento novo que chegue para o projecto, 
porque ele chega e v� um storyboard e diz ÒUAU, eu quero trabalhar neste projectoÓ, e 
pronto, depois posso-lhe explicar em detalhe o que ele quer, mas j� tem perguntas para me 
fazer, n�o sou eu que lhe estou a dizer tudo, storyboard, desenhos, enfim, � uma esp�cie de 
cont�gio. Depois � uma rela��o as pessoas, as pessoas acabavam por enfim, aprender a 
trabalhar juntas, definem-se tarefas para cada um, e eu julgo que isto tudo acontece num 
workshop, acontece mais intenso, mais fechado e em pouco tempo, tem vantagens porque 
as pessoas cansam-se menos, por um lado, as desvantagens � que �s vezes ser t�o intenso 
tamb�m h� mais, h� mais conflitos, porque as pessoas n�o s�o escolhidas a dedo, v�o a� 
parar por acaso, nem sempre as coisas encaixam, mas eu acho que � nos conflitos tamb�m 
que as pessoas crescem, e portanto, at� esse crescimento pessoal do saber, de olhar, tenho 
uma ideia, o outro, tenho uma ideia, eu digo, n�o, quero a minha ideia, por raz�es que me 
ultrapassam agora, ele vai conseguir fazer a ideia dele, eu chego ao fim e olho para a ideia 
dele dentro do contexto do filme, eu se calhar mudei a minha opini�o. Portanto n�o foi ele 
que me convenceu a mudar de ideia, � o filme no final, olhando para o filme, tendo 
afastamento suficiente para ver o filme como um ser aut�nomo, daquilo que foi o processo 
de constru��o, posso perceber, ok, aquela n�o era a minha ideia, nunca teria feito aquilo 
assim, mas aquilo at� funciona assim e portanto, essa aprendizagem, porque est� numa 
obra, isso acontece quando uma obra tamb�m acabam, e s�o depois fechadas, muitas 
vezes. J� vi muitos maus ambientes que acabam em grandes abra�os, porque as pessoas 
sentem, ok, isto foi dif�cil, tivemos dificuldade, mas fizemos uma coisa de que todos nos 
orgulhamos, de termos contribu�do para ela, esse trabalho acho que o cinema de anima��o 
tem muito, e � muita forte, e  talvez seja das maiores aprendizagens humanas que se pode 
ter no projecto. Eu n�o vivi isso em pintura, n�o vivi em escultura e fiz as duas coisas nas 
Belas Artes, acho que isso � uma qualidade do cinema de anima��o, depois essa qualidade 
associada �s outras que s�o art�sticas e que ajudam exactamente a resolver quest�es destas 
quest�es de relacionamento pessoal e interpessoal, que s�o as quest�es, o que � que a 
gente quer dizer com este filme? Temos de arranjar aqui uma imagem, um cen�rio que nos 
d� a sensa��o que temos uma floresta, temos aqui um personagem que vai ter de ir de aqui 
at� aqui e vai fazer a contin�ncia, e portanto, s�o quest�es pr�ticas que servem uma ideia, 
mas que quando estamos a resolv�-las �s vezes estamos s� a pensar aquele bocadinho, n�o 
estamos j� a ver o filme todo. Isso as vezes ajuda-nos tamb�m a relativizar a import�ncia que 
as coisas t�m dentro de um projecto, s� o realizador em principio � que tem isso presente 
em todo o lado, mas as pessoas tentam � desenvolver bem a sua miss�o, que � tenho de 
fazer este boneco, vou fazer o melhor que sei, e fazer a anima��o o melhor que sei, isto tudo 
junto depois d� resultados muito interessantesÉ 

M: Segundo a tua experi�ncia quais s�o as etapas b�sicas para se desenvolver um projecto 
de anima��o? 

JMR: Primeiro que tudo, ter alguma raz�o para o fazer, e essa raz�o pode estar numa hist�ria 
que se leu, numa experi�ncia que se viveu, mas seguramente tem de estar sempre nalguma 
coisa que nos toca profundamente, e pode ser uma hist�ria de outro autor, pode n�o ser a 
minha, mas eu leio aquilo e sinto aquilo como meu, porque de alguma maneira, aquilo est� 
muito pr�ximo daquilo que eu sou, acho que isso � fundamental, e � fundamental porque se 
n�o tivermos isso n�o aguentamos a maratona, fazer anima��o � uma maratona, o cinema da 
imagem real s�o os cem metros, a anima��o s�o os cinco mil ou os dez mil metros. Portanto 
quando n�s escolhemos uma pessoa que faz um filme de imagem real, que as filmagens v�o 
ser este fim de semana, com uns amigos atores, e teve aquela ideia, gostava de fazer aquilo, 
aquilo faz-se ali, aquilo correu tudo mal, n�o � o fim do mundo. Agora estar dois ou tr�s anos 
ou estar alguns meses a trabalhar numa coisa, �s vezes com muito esfor�o de todas as 
pessoas, depois chegar ali a meio, come�armos a desacreditar no projecto, come�armos a 
sentir que aquilo j� n�o � a hist�ria que a gente quer contar, j� n�o me interessa muito aquele 
tema, eu acho que isso �, � o pior que nos pode acontecer num projecto, � pior do que n�o 
ter dinheiro, n�s j� n�o queremos fazer aquilo, queremos fazer outra coisa, isso pode 
acontecer por muita raz�o, porque somos todos diferentes tamb�m, mas tamb�m porque se 
calhar nunca foi, nunca nos tocou da forma que se calhar, um projecto de anima��o tem de 
nos tocar. Acho que isso � o essencial, tem de haver uma raz�o forte para estarmos ali, para 
fazermos aquilo, depois perceber, se for uma hist�ria com base num texto de um autor 
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perceber o que � que naquele texto � essencial para contar a hist�ria, tenho de encontrar um 
bocadinho o conceito, o cora��o daquele texto, aquilo que eu tenho de p�r nesta hist�ria, 
por isso que eu vou lutar. N�o � tudo, quando temos tudo � muito dif�cil saber o que � o 
essencial. E � � procura do essencial, escavar, escavar, escavar at� descobrirmos o 
essencial, sabendo o conceito, e tendo uma hist�ria que � forte o resto depois � ter m�todo, 
em anima��o � muito importante o m�todo para n�o nos perdermos, a n�o ser que 
estejamos a fazer um trabalho completamente experimental, em que o pr�prio, o pr�prio 
processo tamb�m � experimental, e a� pode ser interessante meter o m�todo em causa mas, 
se temos pouca experi�ncia, se estamos � procura de chegar ao fim, � muito importante 
definir fases. Diria que h� uma fase, as fases que j� falei, h� uma fase que tens de concretizar 
isso no storyboard, e o storyboard para mim � um mapa como fazes para a floresta, para n�o 
te perderes, tendo o storyboard a seguir se for dependendo agora da t�cnica tens coisas 
diferentes, se fores trabalhar com areia, arranjas o teu quadro de areia metes a tua c�mara e 
come�as a trabalhar, se fores para desenho animado, tens de passar pelos layouts, depois 
tens de passar pela anima��o, depois tens os interm�dios, tens o cleaning, a passagem a 
limpo dos desenhos, a finaliza��o com cor, a coloca��o dos cen�rios, enfim o desenho 
animado � uma coisa, tudo espartilhado, n�o �? O StopMotion � um bocadinho diferente, 
porque se constr�i tudo, construir o boneco, construir o cen�rio, construir aquilo tudo, 
ilumino aquilo tudo, meto uma luz porreira, convido o director de fotografia para tornar aquele 
ambiente, num ambiente com o drama que eu quero dar � hist�ria, mais pesado, mais leve, 
mais solarengo ou menos, e a partir da� vamos animar, quando estamos a animar j� estamos, 
aquilo que est� a sair j� s�o peda�os do filme, � muito imediato, aproxima-se mais da 
imagem real, ac��o corte. S� que ele diz ac��o em anima��o, e no final do dia fizemos 6 
segundos, e os outros fizeram duas ou tr�s horas, quer dizer, estou a exagerar, mas pronto, 
ser� muito mais, mas eu diria que � isto. � o m�todo, � depois dependendo da t�cnica, ter 
esses passos bem, todos bem presentes e depois a parte da p�s-produ��o, a finaliza��o 
com o som, que � muito, muito importante, e o som que aparece sempre aqui ao fim, que � 
um parente pobre de alguns projectos, porque coitados dos m�sicos e dos sonoplastas que 
aparecem sempre para salvar o filme, isso � muito importante, eu nos meus projectos tento 
trazer isto, que � trazer os m�sicos para o in�cio dos projectos, p�-los tamb�m no in�cio a 
pensarem, a verem os desenhos, e a pensarem comigo, numa fase ainda muito inicial do 
filme, como � que pode ser toda a parte sonora de um projecto, at� porque isso pode ter 
implica��es muito grandes na pr�pria anima��o, e portanto, quanto mais n�s trouxermos o 
som para o in�cio do projecto, mais estamos a construir o corpo daquele filme, que � um 
audiovisual, n�o � s� visual, e esse corpo est� muito mais coerente e muito mais forte É 

M: Consideras que o cinema de anima��o atrav�s das t�cnicas tradicionais pode contribuir 
para a forma��o e aprendizagem de forma mais facilitada nos jovens com necessidades 
educativas especiais? 

JMR: Acho que o tradicional sempre muito mais do que, acho eu, mas � a minha opini�o, e 
eu n�o nasci no mundo das novas tecnologias, apesar de usar computador agora todos os 
dias e os meus pr�ximos projectos v�o ter novas tecnologias, mas h� uma coisa que ainda 
temos e que se vejo nos meus filhos a crescer que � muito essencial para eles, que � o tocar 
as coisas, sobretudo mexer nas coisas, e h� qualquer coisa que acontece quando eu toco 
numa marioneta que n�o quando eu toco nas teclas de um computador. Mesmo que 
espectador veja uma coisa muito id�ntica a ser no final, pode ver um personagem a andar 
Òwalking in sideÓ e se calhar aquilo que vemos est� parecido uma coisa com a outra, mas 
para quem faz, n�o tem nada a ver, s�o dois mundos completamente diferentes, um � uma 
pessoa fechada no espa�o com uma m�quina � frente que est� a emitir luz, com teclas rijas, 
onde ele toca na teclas e eventualmente tem um rato, ou mesmo uma tablet, estamos a falar 
de materiais que s�o estanques, n�o se passa dali para dentro, eles n�o entram dentro do 
filme. Por exemplo um filme em areias, ou num filme feito em barro ou plasticina, n�s 
estamos dentro do filme, n�s estamos a tocar aquela marioneta, n�s transformamo-la e essa 
rela��o f�sica que existe nas t�cnicas tradicionais, nunca pensei muito sobre isto, mas acho 
que nos d�, nos aproxima daquilo tudo, nos p�e num patamar de proximidade em que aquilo 
passa a fazer parte de n�s pr�prios e n�s fazemos parte daquilo tamb�m, n�o � o filme 
somos n�s e o filme, est� tudo mais ligado. E pensando desse forma, acho que � muito 
diferente ter uma pessoa, se tiver ainda por cima necessidades especiais, com um teclado a 
ver o computador, por muitas coisas girar que um teclado possa fazer e softwares 
interessant�ssimos que h�, muito simples para fazer coisas de forma muito b�sica, acho que 
no final h� qualquer coisa que se perde nesse processoÉ 

M: Consideras que o cinema de anima��o pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o deste 
jovens? Quando eles desenvolvem um projecto, mesmo que seja experimentalÉ 

JMR: Sim, sem d�vida. Eu acho, o que � a inclus�o? Inclus�o � tu misturas-te com o outro, 
misturas-te com as pessoas que est�o � tua volta, � sentires-te parte de tudo, todos n�s 
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sabemos desde que somos pequenos, fazer o desenho e mostrar � m�e, n�o �? todos n�s 
precisamos disso, precisamos de ser misturados e nos misturarmos com os outros, e o 
cinema e todas as formas de arte, permite esse reconhecimento que � o reconhecimento de 
algu�m que fez aquilo , portanto aquela obra j� n�o somos n�s, mas � outra coisa, mas 
fomos n�s, foi gra�as ao nosso esfor�o e ao nosso empenho que a fizemos, de certa 
maneira, ela est� ligado como um filho distante, mas � um filho que ajuda a dizer que 
estamos vivos, que estamos aqui, que existimos, nesse sentido, acho que, sem d�vida que te 
inclui e integra na sociedade, ainda por cima numa sociedade que � cada vez mais digital 
como j� referi. Tu fazes um filme, se calhar um filme em termos globais tem uma exist�ncia 
muito mais forte do que se calhar um par de sapatos, ou um autom�vel que eu possa ter ali 
estacionado naquela rua. Se calhar o meu autom�vel chega aqui �s pessoas pr�ximas de 
mim e pouco mais, mas um filme pode de repente estar no mundo todo. Portanto e nesse 
sentido, depois as pessoas comentam, tu acabas por sentires-te ligado, depois a internet 
tem esse lado fant�stico, que � n�s n�o sabemos quem est� do outro lado, e portanto � mais 
f�cil, falarmos das coisas por aquilo que elas s�o, n�o pelas pessoas que as fizeram ou por 
quem possa estar por detr�s delas. Eu acho, que algu�m que tem essas limita��es na 
comunica��o com a outro, na integra��o social, eu acho que est� habituada a ser sempre, 
enfim, mesmo quando s�o reconhecidos pelo trabalho que fazem, mas s�o sempre 
apontados, acho que essa mistura, essa exist�ncia fora desse contexto, os ajudar� a 
sentirem-se, enfim, esse olhar mais isento, n�o �, quase aquele amigo que nos diz as coisas 
na cara independentemente de sermos amigos dele, as coisas boas e as m�s, e acho que a 
internet faz-nos um bocadinho isso. Ës vezes � violenta tamb�m e h� sempre um desbocado, 
algu�m, para pessoas sens�veis pode ser perigoso, n�o �? porque um coment�rio que houve 
e relativizo, uma pessoa que � mais sens�vel pode torna-lo numa coisa muito mais 
importante, mas enfim, s�o os riscos. Tamb�m n�o sei te dizer muito bem temos de ter 
algumas defesas para passarmos esse patamar. Acho que a arte no limite, no limite, acho 
que �, independentemente do desenvolvimento interior de cada um de n�s, do individuo, das 
pessoas que o fazem, e do desafio que isso representa, mas no limite, no limite, a arte � uma 
marca que tu deixas, � uma exist�ncia. 
Tenho dois filhos pequenos agora, j� tive outros, pequenos anteriormente e vejo por exemplo 
a educadora dos meus filhos agora, � uma pessoa fant�stica, faz um trabalho muito louv�vel, 
mas de facto, quando chega a esta quest�o das artes pl�sticas, ela ensina a desenhar, pelo 
reconhecimento, agora fizeste um c�o, agora fizeste um gato, que os mi�dos gostam, � um 
jogo, n�o �? s� que � um jogo perigoso porque nos torna depois dependentes dessa vontade 
que as crian�as tem de ser reconhecidas, �s tantas come�am mais a valorizar mais isso do 
que o desenho livre e expressivo, mas o problema � que tu para teres isso, tinhas de ter 
forma��o das pessoas que est�o a fazer esse trabalho, a forma��o � dada noutra l�gica. 
Para j� os conceitos e as pessoas que tomam as decis�es t�m de mudar a forma como 
olham. Est�s num pa�s pobre, que � o problema sempre quando � preciso tomar decis�es 
sobre a quem � que paga para estar � frente disto, vais sempre �s pessoas essenciais que 
s�o um professor, ou um psic�logo, n�o �? e n�o chegas ao criador, n�o chegas ao artista 
pl�stico, mesmo os psic�logos, j� s�o, j� muitas escolas nem sequer psic�logos tem, est�s a 
ver, estamos mesmo num EstadoÉ acho que um pa�s quanto mais desenvolvido se torna, 
enfim, mais rico tamb�m, mais garante depois esta coisas, ou ent�o tens aqui exemplos 
como as Oficinas da Crian�a, aqui em Montemor-o-Novo, n�o sei se conheces, que � um 
exemplo, desde o 25 de Abril foi criado, � um caso estudado em toda a Europa, vem grupos 
de estudo aqui para verem como � que eles fizeram. No 25 de Abril criou-se aqui uma coisa 
que � a Oficina da Crian�a que foi um movimento social, de uma pessoa que se juntou com 
outras pessoas e criou um espa�o onde as crian�as depois das aulas vinham aprender uma 
forma de arte, est�s ver a Gulbenkian? aquele departamento que eles tinham de aprender 
com arte, uma coisa id�ntica. S� que com um car�cter muito mais de volunt�rio, com grande 
apoio da C�mara, mas que deu, desde o 25 de Abril, estamos j� a falar de muitas gera��es, 
deu muitos resultados, porque pensas que em Montemor-o-Novo � poss�vel ter uma 
Companhia como o Rui Horta, a ter trabalho art�stico, porque as pessoas est�o sens�veis a 
isso, e isso n�o se criou com a chegada de pessoas que ca�ram aqui e de repente... � uma 
gera��o nova que come�ou com estas coisas e alguns continuaram e n�o continuaram, mas 
pelo menos ficaram com alguns elementos que lhes permite ter um sentido cr�tico, alguma 
sensibilidade para sentir, e vontade, disponibilidade. 

M: Mais uma vez, muito Obrigado, por teres conseguido um espacinho para me receberes. 
JMR: N�o tens que agradecer, j� sabes sempre que precisares, diz alguma coisa... 

 

 



 862 

ENTREVISTA 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

1.5. MARTA MADUREIRA 

M: H� quanto tempo trabalhas na anima��o? 

MM: Pois, eu na anima��o, eu sempre gostei da anima��o. Eu acho que sempre gostei de 
imagem, comecei por ai, eu n�o considero que fa�a anima��o, eu fa�o ilustra��o animada, 
porque eu n�o sigo as regras da anima��o, o que eu acabo por fazer �, eu pego nas 
ilustra��es, que no fundo � o que eu gosto, e da ilustra��o e dou-lhe alguma vida, dou-lhe 
algum movimento, eu n�o tenho grandes projectos de anima��o tamb�m, estou de alguma 
forma muitos envolvida, porque dou aulas no mestrado de ilustra��o e anima��o, onde dou 
aulas de ilustra��o, mas fa�o essa ponte da ilustra��o para a anima��o, ou seja, o que eu 
estou a trabalhar com os meus alunos  preparo as imagens deles, que depois vou passar 
para a anima��o. Eu sempre gostei de anima��o desde de mi�da que ia ao Cinanima, acho 
que foi uma coisa que o meu pai me foi incutindo tamb�m, desde os tr�s anos de idade que 
eu fui, s� falhei para a� duas vezes, quando fui de Erasmos e quando estive gr�vida, portanto 
sempre tive essa rela��o muito directa e sempre gostei e sempre apreciei. Fazer mesmo, foi 
nas Belas Artes, na faculdade, fiz algumas experi�ncias, depois fui para Erasmos na Holanda 
e na altura ia toda entusiasmada porque achava que ia fazer ilustra��o, cheguei l�, n�o me 
identifiquei muito com a disciplina, e depois eles tinham a disciplina de anima��o, ent�o eu 
aproveitei e experimentei, quando cheguei c�, de regresso, isto foi no quinto ano, quando 
cheguei c� o meu projecto final de curso foi de anima��o, foi a� que surgiu as ÒM�quinas de 
MariaÓ, que veio de um processo comprido de ilustra��o, e da necessidades que eu tinha de 
p�r as coisas a mexer. Primeiro tentei que fosse fisicamente enquanto objectos, tentei p�r 
rel�gios, desmontei rel�gios, ferro velho, queria mesmo aquelas ilustra��es f�sicas 
mexessem, depois comecei a dar comigo em doida e pensei, vou experimentar em anima��o 
para depois passar outra vez para o anal�gico, e percebi que em anima��o conseguia fazer 
tudo o que era imposs�vel fazer manualmente, ent�o comecei a desenvolver tudo aquilo que 
eu tinha reprimido das m�quinas, que eu queria fazer fisicamente, consegui fazer na 
anima��o, e fiquei completamente fascinada, ent�o comecei a fazer as ÒM�quinas de MariaÓ, 
que foi uma anima��o, uma curta de autor, porque na altura foi feita para mim, para os 
colegas, foi para os professores, � uma coisa muito mais para adultos, do que propriamente 
para crian�a, eu acho. Depois mandei a anima��o para uma s�rie de festivais, ganhou alguns 
pr�mio, ganhou alguma visibilidade. Depois uma produtora veio ter comigo, sugeriu porque � 
que n�s n�o concorr�amos a um subs�dio do ICA com aquele projecto, em que alter�vamos 
um bocadinho e vocacion�vamos ent�o para o p�blico infantil, e que eu tinha de fazer 
algumas altera��es, e sugeriu-me que fossem 26 epis�dios, portanto, uma s�rie de anima��o 
para televis�o, eu fiz o dossi�, concorremos, ganhamos com grande surpresa minha e 
pronto, comecei a desenvolver, tivemos de alterar uma s�rie de coisas, a Maria teve de ser 
mais amig�vel, teve de come�ar a falar, o mundo da Mariana � muito m�quinas e muito 
r�gido, algumas tiveram de ser muito mais bonitinhas, a Maria fala pelos cotovelos, que � uma 
coisa que na primeira ela n�o fala. Portanto, eu vejo dois produtos completamente diferentes, 
e pronto, esse foi a segunda grande experi�ncia de anima��o, foi essa s�rie de anima��o em 
26 epis�dios. Actualmente fa�o algumas experi�ncias mais s� para mim ou por gosto, com 
os alunos, mas j� n�o trabalho muito, ou melhor, trabalho em processos de anima��o, em 
desenvolve-se storyboards com os alunos, mas depois a parte de anima��o � outro colega 
que d�, eu gosto mais da parte da imagem parada. (risos) 

M: Tens alguma opini�o formada em rela��o � anima��o experimental? Como defines ou o 
que � para ti a anima��o experimental? 

MM: Para mim � muito importante. Eu sendo professora tenho muito, e professora num 
polit�cnico, tenho muito as duas vis�es, acho muito importante a quest�o experimental e o 
trabalho de autor, acho mesmo fundamental, mas acho que � importante tamb�m, n�o nos 
fecharmos no nosso umbigo. E de alguma forma depois que esses projectos, porque sen�o 
ficam completamente parados, acho que � importante esses projectos depois avan�arem 
para outros n�veis, h� tipos de trabalhos que s�o mais comerciais obviamente, e que muitas 
vezes eu acho que s�o rotulados de n�o ter bons trabalhos pelo facto de serem comerciais. 
Eu n�o acho, acho que h� trabalhos comerciais que s�o bons tamb�m, a minha costela, eu 
acho que � um pouco experimental mesmo, porque eu gosto de experimentar, eu venho, eu 
fiz o meu secund�rio a pensar que ia fazer pintura, entrei para um curso de pintura, estive l� 
tr�s anos e disse eu n�o quero nada disto e vou-me embora, mas acho que trouxe muito 
essa quest�o do experimentar, gosto muito das tintas, de pintar, de experimentar coisas 
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novas. Eu felizmente a disciplina que dou, s�o a alunos do segundo ano, em que j� tem no 
primeiro ano um trabalho de mais rigor, de desenho, portanto no segundo ano, eu posso ser 
completamente experimental com eles, e quando eles me v�m dizer: professora n�o fiz o 
trabalho porque n�o tenho o l�pis xpto, eu digo, ent�o n�o fa�as com o l�pis, faz com um 
pau de canela, percebes? Para mim, eu acho que o importante � n�s termos a ideia e 
tentarmos chegar l� � ideia, as formas como chegamos, se n�o forem directas, melhor ainda, 
porque para mim a gente vai encontrar imensas coisas, eu acho que sou experimental, mas 
tento de alguma forma que o meu trabalho n�o fique fechado numa caixa. 

M: achas importante tamb�m mostrar aos outros e discutir com os outros a nossa ideia? 
MM: Sim, acho muito importante, eu antes de p�r um trabalho c� fora, antes de p�r um livro 
c� fora, n�o tens no��o a quantidade de pessoas que l�em aquele livro, porque eu tenho, 
acho que tenho a sorte de estar rodeada de profissionais, colegas e amigos que conheci na 
faculdade, e que hoje � o meu n�cleo duro, e que uns s�o especializados mais em design, 
mais editorial, outros  especializados mais em tipografia, o meu livro aparece l� o meu nome, 
mas muitas vezes na ficha t�cnica aparece outros nome, porque eu considero que n�o � um 
trabalho meu, � um trabalho de conjunto. Ali�s, eu trabalhei durante alguns tempos, eu sou 
designer, antes de come�ar a dar aulas e a dedicar-me s� ao ensino, trabalhei em design, 
trabalhei em gabinetes, trabalhei em departamentos de marketing, e o que eu mais gostei, 
por incr�vel que pare�a nem foi os gabinetes de design onde o trabalho � mais fechado, 
foram os departamentos de marketing onde trabalhava com fot�grafos, roupas de moda, 
falava para China, e eu acho muito importante essa din�mica, porque n�o se trabalha, porque 
se estamos fechados em n�s pr�prios estamos a trabalhar para o umbigo. � muito 
importante estar a trabalhar e mostrar, porque �s vezes eu estou a fazer um gato e se mostro 
� pessoa do lado, ela diz: mas qu�, isto � um c�o? E � importante que seja um gatoÉ 

M: Na tua opini�o, qual � o potencial, por exemplo, agora neste caso da anima��o, ou 
mesmo da pr�pria imagem porque os processos, de certa forma podem correr em paralelo, 
embora depois um seja animado e o outro seja est�tico na din�mica educativa? Como 
estrat�gia educativa? 

MM: � uma quest�o interessante, porque eu desde que comecei na ilustra��o essa quest�o, 
estou a trabalhar para as crian�as, ali�s o meu tipo de trabalho � direccionado para as 
crian�as porque acabaram por dizer que a minha linha era, pronto, tinha caracter�sticas mais 
infantis, n�o foi uma coisa que eu assumisse, gosto, n�o me importo de ter esse r�tulo, mas 
n�o foi uma coisa que dissesse, vou trabalhar s� para crian�as. H� trabalhos que eu fa�o e j� 
fiz embalagens para produtos gourmet, cartazes que me pedem para ilustra��o, portanto eu 
n�o trabalho s� nesse ramo, mas estou muito conotada nessa �rea, e n�o me desagrada 
nada, o que � que acontece, quando eu formei a editora com a Ad�lia, h� uma necessidade 
de divulgar os livros, porque tamb�m compromissos comerciais que n�s temos, porque 
sen�o n�o conseguimos continuar a editar, portanto temos de vender os nossos livros, e 
onde n�s vendemos os livros, ou n�o s� do ponto de vista comercial, mas onde queremos 
chegar, com os nossos livros, � �s crian�as, ent�o a partir da� tivemos de come�ar a ir �s 
escolas, e a primeira vez que a Ad�lia me disse, vamos a uma escola falar com crian�as e 
mostrar o livro, eu fiquei em p�nico. Porque eu n�o estava habituada, e o primeiro dia foi 
assim um bocado complicado, porque eles realmente fazem muitas perguntas e querem que 
a gente justifique tudo daquilo que faz, mas depois comecei a ir e gostei tanto da 
experi�ncia, e muitas das coisas que fa�o hoje em dia, j� � a pensar na experi�ncia que tive 
com eles, e acho que isto, estavas a falar da quest�o educativa. O tipo de ilustra��o que eu 
fa�o, que eu tento fazer, o que eu defendo, que eu acho pertinente do ponto de vista, � um 
tipo de ilustra��o que n�o se esgota numa primeira vista, ou seja, a imagem est� cheia de 
significados, a imagem n�o � s� o que o texto diz, tenta ser mais alguma coisa, portanto � 
uma imagem que se calhar a crian�a passa uma vez e v� uma coisa, quando passa uma 
segunda vez torna a ver outra coisa, e consegue na mesma imagem tirar narrativas 
diferentes. Eu acho que esse ponto, nem eu sabia, � que n�s nas escolas conseguimos 
explorar muito mais, e acho que tem uma vertente muito educativa, isso � muito engra�ado 
porque eu �s vezes fa�o ilustra��o a pensar nisso, porque fa�o, porque coloco l� coisas 
perdidas que eu sei que depois eles me v�o perguntar, ou alguns v�o descobrir e outros n�o, 
e depois quando chego �s escolas eles descobrem ainda outras coisas que eu tinha 
colocado inconscientemente, porque achava que a cor ficava bem assim, ou porque na 
composi��o faltava ali um elemento e eu coloco, e eles conseguem criar narrativas 
completamente diferentes com isso, acho que s�o ilustra��es abertas, com v�rias camadas 
de interpreta��o, e que na parte da educa��o isso tem-se mostrado, � uma coisa que eu 
fa�o n�o conscientemente, mas com a experi�ncia tenho percebido que na parte da 
educa��o tenho funcionado muito bem com elesÉ 

M: J� desenvolveste algum projecto de anima��o com jovens com necessidades educativas 
especiais? 
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MM: Pois isso, eu agora quando estava a falar contigo, lembrei-me de um projecto que j� fiz 
h� muito tempo atr�s em M�rtola, exactamente com crian�as que tinham algumas 
dificuldades de aprendizagem, n�o eram assim muito vis�veis. Eram crian�as, foi em M�rtola, 
na C�mara de M�rtola que me contratou na altura para fazer um atelier de ilustra��o e 
anima��o, exactamente, e que depois essas crian�as, tinham graves problemas, graves 
problemas a n�vel social, portanto eram crian�as em que os pais eram drogados, ou que 
tinham sido retirados aos pais, viviam isolados no meio de um monte tamb�m, e muitas 
dessas crian�as exactamente por esse isolamento, tinham dificuldades de aprendizagem e 
de inser��o, e muitos deles tamb�m, por causa dos qu�micos das drogas dos pais tinham 
dificuldades, tamb�m mesmo, pronto, eram diagnosticadas ao n�vel da aprendizagem. Tive 
essa experi�ncia, n�o foi f�cil, foi durante uma semana, todos os dias a trabalhar com eles, 
completamente isolados no meio do monte e n�o foi f�cil, porque eles n�o queriam aprender 
no inicio, tiveram, as meninas nem tanto, mas os meninos, a aproxima��o com eles foi muito 
dif�cil nos dois primeiros dias, n�o se chegavam a mim, riam-se de mim, iam fazer 
segredinhos, pronto, eu tamb�m na altura n�o tinha grande experi�ncia, que agora j� vou 
tendo, n�o � que tenha muita, mas agora as escolas d�o-me alguma experi�ncia, e portanto 
foi um bocadinho mais complicado. Mas depois houve uma insist�ncia t�o grande, com as 
meninas foi mais f�cil, porque chegavam � minha beira e diziam, ai tu cheiras t�o bem, tu �s 
t�o bonita e n�o sei qu�, e eu de alguma forma consegui criar uma rela��o melhor com elas, 
e os meninos come�aram a vir tamb�m, ali a meio do workshop a coisa come�ou a funcionar 
bem e o dif�cil foi depois vir embora, porque eles criam la�os muito fortes. Ou seja, eu 
percebi que a grande dificuldade no inicio foi, eles est�o habituados a serem largados, e 
portanto n�o querem criar la�os de afectividade com ningu�m, porque sabem, eles sabiam 
que eu ia embora a seguir, e ent�o n�o se quiseram chegar a mim, a partir do momento que 
eu estava ali todos os dias, come�amos a trabalhar, a dificuldade foi depois ir embora, foi 
dif�cil. Em termos de resultado de workshop, conseguimos algumas coisas interessantes, uns 
mais motivados outros menos, eu notei o trabalho era com tintas, com recortes, e com 
imagens de revista, que eles retiravam de revista, foi poss�vel ver algumas das necessidades 
deles atrav�s do que eles introduziam nos desenhos, por exemplo, os rel�gios, havia l� um 
mi�do que era fascinado por rel�gios de marca, tudo o que era revista, ele retirava os 
rel�gios e colava, os sapatos de marca, sapatilhas de marca, uma era completamente 
obcecada com crian�as, s� conhe�o a m�e e os trabalhos que fazia, era tudo com beb�s ao 
colo, deu para perceber um bocadinho a din�mica deles e como � que eles pensavam, mas 
foi uma coisa muito inconsciente. 

M: Mas foi positivo?  
MM: Foi, ainda no outro dia, a preparar uma apresenta��o passei por esse trabalho, e foi 
com muito carinho que me lembrei daquilo, depois pronto desliguei-me completamente, e 
pronto, como tinha de ser, como eu j� sabia, foi a parte mais triste, porque senti que eles 
sentiram que iam ser abandonados mais uma vez, e isso foi complicadoÉ 

M: Na tua opini�o achas que poderia existir ou n�o, vantagens em utilizar cinema de 
anima��o no ensino especial ? 

MM: H� sempre vantagem em tentar dar mais inputs, nesse tipo de projectos, acho que a 
imagem tem uma grande vantagem, estas crian�as tem dificuldade a n�vel da comunica��o 
mais normal, n�o �, como n�s a entendemos, de comunica��o e dialogo, e a imagem tem 
esta grande vantagem que comunica n�o s� atrav�s daquilo que n�s ouvimos. Portanto tem 
esta comunica��o mais emotiva, n�o t�o evasiva, muitas vezes, n�s n�o estamos obrigados 
a que eles nos digam, estamos-lhes a dar imagens, em que conseguimos comunicar com 
eles, e atrav�s desse tipo de comunica��o tamb�m se seleccionamos muito bem aquilo que 
queremos dizer, portanto eu acho que s� � vantagens.  

M: Segundo a tua experi�ncia quais s�o as etapas b�sicas para se desenvolver um projecto 
de anima��o? 

MM: Pois, eu acho que para uma anima��o � importante duas coisas, que para mim s�o 
fundamentais, que s�o: um bom argumento e uma boa est�tica, e acho que �s vezes falha, 
ou de um lado ou do outro, acho que tem de ser 50/50 %, depois h� coisas importantes 
como a m�sica, banda sonora, no caso, por exemplo, das ÒM�quinas de MariaÓ, eu acho � 
parte mesmo fundamental, sem aquela banda sonora do Jo�o Oliveira, que foi quem fez o 
projecto musical, n�o tinha a mesma vida, mas enquanto animadora, enquanto realizadora 
acho que � importante um bom argumento e uma boa est�tica, muitas vezes h� excelente 
argumentos e a est�tica � muito pobrezinha, e portanto, as pessoas acabam por se perder, 
outras vezes, temos uma est�tica fant�stica mas a n�vel de argumento a coisa n�o funciona, 
eu senti muito essa dificuldade com as ÒM�quinas de MariaÓ, quando passamos para a s�rie, 
porque eu tinha constru�do aquele imagin�rio muito pr�prio de Maria, em que o mundo dela 
eram m�quinas, ela pr�pria era uma m�quina, e portanto todo o ambiente faz sentido assim, 
e quando entreguei o projecto ao produtor, a produtora tornou-se uma coisa, um projecto 
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enorme. Porque eu comecei a ter pessoas que me iam fazer a anima��o, me iam escrever os 
argumentos, portanto, eu n�o tinha de escrever os argumentos, s� tinha que no final, dizer 
que sim ou n�o. As pessoas que estavam a fazer os argumentos, apresentaram-me coisas 
completamente malucas, tipo: a Maria vai � lua, a Maria entra no festival da can��o, ent�o 
era a Maria que ia ao festival da can��o e todas a gente aplaudia e ela ficava toda fascinada 
com a fama, quer dizer, mais isto n�o tem nada a ver, a Maria n�o � isto, a Maria vive no 
bairro dela, a Maria est� preocupada com as coisa de casa, e tentar resolver os problemas 
com as suas pequenas m�quinas, n�o � de repente vira uma estrela, n�o � uma Popota. Tive 
uma grande dificuldade em que os argumentos correspondessem, tanto � que a certa altura 
fiz eu os argumentos todos, eu n�o preciso de argumentos, e eu percebo, eles n�o estavam 
dentro da hist�ria, mas o argumento � fundamental, portanto os argumentos da Maria vivem 
do carinho que ela tem, da casa dela, da vida que ela tem no bairro, s� assim � que faz 
sentido e portanto, para conseguir conciliar a t�cnica com o argumento acho que isso � 
fundamental. A n�vel depois do processo em si, � important�ssimo fazer um storyboard 
obviamente, come�ar por ter uma boa ideia, um bom argumento, desenvolver tecnicamente, 
as experi�ncias que n�s queremos fazer, que de alguma forma tenham a tal liga��o com a 
hist�ria, por exemplo, no caso da Maria, se � sobre m�quinas, h� um ambiente gr�fico que 
tenha a ver com as m�quinas tamb�m, as roldanas, etc., e depois fazer um storyboard, como 
� que podes ter uma boa hist�ria, mas se ela n�o for contada devidamente, em momentos, 
tem de haver um ritmo, tem que haver uma narrativa que come�a, depois tem de ganhar 
lan�o, porque sen�o �s tantas as pessoas a meio come�am a abrir a boca e a bocejar, ent�o 
para onde � que isto vai? Esse ritmo � estudado nos storyboards, � muito importante fazer 
isso, e fazer as primeiras experi�ncias, acho que isso � fundamental, mas sobretudo esta 
liga��o importante entre est�tica e argumentoÉ 

M: Consideras que trabalhar a imagem com t�cnicas tradicionais, as ditas tradicionais, como 
� o papel e aquelas coisas todas, pode contribuir para a forma��o e aprendizagem de jovens 
mais facilmente? 

MM: Eu acho que qualquer forma de aprendizagem n�o tem de ser s� manual, eu acho que a 
digital tamb�m, eu acho que, eu tenho aqui uma postura muito clara em rela��o a estas 
quest�es, eu acho que o computador � uma ferramenta como outra qualquer. Eu digo aos 
meus alunos, n�o � isso que te vai fazer um trabalho melhor ou mais r�pido, primeiro se n�s 
n�o tivermos a ideia, ele n�o faz nada, n�o �? Portanto quer seja em manual quer seja em 
digital, tem de haver uma ideia, um fio condutor, depois a forma como � feito, no meu caso, 
eu misturo imensas coisas, por exemplo, eu gosto de trabalhar o manual depois passo para o 
digital, depois volto a passar para o manual, eu acho que � o processo em si que interessa, e 
n�o tanto se � manual ou se � digital. Agora, que eu ache, que alguma forma se n�s levarmos 
para o computador, o digital, se passar uma experimenta��o mais manual, era o caminho 
que eu dizia � um bocado, se em vez de irmos recto andarmos aos ziguezagues, vamos 
conseguir ir buscar muito mais, um aluno meu por exemplo, fez esta ilustra��o toda em 
digital, depois coloquei uma textura,  onde foste buscar essa textura? Foi busca-la � internet. 
Pronto, pode ser, mas porque � tu n�o vais buscar a tua textura? para j� � mais original, 
porque essa imagem n�o � tua, e depois como processo, vais conseguir coisas muito mais 
interessantes, um pingo de tinta, ent�o vamos fazer, pegas numa folha e fazes um pingo de 
tinta, e normalmente eles v�m todos entusiasmados com os pingos de tinta que fizeram, e 
todos contentes, fizeram ent�o esses pingos de tinta em digital e ficam muito mais ricos em 
termos de processo, a fus�o das duas coisas, eu acho que �É �ptimo. 

M: Consideras que Cinema de Anima��o pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de 
jovens com necessidades educativas especiais? 

MM: Vem na linha do que eu disse h� um bocado, acho que faz todo o sentido, porque eles 
v�o trabalhar num universo que da mesma forma que ao lerem as imagens, universo n�o t�o 
evasivo, quando constroem essas imagens conseguem exteriorizar tamb�m muito as sua 
ansiedades, e depois s�o crian�as com alguma dificuldade, se calhar toda a vida souberam 
que t�m essa dificuldade e �s vezes acabam por ser um bocadinho reprimidas por isso, o 
facto de terem objectos que eles pr�prio constru�ram, acabam por valoriz�-los, uma auto-
estima, e ou�o nos workshops que fa�o, crian�as se calhar n�o a este n�vel, mas crian�as 
que nas escolas, que se calhar n�o s�o t�o boas alunas, eu j� tive situa��es de estar num 
workshop e ter a professora a ajudar, e �s vezes � �ptimo outras vezes nem tanto, no sentido 
em que est� um mi�do a desenhar um sol verde e vem a professora dizer, d� assim uma 
sapatada (exemplifica com as m�os): toca a desenhar o sol amarelo, eu fui ter com ele e 
disse: n�o, o sol pode ser amarelo, mas pode ser verde, ele pode estar a ver atrav�s de uma 
janela que � verde, a professora ficou danada comigo, mas essa crian�a, eu senti que ficou 
muito mais relaxada, por perceber que havia ali uma pessoa que a entendeu, porque n�o foi 
reprimida, e portanto nesta linha de pensamento, eu acho que pode ser uma forma de 
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exteriorizar e se sentirem v�lidas, e sentirem que est�o a p�r c� para fora qualquer coisa que 
fazem com que as pessoas entendam aquilo que eles pensam, ou o mundo deles, acho que 
faz todo o sentido. 

M: Muito Obrigado Marta por teres aceite o meu convite. 
MM: Obrigado eu,  
M: Foi muito bom poder reverte... 

 

 

ENTREVISTA 
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1.6. PAULO CAMBRAIA 

M: H� quantos anos trabalha em anima��o? 

PC: Estendendo at� aos in�cios, � parte experimental, e tudo, comecei a fazer isso, para a� h� 
volta do ano de 88 talvez? Na altura estava a trabalhar com computadores, ATARI, e fiz as 
minhas experi�ncias em 3D e 2D, com um computadorzito. 

M: O que � que te levou para anima��o? 

PC: Antes de l� chegar ou seja, antes de come�ar a faz�-la, eu era espectador de anima��o, 
era uma coisa que eu gostava imenso, e tenho antecedentes tamb�m de banda desenhada. 
A imagem para mim sempre foi importante, mais do que literatura, e o facto de os meus pais 
me terem levado a ver filmes da Disney, e tudo isso, levou-me a ter uma simpatia pela 
anima��o, que mais tarde me levou a tentar faz�-la. Ligar os computadores com a anima��o, 
no fundo foi ligar duas paix�es, n�o �? Quando descobri que havia computadores, p�, fiquei 
logo todo esquisito, n�o �?, e comecei a fazer programa��o, inclusive programa��o mesmo, 
n�o s� a trabalhar com eles, mas tamb�m a fazer programa��o de software, e portanto, 
houve um dia em que resolvi ligar as duas coisas, computadores e cinema de anima��o, e foi 
precisamente nos finais dos anos oitenta, que surgiu ent�o essa primeira experi�ncia com a 
anima��o em 3D e em 2D tamb�m. 

M: Como � que defines anima��o? 

PC: Cinema de Anima��o, bom, � um conjunto de artes e t�cnicas para se obter um 
resultado final que � um filme, que passa por captar, melhor dizendo, construir e captar 
imagem por imagem ou fotograma, h� aqui a no��o de constru��o e h� a no��o de imagem 
por imagem, ambas s�o importantes, n�o �? A quest�o dos desenhos animados por 
exemplo, se nos restring�ssemos ao Desenho animado, o McLaren diz uma coisa muito 
engra�ada, quer dizer n�o � o desenho, n�o � o desenho animado mas sim o movimento 
desenhado n�o �, e de facto a quest�o da constru��o em si � importante e a quest�o da 
captura de imagem por imagem tamb�m. Muitas vezes define-se anima��o como sendo a 
captura de imagem por imagem numa sucess�o r�pida e no entanto estamos a captar 
imagem real, n�o �? Mas na imagem real ou na anima��o, ou vamos l� no teatro filmado ou 
nas marionetas filmadas, n�o existe constru��o de imagem, imagem por imagem, se ela n�o 
� constru�da, ent�o n�o estamos a falar de anima��o, esta no��o � fundamental e fica muitas 
vezes esquecida, portanto eu diria que � as duas coisas, � a constru��o e � a captura de 
imagem por imagem. 

M: O que � para ti a anima��o experimental? 

PC: Bom, a Anima��o Experimental, eu diria que a anima��o experimental est� mais 
relacionada com o experimentador do que est� realmente com qualquer t�pico mais amplo 
em termos de utiliza��o em si, n�o �? � simplesmente algu�m com curiosidade de fazer as 
coisas e come�a a fazer disparates p� e no meio desses disparates descobre coisas 
engra�adas. No fundo � s� isto, n�o �. Depois quando � preciso falar disto a gente ter que 
arranjar um chav�o qualquer, h� olha e tal pronto. Isto n�o � uma actividade em si, se for, se 
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houver uma actividade programada j� n�o � experimental n�o �, j� estamos a repetir 
qualquer coisas, acho que resulta precisamente da tentativa de avan�ar num territ�rio que 
n�o se conhece e portanto existe isso enquanto a gente n�o conhecer a partir do momento 
que passou a conhecer, (RISOS), � p�, depois o chav�o j� n�o encaixa. E isto n�o � s� para a 
anima��o, � com qualquer tipo de arte ou actividade n�o �? � experimental enquanto agente 
est� a fazer experi�ncias, s�! pronto! para ver o que � que d�. 

M: Nos Festivais aparece frequentemente a sess�o de Anima��o Experimental, como � que 
tu encaras isso? 

PC: Eu diria que � uma maneira de abrir a porta. A um certo tipo de filmes que encaixa mal, 
n�o � s� no mainstream, � no main e no n�o main, n�o interessa, n�o encaixa em streem 
nenhum porque est� demasiado ao lado, n�o �? Algu�m que se lembra, por exemplo, de 
filmar espuma e depois cruzar com chuva que cai, onde � que isso encaixa, isto n�o encaixa 
em lado nenhum, n�o �?, por outro lado pode ser injusto n�o exibir essas coisas perante um 
publico que pode vir a ser inspirado por aquelas imagens, n�o �?, e fazer coisas 
interessantes, portanto o abrir a porta, eu acho que � simp�tico. A designa��o de 
Experimental, bom OK, pod�amos chamar isto de cinema maluco, mas se calhar n�o pegava 
t�o bem junto das institui��es, n�o �?. Chamamos-lhe experimental, pronto OK. 

M: Como descreves o Cinema de Anima��o em Portugal na �ltima d�cada, v� de 2000 para 
c�? 

PC: Bom, eu descrevo como sendo uma tentativa de sobreviv�ncia de alguma coisa que j� 
foi interessante na d�cada de 90, e depois caiu porque os principais agentes desapareceram. 
Note-se que eu tenho uma vis�o da Anima��o em Portugal muito polarizada � volta de 
anima��o comercial/publicidade, eu tenho defendido que sem publicidade n�o h� anima��o, 
j� foi mais verdade do que � agora, porque entretanto h� um saber acumulado e esse saber 
acumulado vai sobrevivendo mas � precisamente esse sobreviver que n�s temos assistido do 
ano de 2000 para c�, com o desaparecimento do filme publicit�rio c�, com o 
desaparecimento dos principais produtores do filme publicit�rio, que serviam de sopa 
gen�tica. Vamos l�, o cantinho onde se formavam animadores em contacto com os 
equipamento que de outra maneia n�o podiam adquirir, nem trabalhar com eles, com o 
desaparecimento da publicidade os produtores, os pequenos produtores e os realizadores 
ficaram um bocados abandonados a si pr�prios, com as dificuldades todas de financiamento 
que h�, bom n�o podem fazer grande coisas, isso afecta a criatividade e afecta a quantidade 
de filmes que � feito, portanto tanto na quantidade como na qualidade, eu acho que houve 
um decr�scimo, surgiram excep��es que t�m vindo precisamente de entidades que 
sobreviveram � d�cada de 90. Ou seja por exemplo, o caso do Abi Feij� e da Regina, n�o �?, 
que no fundo est� tudo dito, n�o �?, gente nova que apareceu entretanto, sim t�m, feito 
trabalhos, trabalhos, alguns at� interessantes, alguns plasticamente interessantes, n�o �, � 
quantidade suficiente para se dizer que existe Cinema de Anima��o em Portugal. E a 
qualidade, bom, se h� excep��es aqui e ali, eu diria que na generalidade a m�dia � inferior ao 
que foi na d�cada de 90. Portanto, eu acho que isto est� mal, est� a sobreviver mas n�o est� 
a viver. A parte da interven��o estatal, bom estamos no ano de 2014, dentro da minha teoria 
dos ciclos econ�micos 2014 � o fundo, n�o �, e portanto estamos a assistir ao lado pior do 
ciclo econ�mico, n�o �, que tem estado a atirar com tudo ao ch�o no Cinema de Anima��o, 
n�o sei se passado este per�odo recessivo, se as coisas v�o melhorar ou n�o, o que eu sei � 
que as dificuldades financeiras v�o continuar a existir, se n�o retorna a actividade da 
publicidade e o Cinema de Anima��o expandir-se tamb�m a partir da� como fez no passado. 
N�o estou bem a ver como isso pode vir a acontecer, basta que apare�am alguns autores no 
mercado como o Abi Feij� ou at� mesmo o Fernando Galrito que atrav�s da Monstra 
continua no fundo a atirar para a frente o Cinema de Anima��o, ou o Cinanima, basta que 
estas entidades comecem tamb�m elas a fraquejar que o Cinema de Anima��o fica mesmo 
como estava para a� nos anos 70, quase ausente. 

M: Na tua opini�o qual � o potencial de Cinema de Anima��o como estrat�gia educativa? 

PC: Podemos ver isso de duas vertentes, ser-se espectador do filme ou fazer-se o filme. 
Fazer anima��o no contexto direccionado � pedagogia pode ser interessante, no entanto 
deixa-me fazer aqui um coment�rio preliminar. O que eu tenho observado ao longo de toda a 
minha carreira ligada � anima��o � que a Anima��o � extremamente anti-social, as pessoas 
isolam-se, pessoas que eram fant�sticas amigas de sa�rem com os outros, irem para festas, 
ao cinema, jantaradas e n�o sei qu�, passam a n�o fazer nada disso porque t�m de acabar o 
filme, porque tenho ali coisas para fazer, � p� mas vamos � praia no fim de semana, � p� n�o 
posso no fim de semana, vou estar a gravar no est�dio e n�o sei qu�. Portanto, isto � de tal 
maneira absorvente que acaba por tornar as pessoas um bocadinho bichos de mato, e 
portanto h� aqui alguma coisas com a anima��o que n�o � t�o positivo como isso. Pode ser 
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controlado? Penso que sim, sobretudo por pessoas que sejam exteriores � anima��o e 
portanto, isto levanta aqui uma quest�o que �, os formadores deveram ser pessoas ligadas � 
anima��o ou n�o? Se calhar n�o devem, acho que devem ser pessoas com alguma 
independ�ncia para ver a anima��o de fora quando est�o a tentar us�-la como ferramenta 
para atingir uma finalidade pedag�gica, porque se forem pessoas ligadas � anima��o, bom 
(RISOS) elas v�o ser portadoras deste v�cio anti-soci�vel e acho que isto n�o deve de ser 
passado para os formandos, n�o �? Agora a actividade em si, fazer um filme, fazer um filme 
requer concentra��o, requer aten��o, alguma obstina��o tamb�m, n�o �?, essas 
caracter�sticas levadas ao extremo, faz das pessoas bichos do mato, mas se n�o chegarmos 
a esse extremo, penso que sim, o facto de concentrarem a aten��o, terem um objectivo a 
atingir, e muitas vezes favorecer o trabalho de grupo, interesse para anima��o, isso aten��o, 
a anima��o � uma actividade isolada, mas se pusermos v�rias pessoas a trabalhar num 
projecto sob o controlo de algu�m que est� a supervisionar o projecto, de prefer�ncia que 
n�o seja de anima��o, eu penso que sim que se consegue fazer vir ao de cima valores 
bastantes interessantes, persist�ncia, trabalho de grupo, e depois h� aquela recompensa 
final de se ver o que se est� a fazer. E ou depois ca�mos naquela quest�o da magia da 
anima��o, n�o �?, da magia de deixa a quem faz o seu primeiro filme, n�o �?, para muita 
gente � uma incerteza, n�o �?, e essa magia pode ser sedutora e pode trazer uma motiva��o 
interessante, e esperar que as pessoas de facto trabalhem, e comecem a trabalhar para se 
conseguir o objectivo final. 

M: Na tua opini�o, pode ou n�o haver vantagens na utiliza��o do cinema de anima��o no 
ensino especial? direccionado para crian�as portadoras de defici�ncia ou handicapes 
intelectuais, achas que h� ou n�o vantagens em usar o Cinema de Anima��o para ajudarem 
essas crian�as no ensino? 

PC: Isso � um bocado dif�cil, porque o ambiente espec�fico de crian�as com problemas, eu 
n�o conhe�o bem esse universo, n�o �?, tanto � que vou especular � volta disso, n�o �?. 
Mas tinha que perceber antes de mais nada, quais as necessidades que essas crian�as t�m, 
o que � que � preciso fazer para o desenvolvimento delas, a concentra��o de aten��o, a 
capacidade de trabalhar em grupo, a crian�a precisa de ser espevitada, bom n�o sei, estou a 
especular s�. Mas se seria assim, se eu tivesse que abordar esse problema eu tentaria fazer 
uma coisa muito simples, sei l�, uma folha de papel que se abre e l� de dentro sai um 
telem�vel que se movimenta e prontos, � uma coisa que uma crian�a pode fazer sozinha, 
portanto eu n�o incluiria logo de inicio a quest�o do grupo, e esperaria que a crian�a ao fazer 
uma coisa muito simples, fosse mais f�cil de conduzir at� ao resultado final, at� que esse 
resultado final, ou seja, ela ver depois o papel a desembrulhar sozinho e ver o telem�vel a 
andar sozinho, a impressionar-se, a tal magia do cinema a tal surpresa que se tem, e que a 
reboque dessa surpresa ela conhece as imagens. E ent�o a�, poder-se-ia tentar introduzir 
duas crian�as que j� estariam nesse fase de conhecer as imagens e passar a fazer a 
colabora��o, mas como digo isto � especulativo, eu n�o conhe�o bem o universo destas 
crian�as. 

M: Segundo a tua experi�ncia, quais s�o as etapas b�sicas para se desenvolver um projecto 
de anima��o? 

PC: De modo geral, um projecto quando se faz � preciso ter uma hist�ria para contar, n�o �? 
Ter a capacidade de converter essa hist�ria numa narrativa, enfim com a dura��o t�o curta 
quanto poss�vel, n�o �?, no nosso caso, n�o ter na cabe�a que vamos fazer longas 
metragens, isso � um disparate, e fazer s�ries de televis�o, que t�m o mesmo problema, se 
as coisas s�o muito cumpridas � preciso estar a desenvolver muita coisa e que n�s n�o 
temos pr�tica para isso, portanto, vou-me limitar � quest�o das curtas metragens, que � 
onde n�s de facto temos alguma excel�ncia, excel�ncia mesmo, que � ter uma hist�ria para 
contar, uma narrativa e depois ter um projecto pr�tico. Portanto s�o tr�s coisas: hist�ria, 
narrativa e grafismo. Pronto, a partir da� o processo � o que vem nos livros, faz-se um 
storyboard, faz-se um animatic, a partir do animatic constr�i-se o que seja, n�o � muito 
relevante para isto se estamos a fazer o desenho animado, se estamos a ver stop motion 
com plasticina, ou se estamos a fazer 3D no computador, n�o � nada relevante. O b�sico 
mesmo, � ter qualquer coisa para contar, claro que isto, entrevistas outra pessoa e ela vai-te 
dizer uma hist�ria completamente diferente n�o �?, mas eu diria que existem duas 
ramifica��es com que eu me tenho defrontado com elas, s�o as pessoas que trabalham para 
si pr�prias e as que trabalham para os outros, n�o �?. Os que trabalham para si pr�prios, eu 
n�o creio, eu francamente n�o acredito que isso exista, eu penso que isso seja mais um mito 
da pr�pria pessoa, eu fa�o o meu filme, � para mim, eu acho que n�o �, n�s no fundo 
estamos sempre a trabalhar para os outros, h� os que admitem isso e os que n�o admitem, e 
portanto as pessoas que n�o admitem que est�o a trabalhar para os outros, e que acham 
que a autoria � uma coisa pr�pria e que ningu�m tem nada que meter o bedelho, essas 
pessoas s�o um bocadinho mais dif�ceis de trato, n�o �?, mas que n�o t�m que se preocupar 
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com a hist�ria nem com a narrativa, o meu filme est� aqui, n�o tem hist�ria. Bom OK. Ent�o 
se n�o tem hist�ria estamos na tal coisa do experimentalismo, n�o �?, tudo bem, � v�lido, � 
v�lido n�o �?, e n�o h� que reprimir isso, antes pelo contr�rio, deixa-se a pessoa desabafar e 
ela depois mais l� � frente, acaba por fazer coisas mais �teis, n�o �?, isto � um bocado 
s�nico dizer isto p�, mas eu tenho que observar a vida real s� como eu vejo, n�o �?, e acho 
que come�ar por fazer disparates � importante, e portanto, se as pessoas querem come�ar 
por fazer disparates, fa�am, tamb�m se aprende, ali�s eu comecei por fazer disparates, eu 
em 88 fartei-me de fazer, at� que qualquer coisa saiu bem, mas isto, o ponto de vista que eu 
adoptei � o ponto de vista de quem est� a trabalhar o para os outros, e portanto os outros 
s�o importantes, e portanto eu tenho que ter uma hist�ria, uma hist�ria que interesse aos 
outros caso contr�rio n�o vale a pena estar a fazer o filme sequer, n�o �, e depois a narrativa, 
bom isso � uma quest�o de saber faz�-la ou n�o, grafismo � uma quest�o de ter arte ou n�o 
ter, n�o �, mas eu diria que as bases s�o essas. 

M: Considera que o Cinema de Anima��o atrav�s das t�cnicas tradicionais pode contribuir 
para a forma��o e aprendizagem de jovens com necessidades educativas especiais? 

PC: Bom, se � essencial eu diria que n�o � essencial, se tr�s vantagens, h� isso sem d�vida. 
Mas repara que isso � a mesma coisas que perguntares-me se h� vantagem em conhecer a 
tipografia � moda antiga, n�o �? antes de chegar ao digital, ao Word, n�o �? � essencial, n�o 
�. E eu n�o preciso de saber como funciona o offset para compor o meu livro hoje em dia, 
n�o �?. No entanto, se eu conhecer a hist�ria do que foi a tipografia, desde os tipos at� ao 
offset, at� � impress�o digital hoje em dia, se eu conhecer essa hist�ria, para mim, n�o � s� 
interessante como pode de facto facilitar-me a vida se eu trabalhar de facto nesses 
ambientes, n�o �?, eu posso ter que tomar decis�es confrontado com um programa novo, 
mas se sei o que foi o passado e as solu��es encontradas no passado, isso pode 
efectivamente facilitar-me a vida no processo, para l� de que acho que � essencial para n�s 
conhecermos a hist�ria das coisas. N�o � preciso aprofundar, penso que n�o, mas penso 
que dev�amos ter uma no��o do que foi a litografia e por a� fora, at� se chegar ao que se faz 
hoje em dia, e nesse sentido, eu acho que � interessante saber quais foram as solu��es 
encontradas no tempo dos acetatos e no tempo do stop motion, tradicional com plasticina, 
antes de se abordar o digital, muitas solu��es que v�m da�, � claro que a partir do momento 
em que os anos v�o passando, v�o passando, v�o passando, passando j� n�o estamos no 
inicio da era digital, n�o �?, j� estamos bem avan�ados, n�o �?, estamos de tal maneira � 
frente que se pode questionar, se de facto � ou n�o ainda preciso esta refer�ncia ao 
passado. Bom, eu acho que n�o � precisa, no entanto h� aqui uma quest�o que talvez n�o 
seja exactamente o que tu queres que �, quando � que se faz anima��o mesmo, ou seja, o 
que faz um animador. Porque se eu estiver a mexer nas coisas tradicionais eu percebo 
melhor o que � isto de estar a animar, se eu chego ao p� do computador e tenho ali um 
boneco articulado, pronto e agora vou rodar esta articula��o 0,3 graus para cima, 0,3 graus 
para a direita, n�o � nada disto que se faz no tradicional, a gente pega na ÒcoisaÓ e est� a 
mexer a ÒcoisaÓ, temos o movimento na nossa cabe�a e estamos ali com a nossa cabe�a 
m�os a mexer a ÒcoisaÓ e isto d�-nos a percep��o do movimento, muito melhor do que d� 
estar a mexer ali com os comandos esquisitos, e com o rato e com o teclado estar a mexer 
um boneco virtual. Quando acaba por n�o nos dar feedback, n�s n�o o sentimos, � a mesma 
coisa se compararmos, vamos l�, um desenho feito com papel e l�pis com um desenho feito 
directamente no computador, h� uma espontaneidade no papel e l�pis que n�o existe no 
computador, e at� pode estar mais pintado, mais n�o sei o qu�, bom isso s�o opini�es, mas 
eu vejo as crian�as come�am a pegar num l�pis e a rabiscar as paredes e isso � que � um 
gesto espont�neo, n�o �, e quando vejo a crian�a a pegar no dedo e a fazer riscos na tablet, 
isto n�o � espont�neo, isto j� � aprendido. Agora toda aquela experi�ncia que n�s temos de 
manipular as coisas perde-se quando chegares ao computador, n�o me parece interessante 
aprender a fazer anima��o directamente num computador, parece-me que � mais 
interessante aprend�-la a fazer nas t�cnicas tradicionais, por causa da manipula��o da coisa, 
da exterioriza��o, pela viv�ncia, pela interioriza��o das coisas. Sobretudo se bateres no 
principio que a anima��o � sempre movimento traduzido em qualquer coisa, traduzido em 
desenho, na vers�o de desenho animado. Segundo Mclaran, mas tamb�m movimento 
traduzido em movimentos dos personagens tridimensionais virtuais, esta no��o do 
movimento traduzido em qualquer coisa tem que ser extra�da a partir do nosso pr�prio 
movimento ou ent�o n�o h� refer�ncia nenhuma e andamos s� a fazer disparates, n�o �?. Se 
a gente n�o mexe na coisa ent�o como � que interiorizamos essa divis�o do movimento em 
etapas. No mundo virtual, n�o estou a ver como. Acho que � um mundo que n�o nos ajuda a 
compreender isso, nesse sentido e apenas nesse sentido, eu diria que sim tem bastante 
interesse ir para os desenhos animados, e sermos obrigados a ter essa paci�ncia de estar ali 
a fazer bonecos id�nticos uns aos outros, isto pode ser um filtro, saber quem � que tem 
capacidade para fazer anima��o e que n�o tem, quem n�o tem paci�ncia para estar ali a 
fazer uma bolinha a mexer desenho por desenho, ent�o n�o tem paci�ncia, ponto final n�o �. 
H� mas no virtual n�o � preciso isso eu fa�o aqui os key frames e fa�o os n�o sei o qu�s e 
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pat� pat�É, a papaguear as coisas que ouviram dizer. Em termos de forma��o, eu penso 
que as pessoas saem melhor formadas se tiverem contacto com as t�cnicas e meios 
tradicionais, n�o lhes daria era muita import�ncia, mas iria inclu�-los nem que fosse para isto, 
obrigar as pessoas a mexer, mexer com as m�os, sentirem e interiorizarem o movimento, 
esta interioriza��o do movimento n�s fazemo-la naturalmente. Mas s� o fazemos se formos 
estimulados nesse sentido, n�o �?, caso contr�rio nenhum de n�s fazia anima��o de uma 
coisa, vai fazer os incrementos correctos porque n�o est� a perceber a decomposi��o do 
movimento, se pedires a algu�m para animar o telem�vel em cima de uma mesa, 
provavelmente o telem�vel atravessa a mesa para a� em 6 frames, pronto acabou, j� est�, 
porque esta pessoas n�o interiorizou a decomposi��o do movimento e n�o o vai fazer no 
virtual, agora por causa da facilidade dos automatismos bl� bl� bl�É bom se estamos a falar 
dos automatismos, ent�o j� n�o estamos a falar de anima��o estamos a falar de tecnologias 
e isso j� �, outra hist�ria, n�o � anima��o mesmo. Ser-se um animador, sentir a anima��o, 
sentir o movimento e depois exteriorizar atrav�s de gestos, seja actuando sobre o desenho, 
seja actuando sobre o objecto f�sico, seja actuando sobre um objecto virtual, essa 
exterioriza��o tem que ser qualquer coisa que se adquiriu antes, portanto a minha quest�o 
levantada aqui �, ok porreiro - ent�o como � que a gente adquiriu isto antes, e eu acho que 
essa aquisi��o cria��o � mais s�lida atrav�s nos meios tradicionais, no experimentar, na 
tentativa erro que se aprende, e nesse sentido, eu diria tamb�m que o erro acontece com 
mais frequ�ncia e � mais certo no mundo f�sico do que no virtual. E portanto, o mundo virtual 
pode ser um mito interessante para a Pixar, porque t�m que fazer um filme e p�-lo c� fora e 
realizar, rentabilizar o que investimento, n�o �, ok tudo bem, neg�cio � neg�cio, n�o tenho 
nada contra isso, mas estamos a falar � de forma��o da pessoas, portanto as pessoas que 
trabalham na Pixar e que est�o todas aceleradas a fazer aquilo, n�o chegaram l� a trabalhar 
directamente sobre o 3D, � uma coisa que muitas das vezes a gente esquece mas eles t�m 
uma s�lida forma��o em cinema tradicional, ou ent�o n�o estavam l�, � t�o simples como 
isso, n�o �?, n�o eram eficazes. 

M: Consideras que Cinema de Anima��o pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o dos 
jovens com necessidades educativas especiais? 

PC: Eu n�o sei � se n�o consegue at� contribuir para os n�o especiais, vamos l� ver, n�s 
estamos a falar de Portugal, n�o �? Pronto, como vivemos no pa�s faz conta, n�o �?, se 
fal�ssemos dos EUA, bom ficamos aqui na Europa que as atitudes s�o um bocadinho 
diferentes, se estiv�ssemos a falar da Fran�a ou Inglaterra, eu diria que sim, porque essas 
pessoas n�o s� teria, uma forma��o qualquer pessoal interessante como ainda por cima 
seriam capazes de prestar aos outros um servi�o �til e que as integraria socialmente, n�o �?. 
Agora aqui em Portugal, eu pergunto-me p�, se os pr�prios universit�rios quando saem v�o 
para as caixas de supermercados, n�o �? O que � que podemos esperar de algu�m que tem 
uma forma��o interessante naquilo que � uma arte e uma t�cnica que nem sequer � 
reconhecida e como tal aqui neste pa�s, n�o �?. 

M: Imagina o pr�prio jovem que entra na Universidade e que depois desenvolve uma 
anima��o. Achas que ele sente que est� a contribuir, este processo de aprendizagem ele 
pr�prio construir a anima��o, eu construiu-a e agora vou exibi-la, achas que este processo 
pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o desse jovem? 
PC: H� isso, sem d�vida. Vamos l� ver. Se considerarmos que h� festivais onde filmes dessa 
natureza s�o exibidos, n�o �? Eu acho que � importante para esse jovem mostrar o filme 
publicamente, basta que isso aconte�a quando ele est� a fazer aquilo, repara h� sempre 
esses mecanismos do orgulho humano, n�o �? que funcionam em qualquer pessoa. E 
portanto � gratificante para essa crian�a, e ela certamente fica mobilizada a t�tulo pessoal, 
isso sem d�vida. A integra��o social bom isso pode ser a consequ�ncia dessa pessoa se 
sentir bem, n�o �? �s vezes a integra��o social n�o se d� s� por causa das frustra��es 
pessoais de A, B ou C, e n�o � s� com pessoas com problemas � tamb�m com pessoas 
normais. P� as mais vulgares p�, n�o se integram socialmente porque se sentem rejeitadas 
ou marginalizadas, n�o �?. No entanto se fazem alguma coisa que � valorizada pelos outros, 
nem que seja apenas no �mbito de um festival, nem que seja apenas umas almas que o 
viram aqui e ali, pois isso, isso � positivo, claro que �. 
Agora tudo o que estimula o ego, de alguma forma eu acho que � positivo, sim, sim. E o 
Cinema de anima��o enquanto espect�culo pode contribuir para isso, claro. 

M: Muito Obrigado, pela tua colabora��o. 
PC: N�o h� mais? 
M: J� n�o, j� est� tudoÉ 
PC: Oh. Pronto espero ter ajudado Dr.» (risos)... 
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1.7. TåNIA DUARTE E êCARO PINTOR 

M: H� quantos anos trabalham em anima��o?  

TD: Ora bem, eu trabalho em anima��o, comecei a trabalhar em anima��o, ainda estava nas 
Belas Artes, agora � uma quest�o de fazer contas. Acho que � mais ou menos � volta de 
doze anos. 
êP: Eu tenho de dar uma resposta meia torcida, porque n�o � propriamente trabalho em 
anima��o, sou um gajo animado � partida, trabalho � o frame. Sou pintor, mas o frame 
sempre teve uma quest�o, ao longo da hist�ria da pintura, que � mas onde est� o raio do 
argumento do movimento do artista, e naturalmente que  estive num workshop onde o Abi 
Feij� estava, nas Belas Artes e eu tamb�m l� estava, eu nunca fui animador, mas � claro que 
tu trazes a quest�o do tempo e do espa�o dentro de uma imagem, que para mim enquanto 
pintor, � cristalizada, � um desafio enorme, porque abre pan�plia para um outro tipo de 
sem�ntica, e nessa altura, h� sete anos. 
TD: Ele come�ou a trabalhar em anima��o, quando me conheceuÉ (sorrisos) ponto final. O 
Abi deu-lhe as luzes, mas come�ar a trabalhar, foi comigo. 
êP: Mas a quest�o, � que eu n�o trabalho em anima��o, para mim a anima��o � apenas um 
pincel, como todos os outros, � s� um instrumento. N�o sou um animador, � nesse sentido, 
sirvo-me da anima��o, como me sirvo da m�sica, n�o sou m�sico, mas tamb�m pego nos 
instrumentos, est�s a ver. N�o sou animador, sou algu�m que trata da imagem, e que se 
preocupa com a imagem, isso sem d�vida, pode ser v�deo, pode ser o que for, mas � sempre 
do ponto de vista do pintor, ok. n�o sou animador.  

M: E o que � para voc�s a anima��o? O cinema de anima��o? 

TD: Para mim, cinema de anima��o �, vida, � movimento, � magia. � transformar algo que 
n�o tem, que � um objecto que n�o tem vida nenhuma, que est� parado, e dar-lhe vida, dar-
lhe emo��o e express�o. 
êP: Para mim � claro que tamb�m, faz parte de n�s olhamos para um gato e dizemos que o 
gato est� a rir, os gatos n�o riem, n�s � que olhamos para o gato e achamos que ele est� a 
rir, um filme ou uma imagem n�o tem vida, n�s � que lhe emprestamos vida com a 
tecnologia, que permite uma imagem atr�s da outra mexer-se, essa reflex�o do vazio entre 
duas imagens, � que me fascina, esse sil�ncio, essa pausa, essa quebra entre uma imagem 
est�tica e outra imagem est�tica, essa coisa a�, que � nada, � breu, na sua sequ�ncia, na 
pequena transforma��o de uma coisa para a outra, tr�s isso que a T�nia est� a dizer, � o 
depois. 
TD: o McLaren dizia, e muito bem, o mais importante na anima��o n�o s�o os desenhos, 
nem os cen�rio muito bonitos � o que est� entre os desenhos, que � exactamente isto que 
ele est� a dizer. 
êP: O animar, o trazer alma �s coisas, alma no sentido de trazer alma, no sentido dos gregos, 
n�o � alma dos cat�licos, n�o � isso. O sopro vital, essa coisa, n�o �? isso a� � fascinante, 
isso a� � s� matem�tica e f�sica, s�, n�o h� literatura a� no meio, e isto de trazer o movimento, 
a delicadeza entre uma imagem e outra, numa sequ�ncia de 24 frames, ou de doze frames, 
que te tr�s para um determinado tipo de ritmo, isso � uma coisa que me fascina, sem 
d�vidaÉ 

M: A anima��o experimental? 

TD: Adoro, procuro. Porque acho que, ent�o no s�culo em que estamos, em queÉ anima��o 
com a tecnologia j� est�, h� tanta forma de, tu tens tantas ferramentas para fazer anima��o. 
Antigamente era anima��o tradicional, desenho, depois, pixila��o, n�o sei qu�. Agora tu tens 
a tecnologia, computador, que te d�, antigamente tinhas a pel�cula, era mais complicado, 
precisavas das c�maras, da pel�cula, e tinhas um bot�ozinho que clicavas, para capturar os 
frames. Agora � tudo muito mais simples, mas para mim a quest�o de ser mais simples e 
f�cil, e o que est� a acontecer no cinema de anima��o, na minha opini�o, todos os anos  vou 
ao Cinanima, que � o festival que eu mais frequento de anima��o, e vou vendo a evolu��o do 
cinema, e vou vendo a evolu��o entre aspas, porque acho que em termos de argumento n�o 
est� a haver uma grande evolu��o, acho que antigamente, a anima��o apesar de n�o haver 
tanta, informatiza��o, tanta tecnologia, e que agora anima��o est� ao acesso de toda a 
gente, h� programas gr�tis, tu tens webcam, fazes anima��o para brincar na boa, n�o tens 
dificuldade, mas isto para falar de anima��o experimental, mas o experimental, o mais f�cil � 
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fazer a anima��o, p�r as coisas a mexer, pegar em t�cnicas, mas eu falo agora de 
experimental, o experimental � o que me interessa mais, � tu trabalhares o material, � tu 
experimentares, eu acho que, com todas as t�cnicas, que temos, al�m do 3D, e a inform�tica 
e tudo mais, eu acho que a anima��o ainda tem muito para explorar, porque o experimental 
n�o � s� a t�cnica e o equipamento, e teres as condi��es t�cnicas, mas � uma quest�o de 
argumento, e utilizares a t�cnica, ser a forma de tu falares do argumento. E n�o, como a 
maior parte das escolas fazem, inclusive as escolas que ensinam anima��o, que p�em logo 
os alunos a trabalhar no computador e a fazer anima��o, e n�o lhes d�o hip�teses de 
experimentar materiais. E a anima��o tradicional, e acho que isso tem muito mais, ao pegar 
na anima��o ou desenhar ou explorarem e trabalharem com as m�os, pegarem materiais, 
isso � muito mais interessante e tem muito mais, d�-lhes para eles evolu�rem e fazerem 
coisas muito mais experimentais, do que se agarrarem ao 3D ou ao digital, em que a� entras 
num mundo muito igual, em que, p�, podes variar os desenhos, cada um tem a sua est�tica, 
mas depois n�o sais dali, e acho que anima��o experimental � acima de tudo �, transmitir 
emo��es, e a express�o do movimento, mas de forma que o pr�prio material te fale mais. O 
material que tu trabalhas, e o movimento que tu est�s a dar ao material, e a express�o que tu 
est�s a dar ao material, ser t�o fortes que quase que n�o ser� preciso um texto, ou o 
argumento fala por si, e isso � que eu acho que � anima��o experimental, em que as coisas 
te p�em a pensar, que n�o � �bvio, n�o � expl�cito, deixa-te assim inquieto, isto mexeu-me, 
tocou em mim mas n�o sei muito bem o qu�, n�o � f�cil, n�o � anima��o f�cil, que toda a 
gente entende, n�o � contar uma hist�ria, � outra coisa. 
êP: Concordo com o que ela est� a dizer, embora para mim a quest�o n�o se coloca tanto no 
uso de materiais diferentes. 
 ou, eu n�o estou aqui para fazer experi�ncias. Eu s� estou aqui, porque eu pr�prio sou uma 
experi�ncia (...). Uma coisa � eu estar aqui em casa a fazer as minhas experi�ncias, uma 
maneira diferente de afiar um l�pis, agora estou aqui a experimentar, tentativa e erro, no 
sentido de eu um dia achar que afinal de contas era assim que eu queria, afiar um l�pis, s� 
isso � o experimental, isso � completamente vazio, n�o me serve para nada, estar a colar 
papelinhos para fazer experi�ncias, isso no sentido do experimental. O experimental n�o 
existe, o que existe � o trabalho cristalizado, isto �, Andy Warhol diz, isto � assim e est� feito, 
agora fa�o carimbos disto, ok. Como em todos os movimentos da arte, a partir do momento 
em que a arte � um objecto burgu�s, ou da igreja, ou entra no mercado e isto arte e mercado 
s�o a mesma coisa. O experimental n�o est� no mercado, n�o deve de estar no mercado, 
n�o deve de estar sequer, deve de estar aqui em casa numa gaveta qualquer, deve de estar 
aqui, � uma experi�ncia, � experimental porque � uma experi�ncia, n�o tem mercado, n�o 
deve de ter, porque sen�o instituiu-se como obra. Depois daquilo s�o a experi�ncia, e a 
experi�ncia � uma coisa que � cumulativa, � experi�ncia, ap�s experi�ncia, ap�s experi�ncia, 
tentativa e erro, � que quem experimenta ou ent�o quem reconhece naquele somat�rio de 
experi�ncias, um resultado que � clarividente, a� sim, ele transformasse numa coisa, que abre 
uma porta nova. 
Por exemplo, o McLaren, era pago para encher gavetas, ele enchia gavetas de tralha, sempre 
a inventar e coisas, aquilo n�o era obra, nada daquilo era obra, tornou-se obra, tornou-se 
vis�vel, abriu uma porta, entendes? (...) O experimental abre portas, tenta, � uma for�a motriz. 
(...) 
TD: Por exemplo, eu tenho assim uns eleitos, para mim em anima��o experimental, s�o 
assim os meus favoritos, o McLaren, mas esse j� � da velha guarda, mais agora mais actuais, 
tenho o sotomayor, ele � experimental.  
êP: Foi experimental, foi , j� n�o �, abriu uma porta. 
TD: Sim, j� n�o �, mas ainda n�o vi assim ningu�m que tivesse, que seguisse, h� outros 
realizadores, o Sankmaier � �nico, � isso o que eu acho, tem a sua marca, o Williams 
Kentridge � fant�stico, mas ele � mais do que um realizador e animador, ele � um artista, ele 
trabalha, ele faz brinquedos �pticos. Ele � pintor, faz pe�as, faz brinquedos e objectos 
�pticos, ele trabalha e brinca com a anima��o, mas ele � muito mais do que animador, � 
artista. E questiona a arte, e o processo criativo � fant�stico, e � nesse sentido que eu acho 
que a anima��o experimental tem esse lado, de questionar o que � que � a anima��o, de 
questionar o que � que � arte, a semi�tica, como � que eu vou traduzir estaÉ, como � que 
eu vou explicar esta emo��o, com que material e como, por a�. A descoberta de formas de 
explorar e de transmitir uma emo��o, � por a�. Isso � que eu acho, e o cinema de anima��o 
mesmo com esta tecnologia toda, e o que est� acontecer, � que estamos a voltar um 
bocadinho atr�s, os an�ncios e tudo, estamos a voltar ao stopmotion, a anima��o dos 
objectos. O stopmotion tem esta magia de quando tu v�s que sabes que s�o objectos e que 
se mexem, � mais m�gico, acho eu que tem mais magia do que veres bonecos em 2D 
animados no computador. 
êP: S�o s� degraus, agora tu n�o podes construir os patamares antes, uma escada, e depois 
de repente aquele degrau come�a-se a esticar e tornou-se num patamar, e tu respiras um 
bocadinho, ali naquele patamar, at� ao momento em que tu ou outra pessoa qualquer, 
tomam aquele patamar, e continuam depois ali o degrau, mas isso, s�o momento que 
permitem ao tempo e � hist�ria e �s pessoas e ao espa�o onde tu est�s, com algum n�mero 
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cultural e f�sico, depois estabelecerem aquilo que � uma cultura ou uma fatia de cultura, num 
determinado tempoÉ Est�s a experimentar, � um processo, � um processo, n�o � uma 
obraÉ E todas as experi�ncias s�o v�lidasÉ O experimental � isto, � pensar fora da caixaÉ 
(...) 

M: Como descrevem o cinema de anima��o na �ltima d�cada em Portugal?  

TD: Acho que, cada vez existem realizadores, como o caso de Jos� Miguel Ribeiro, eu acho 
que, at� mais do que em Portugal, acho que mais l� fora, cinema de anima��o em Portugal � 
mais reconhecido do que propriamente c� dentro, na �ltima d�cada. Temos o caso, assim 
dos nomes, tamb�m n�o somos muitos, Jos� Miguel Ribeiro, que fez A Suspeita em 2000, foi 
um realizador que surgiu que tamb�m ningu�m o conhecia e que fez ÒA SuspeitaÓ e desde a�, 
gosto imenso de falar do Jos� Miguel Ribeiro. A Regina Pessoa (gesticulando com as m�os 
como dizendo �bvi), o Abi Feij� mais agora ao lado da Regina como produtor, mais do que 
realizador, � pena, mas pronto. O Zeep, temos realizadores H� muita gente mas n�o � assim 
tanta gente tamb�m. Existem outros jovens realizadores, mas tamb�m uma coisa � certa, 
vamos c� falar preto no branco, estes jovens realizadores que fazem filmes, tamb�m s� t�m 
essa possibilidade de mostrar os filmes, quando t�m apoios do ICA, n�o �? Porque h� 
muitos jovens realizadores querem at�, acreditam no talento, querem fazer filmes, s� que n�s 
aqui, como o mercado n�o existe, e as pessoas para fazerem filmes de anima��o, a grande 
parte, ou t�m um subs�dio do ICA ou ent�o trabalham, t�m as suas profiss�es, e arranjam o 
dinheiro para fazerem os pr�prios filmes. N�s sabemos que fazer um filme de anima��o 
demora um ano, demora cinco anos a fazer dependendo da t�cnica e � uma equipa, n�o �, 
uma pessoa sozinha. Mas eu, do que eu acho � que o cinema de anima��o em Portugal est� 
cada vez melhor, e estamos a fazer filmes de excelente qualidade, agora, o que eu acho � 
que � preciso sair de Portugal, e estamos a sair de Portugal, mas tamb�m � preciso que c� 
em Portugal se reconhe�a realmente o valor destes realizadores, destes j� conceituados, e 
que se d� espa�o aos novos, que tamb�m querem mostrar que sabem fazer, e h� gente que 
sabe fazer, mas nem sempre tem essas condi��es. � o que eu posso dizerÉ mas acho que 
n�s temos, eu j� falei com realizadores l� de fora É  p�É e toda a gente diz que o cinema de 
anima��o portugu�s tem algo muito peculiar, que, tamb�m tem a ver com a nossa cultura, 
tem a ver com o nosso pa�s, tem a ver com as nossas cores, tem a ver com tudo que n�s 
respiramos. L� fora, eles n�o t�m isso. 
êP: � assim, nos �ltimos dez anos em Portugal, foram ao mesmo tempo, um impulso, mas foi 
um impulso perverso, porque passo a explicar, fazer um filme de anima��o, � muito caro, � 
p�, s�o tr�s minutos e aquilo custou vinte mil euros? � p�, andam-me a gamar! Isso � o que 
diz qualquer pessoa que est� preocupada naturalmente com o emprego e com a 
sobreviv�ncia, depois v�m aquilo, e que n�o d� rendimento, ent�o vou ao cinema para ver 
trinta, claro!!! Os subs�dios aguentam isso, em todos os outros pa�ses onde h� j� uma 
tradi��o de mercado. As coisas n�o s�o assim desta forma, porque h� um Estado, h� um 
estado mas h� tamb�m empresas, outras organiza��es para poder financiar projectos de 
cinema. At� aos �ltimos dez anos, era o Abi Feij� e meia d�zia deles, poucos, nem chega � 
meia d�zia, que iam fazendo coisas e iam sendo premiados, muitos deles premiados 
internacionalmente, o problema da qualidade nunca foi posto de lado, esse continua a existir 
hoje, amanh� e continuar� sempre.  
A quest�o est� no n�mero das produ��es, os �ltimos dez anos assistimos a uma coisa, foi: 
de repente h� uma certa esperan�a, (...) sobretudo por causa do digital, porque agora 
apareceu o Flash, e com o Flash e os jogos e esta coisa toda, que � a aplica��o dos 
princ�pios b�sicos da anima��o para a ind�stria, e houve assim um investimento por parte 
dos Estados, do Estado Portugu�s, nomeadamente aquilo que s�o as politicas do ensino, 
criar cursos de anima��o. T�cnico 2D, t�cnico de 3D, para injectar know-how t�cnico, para 
uma suposta ind�stria de produ��o cinematogr�fica, aplicada aquilo que � o digital, com as 
novas tecnologias, e h� muita gente em cursos de anima��o, curiosamente h� uma esp�cie 
de licenciatura, est� a ser uma luta que a Mariana est� a tentar implementar no Algarve, mas 
isso n�o � assim t�o ligeiro depois, porqu�? tiras uma licenciatura em anima��o e vais fazer o 
qu�? Vais ensinar anima��o para essas pessoas de anima��o fazerem o qu�? E isto � uma 
pescadinha de rabo na boca. Houve uma injec��o de soro, foi dinheiro para produzir coisas, 
e de facto houve filmes, talentos h� sempre, claro, h� em todo o lado. (...) 
TD: nos �ltimos anos, com a crise (...) � depois s�o sempre os mesmos, n�o h� oportunidade 
a gente nova. 
êP: esta quest�o, h� gente no ICA, que tem oito projectos � bica e s�o sempre os mesmos, 
coisas destas, esta ideia do subs�dio, porque � caro fazer um filme, � muito perverso, � muito 
perigoso, porque habitua as pessoas a serem subsidio dependentes, e sendo subs�dio 
dependentes est�o a tratar de vida, n�o est�o a ter urg�ncia em fazer um filme, est�o a ter 
uma urg�ncia em ganhar dinheiro para viver (...) temos tantos realizadores de cinema que se 
fechar a torneira do subs�dio, p�,  v�o viver mal e com dificuldades? � p�, claro, n�o chega 
para toda a gente, n�o chega, tem de haver menos, tem de haver meia d�zia de malucos, p�, 
que s�o mesmo malucos, fazem umas coisas giras e que entret�m as pessoas, porque � 
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maluco, n�o pode fazer mais nada, e � um oper�rio do pensamento, p�,  se calhar vamos 
ajudar este gajo, durante algum tempo a ver se ele continua a fazer aquela coisa, criar 
escolas? Temos � que ser mais exigentes nas escolas, temos de ter professores � altura, e 
vai ter que chumbar mais gente. (...) E s�o esses que precisam de ser estimulados, e isso 
come�a a ser estimulado desde, mas estou a falar da escola, n�o � na Universidade, � desde 
de pequenino (...). Para teres uma ideia, a prop�sito destas hist�rias dos subs�dios, e dos 
filmes s� seguirem para a frente, quando h� subs�dios do ICA, que � a �nica institui��o em 
Portugal. (...) Isto normalmente � assim, tu queres concorrer ao ICA, tu at� podes, 
antigamente n�o podias concorrer sem produtora. Agora podes concorrer sem produtora, o 
teu trabalho � seleccionado, e depois tens de escolher uma produtora, para avan�ar (...) eu 
tenho amigos realizadores de anima��o, e j� tive v�rios, n�o vou estar a nomear, um ou dois 
j� me falaram que os filmes - a produtora depois por quest�es or�amentais, muda-lhes a 
t�cnica do filme, muda-lhes o argumento do filme, ou seja, depois os realizadores est�o a 
fazer um filme que n�o acreditam, tudo por quest�es de dinheiro, isto � assim que est� a 
funcionar, e � mau, porque depois � o dinheiro que comanda, e depois que se lixe l� o filme, 
se � experimental se n�o �, e a t�cnica e � esse o caminho que n�s andamos (...) eu tamb�m 
acho que, c� em Portugal n�s temos de ir buscar dinheiro l� fora, sim, � anima��o mais 
comercialÉ mas tem uma liga��o directa com o mercado, mas tamb�m isso, � uma quest�o, 
que n�s n�o somos capazes de muitas vezes de n�o sabermos articular, estamos a falar do 
Abi Feij�, o Abi Feij� por exemplo, � uma pessoa tem muita experi�ncia nisto, e que articula e 
que sabe articular internacionalmente, porque n�s pensamos, os filmes s�o para aqui e tal, � 
para Portugal, n�s n�o temos mercado, e ele vai e tem rela��es com outras produtoras. 
Onde � que um realizador ou um produtor pode ganhar dinheiro, com o filme que faz? N�o 
comercial, � com os pr�mios, com os pr�mios, com as masterclasses, n�o � na venda de 
DVDÕs, ningu�m compra, � residual e o mercado a este n�vel � sempre muito (faz o gesto com 
os dedos da m�os de muito pequeno). Se for aqui, mas na escala global, a� j� n�o � a mesma 
coisa, eu aqui vendo uma coisa por cinquenta euros e na net por cinquenta c�ntimos, e a� 
acabo por ganhar mais (...) Mas existem agora mais produtoras, como a Sardinha em Lata, 
agora o Z� Miguel Ribeiro com a Pra�a, e existe aqui no Porto, a Bando � Parte, ainda bem, 
que s�o novas produtoras, com gente nova, que tamb�m est� a dar apoios, e est�o a entrar 
projectos no ICA, que as coisas j� n�o est�o t�o centralizadas como antigamente s� em 
Lisboa. Por isso aos poucosÉ  

M: Na sua opini�o, qual o potencial do Cinema de Anima��o na din�mica educativa, ou seja, 
como estrat�gia educativa? 

TD: � brutal, � brutal. Olha vou-te s� dizer e posso falar, eu acabei a faculdade, e comecei a 
trabalhar em anima��o, fazia uns workshops comecei com o Abi, e com o Saraiva, depois 
continuei. Pronto e depois n�s fizemos o Mix Rep�blica, o Mix Rep�blica deu-nos um Know-
How, e n�s trabalhamos com crian�as, com jovens, com adultos, com deficientes, 
trabalhamos com todos, com toda a gente, dos seis aos oitenta. Trabalhamos na Alf�ndega 
da F� e � brutal, porque o cinema de anima, a magia do cinema de anima��o e depois o 
lado, tu mostras um filme, primeiro mostras os brinquedos e captas logo, sejam adultos, 
sejam crian�as, porque aquilo � m�gico, ent�o toda a gente v�. Os mi�dos querem logo 
saber, como � que isto � feito? Pronto, depois � assim, o cinema de anima��o, tu n�o contas 
o filme, o que � um filme? O filme n�o � s� contar uma historia, um filme pode falar de 
matem�tica, pode falar de bulling, pode falar de imensas coisas, que s�o altamente 
educativas, e depois tem um lado l�dico, � que tu est�s a ver um filme, s�o desenhos que se 
mexem, e est�o-te a contar uma hist�ria, que te est� a passar um conhecimento de um tema, 
e � a forma mais l�dica, principalmente para as crian�a de aprenderem. Eu o ano passado, 
al�m do Mix Rep�blica, tivemos essa experi�ncia, que foi positiva, toda a gente gostou, o 
ano passado eu e o êcaro estivemos a fazer um filme em doze escolas do concelho de 
Espinho. Foi um projecto que propusemos � C�mara de Espinho, ent�o estivemos a trabalhar 
com as doze escolas, dentro da AECS, com duzentos e seis mi�dos, est�vamos a dar aulas 
das quinze e trinta �s dezassete e trinta, aquelas aulas que os mi�dos t�m, as aulas 
extracurriculares. E n�s, at� escolhemos o tema, o filme chama-se ÒOlha o respeitinhoÓ, e 
n�s at� escolhemos os tema do respeito, essencialmente porque percebemos que estas 
crian�as ent�o com esta crise, est�o todas problem�ticas, estou mesmo preocupada, este 
ano tamb�m estou a trabalhar com crian�as da primeira � quarta classe, e os mi�dos d�o, tu 
sentes que a crise est� a mexer com as criancinhas, porque os pais n�o t�m casa, e depois 
tu come�as a falar sobre o respeito, falamos sobre o cinema de anima��o, falamos sobre os 
princ�pios, fizemos o storyboard com eles, cada um inventa uma hist�ria, at� depois 
chegarmos ao consenso. Todos vamos falar, o tema � o respeito, vamos pensar em ideias 
para fazer um filme, o tema � o respeito, e juntamos a melhores ideias das turmas todas e 
constru�mos o filme. Uma mi�da inventou uma m�quina do respeito, tens de ver depois o 
filme, est� l� no, outro a �rvore do respeito, uma �rvore cujos frutos crescem e as pessoas 
comem os frutos e ganham respeito. Isto para te dizer, como � que tu atrav�s do cinema de 
anima��o falas de coisas, para al�m dos princ�pios e da magia, est�s a falar de coisas que 
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s�o t�o s�rias e importantes. Falas de tudo, falas de matem�tica, falas de filosofia, falas do 
mundo, falas de humanidades, falas de tudo e tudo encaixa no cinema de anima��o. Por isso 
� que te digo, � brutal, porque � mesmo, e � incr�vel porque as escolas ainda n�o 
perceberam e o Governo, para j� n�o falar no Governo, mas as escolas ainda n�o 
perceberam como � que o cinema de anima��o, principalmente nestas aulas que saem fora 
destas aulas normais, em que eles est�o a ter a matem�tica, e tudo mais e n�o sei qu�, 
porque lhes abre e d� um espa�o extra para eles poderem ser criativos, pensar e executar. 
Depois tem o outro lado do cinema de anima��o que te ajuda, ajuda na auto estima, ajuda no 
trabalho de equipa, na concentra��o, s� coisas boas, os mi�dos s�o de l�, eu tive no ano 
passado um mi�do que no in�cio das aulas era terr�vel, mal comportado, depois eles pegam 
num personagem e come�am a animar, e de repente v�em o personagem animado e foram 
eles que o animaram, e eles n�o conseguem sair dali, e entregam-se �quilo de tal forma que 
s� isso, o facto de estarem a animar e verem que foram eles que animaram, j� ganham outra 
for�a interior, outra estima. Para al�m disso, n�s tamb�m, � sete anos, eu iniciei l�, existia em 
Abrantes o Animar, onde fizemos o filme dos ciganos, todos os anos n�s ?vamos/fomos? l� e 
h� sempre uma tem�tica, que a Lurdes, que � quem nos convida. Este ano vai o tema, j� 
falamos sobre obesidade, j� falamos sobre o bulling, j� falamos sobre os ciganos, j� falamos 
sobre a pr�-hist�ria, e o ano passado fizemos a partir da m�sica do Hermeto Pascoal. Ou 
seja, isto para te dizer que o cinema de anima��o � altamente importante, altamente 
pedag�gico, l�dico pedag�gico, essencial. Principalmente nos tempos que correm, os 
mi�dos n�o querem aulas seca, em que os professores est�o a falar, eles precisam de 
movimento, precisam de jogos, precisam de uma coisa l�dica, precisam de se mexer, acho 
que, cinema de anima��o devia mesmo definitivamente de entrar nas escolas, e n�o � s� nas 
prim�rias, escolas secund�rias and so on. Como ferramenta de ensino, art�stica, l�dica, 
pedag�gica e agora passo a palavraÉ   
êP: O que faz com que o cinema de anima��o seja interessante, n�o � o cinema de anima��o 
por si, ir para as escolas e fazer uns filmes com uns papelinhos a abanar e umas coisinhas a 
abanar, isso a� n�o tem piada, a meu ver. O que tem piada sobretudo, � o facto de ser um 
instrumento, que permite construir uma coisa que � dissemin�vel. Isto �, � um produto que � 
colocado num suporte, que depois qualquer pessoa v�, na televis�o at� porque com as 
novas tecnologias, se podem fazer coisas com qualidade em HD (...) 
ora isto � partida cria um engodo brutal no fim, os mi�dos olham para aquilo e dizem: foi eu 
que fiz. Mas n�s, matreiramente, at� chegar ali, temos todo o percurso normal de qualquer 
outra profiss�o na vida, (...) crias uma linha de montagem, uma cadeia. Ora ao criar uma 
cadeia, tu est�s a criar rela��es de grupo, e est�s a esvaziar o vedetismo que � aquilo que 
acontece no ensino concorrencial, que � aquilo que acontece das notas e das classifica��es, 
todos os alunos tem lugar na constru��o de uma coisa que ningu�m ainda viu, mas est� toda 
a gente ansiosa por ver, e ver a mexer. Isso come�a logo, como a T�nia disse no principio, h� 
as demonstra��es dos brinquedos �pticos, e os mi�dos come�am a perceber quando fazem 
o foliosc�pio, � p�, p�r este bonequinho aqui a mexer, ou a piscar os olhos, s� com duas 
folhinhas e uma esferogr�fica, e depois v�o para casa e depois mostram aos pais, e aquilo � 
m�gico. Esta associa��o entre uma t�cnica m�gica, entre aspas, m�gica que tem uma raz�o 
de ser, cientifica, permite logo � partida a abordagem de conhecimentos cient�ficos, logo, o 
olho � assim, e n�s temos l� os bastonetes, e os cones, e temos o nervo �ptico, e temos isto 
e temos aquilo, depois temos a associa��o da m�quina fotogr�fica, este � o obturador, mas 
podemos falar da luz, depois falamos disto e falamos daquilo. Depois desta quest�o 
cientifica, temos a quest�o daquilo que �, quantos frames cabem aqui num filme e v�o para a 
matem�tica, e depois v�o para o portugu�s, depois � preciso pensar filosofia, todos os 
saberes s�o concorrentes para a produ��o de uma coisa final, que � produto do trabalho de 
todos, de todos juntos. 
TD: Est� l� literatura, est� l� pintura, est� l� escultura, est� m�sica, etc. 
êP: Est� tudo, e no fim, � claro que os mi�dos, n�o � fazer um filme s�, � de repente pegar 
nos mi�dos todos e lev�-los ao cinema, verem o filme que eles fizeram, isso � a grande 
classifica��o, isto �, toma l� um muito bom. Porque se tu fores ver filme no qual tu 
participaste, e que tu n�o viste, foste vendo as fases sucessivas da edi��o, n�s quando 
fazemos um filme, os mi�dos n�o v�em a �ltima parte, que � a da colagem das imagens, n�o 
d� tempo para isso, � um workshop � parte, � outra coisa. Mas quando os mi�dos entram na 
sala e reconhecem os desenhos que fizeram, reconhecem os planos que constru�ram, os 
bonecos que fizeram com plasticina, que sabem as discuss�es da hist�ria, tem uma hist�ria 
por detr�s daquilo, s� tem � vantagens, acreditem, todas as pessoas, e de certeza absoluta, 
falo isto por experi�ncia pr�pria, j� foram centenas de crian�as, e n�o s� crian�as, passaram 
connosco por esta experi�ncia, ningu�m se esqueceu, desta experi�ncia, como uma 
experi�ncia positiva e dignificadora, unificadora e dignificadora. Porque conforme entendes e 
sabes, fizemos por exemplo uma anima��o em desenho, foi o caso do lote de trabalho que 
calhou a mim, neste �ltimo filme que fizemos, se houver um mi�do no meio, que decalque a 
anima��o que est� a fazer, torta fora, ele vai interromper a linha, ele est� a faltar ao respeito a 
todo o trabalho feito at� ali, e ao que vem a seguir, e eles v�o automaticamente, uns com os 
outros, corrigir os desenhos uns dos outros, � org�nico, portanto isto s� tem vantagens, s� 
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tem vantagens. Porque em cima de um projecto deste numa escola, as escolas poderiam 
eventualmente (...) 

M: Agora, eu sei que voc�s j� desenvolveram, mas queria que falassem um bocadinho acerca 
disto, que �, se j� desenvolveram algum projecto de anima��o com jovens com 
necessidades educativas especiais? 

TD: Sim, em Alfandega da F� 
êP: Todos, todos os jovens t�m necessidades. 
TD: N�s trabalhamos, dos que me lembro, com jovens especiais, um que foi no 
MixRep�blica, que foi em Alf�ndega da F�, trabalhamos com uma Associa��o de gente que 
tem defici�ncia, todo o tipo de deficientes, mentais, outros mais graves, com S�ndrome de 
Down, mas essa praticamente n�o participou. E depois tamb�m h� limites, mas mesmo os 
que tinham defici�ncias mentais, trabalharam, agora n�s, a metodologia tem de ser 
completamente diferente, tens de planificar as coisas de formas a que eles consigam com as 
dificuldades que t�m, fazer. Esse foi uma experi�ncia, que correu bem, houve uma grande 
cumplicidade no in�cio, na primeira aula, lembro-me que at� disse ao êcaro: � êcaro, tu, tem 
calma, porque estas pessoas n�o tem 
êP: Foi a� que eu disse que o maluco era eu (risosÉ). 
TD: N�o te ponhas a falar com palavras complicadas, porque eles n�o v�o perceber, tenta 
simplificar e a coisa correu bem, eles gostaram e fizeram foi com eles que fizemos anima��o 
em desenho, que � incr�vel. Foi tudo planificado, o êcaro meteu um esquema, em que eles 
tinham a folhinhas encaixadas num papel, estava tudo planificado, em que um ia 
desenhando, o outro continuava.  
Outro que fizemos. onde � que foi? Com os idoso. 
êP: N�o foi em Fafe? Foi na Universidade S�nior com o outro centro de reabilita��o, fizemos 
sobre a magia. 
TD: Magia, pronto, idosos e deficientes, p�, tamb�m foi incr�vel. Esses mi�dos, os idosos 
claro, sempre a ajudar, quase pais e m�es dos outros mi�dos, mas depois os mi�dos que 
t�m problemas, tu n�o est�s a ver. Havia um mi�do de cadeira de rodas, que estava todo 
bloqueado, s� um bra�o � que mexia, ele foi logo Òeu queira muito fazer a vozÓ, ele tamb�m 
tinha problemas de dic��o, mas foi a voz dele. Depois l� demos uns jeitos e ficou bem, 
dentro do contexto do filme e depois esse mi�do, como s� tinha um bra�o que mexia, depois 
n�s tamb�m temos essa preocupa��o, todos tem de ter um papel, t�m de se sentir 
importante, � mais dif�cil porque exige-te mais, n�o podes p�r ningu�m de lado, todos tem de 
fazer parte, e esse mi�do foi o que captou os fotogramas todos, todos e � incr�vel. Porque o 
mi�do, era eu que estava na anima��o porque o êcaro estava a construir os cen�rios, n�s 
dividimos as coisas a meio, j� temos a estrat�gia, ele trata dos cen�rios, eu trato da 
anima��o. Uns est�o a construir os cen�rios, os cen�rios est�o prontos, passam para mim, 
eu estou a animar, ele n�o animava, ele n�o fotografava, enquanto eu n�o disse-se OK, 
estava l� sempre (gesticula com o dedo, como se estivesse pronto para carregar no disparo 
da m�quina fotogr�fica) eu: OK, ele ÒcliqueÓ, eu dizia: Vai, e ele: ÒMas ainda n�o disseste 
OK?Ó (risos). Eu tenho a certeza que naquele filme, n�o houve um fotograma que ele n�o 
fotografa-se que n�o deveria, porque ele estava sempre atento, isto para dizer o qu�? Claro, 
auto-estima, esse mi�do, falo desse, porque foi o que me tocou mais, estava numa cadeira 
de rodas, s� com um bra�o que mexia, os outros com atrasos mentais, e n�o sei qu�, 
prontos, mas funciona, l� est�, o que � que eles precisam? Precisam de auto-estima, 
precisam de carinho, precisam de aten��o, precisam de sentir que s�o capazes, mais do que 
outros mi�dos que n�o tem defici�ncia nenhuma. E funciona perfeitamente, claro que tens � 
que ter cuidados especiais, tens de saber, que n�o vais dar a informa��o da mesma forma, 
tens de ser muito humana, tens de tamb�m ir com a psicologia, perceber qual � o problema, 
perceber a melhor forma, ou at� falar com as pessoas que l� est�o para perceber qual �, 
quem � a pessoa. Para tu ires direccionado e saberes trabalhar com ele, ires directo ao 
assunto, e depois funciona, claro que n�o � t�o f�cil, � mais complicado, porque tens que 
pensar, tens que ter estrat�gias, tens que planificar. Pronto mas, em termos de resultados, 
p�, � brutal, e depois eles entregam-se de uma maneira, p�, incr�vel, eles dedicam-se 
mesmo, aquilo � mesmo a coisas mais importante do mundo, enquanto eles est�o a fazer 
aquilo. Porque se sentem mesmo �teis e funciona, o cinema de anima��o funciona  com a 
gente especial, claro que, a mi�da com Trissomia 21, estava l� a fazer sempre, sons, n�o 
conseguia fazer nada, estava l�, ela esteve sempre l� ao nosso lado, mas n�o conseguiu 
fazer nada, pelos problemas que ela tinha. 
êP: Pode parecer que a minha resposta � s� da boca para fora, mas realmente, eu, n�o 
acredito que hajam, n�o acredito mesmo que hajam pessoas que n�o tenham necessidades 
educativas especiais, toda a gente tem. (...) Tem de ser sempre do lado do pedagogo. Quem 
est� antes e vai ensinar tem que querer ensinar, tem de falar para o p�blico com quem est�, 
portanto, � partida � important�ssimo ir para l� sem estar � espera de nada, sem entrar com 
nenhuma ideia dentro da cabe�a, considerar que aquilo n�o s�o pessoas, � um grupo de 
pessoas que l� est�. 



 877 

� comum sempre que n�s vamos para um grupo de trabalho que n�o conhecemos, que n�o 
conhecemos os indiv�duos, e como isto � um trabalho de grupo e como tu est�s l� como 
estimulador de funcionamento daquilo, �s tu que vais criar a din�mica desse grupo, e isso � 
muito exigente para quem est� do lado de fora. Para um formador, chega a um grupo, e tens 
por exemplo idosos a um lado e que tu tens de ter um determinado tipo de conduta e de 
discurso para com os idosos, a prop�sito de uma tem�tica, seja ela qual for, depois e de 
repente, no caso em que est�vamos a falar, tens os outros participantes que s�o pessoas 
que n�o t�m o mesmo tipo de aptid�es, mas isso � uma coisa comum, a escala � que � 
outra, uns s�o doentes da cabe�a outros dos bra�os, uns sabem ler e escrever outros n�o 
sabem ler e escrever, um fala o ingl�s, os outros n�o falam ingl�s, s�o sempre grupos 
diferentes, a exig�ncia est� sempre do lado de c�. E eu penso que, isto do meu ponto de 
vista, eu n�o gosto de fazer oficinas, n�o fa�o oficinas, eu fa�o filmes, sou realizador, co-
realizador com pessoas, entendes? Eu vou l�, tenho uma problem�tica, tenho um tema para 
desenvolver um filme, � para isso que nos est�o a pagar, e depois n�o sei como � que vou 
fazer, n�o sei mesmo. (...) ali no grupo � que vai surgir a coisa, (...) se tu n�o gostas de 
desenhar? Que � uma pessoa normal, n�o gostas de desenhar p�, n�o desenhes! Vais 
escrever ou vais colar. queres fazer a coisa, todos n�s encaixamos.  
TD: A diferen�a entre estes e as pessoas normais (com os dedos simula o entre aspas), � que 
estes t�m muita vontade, e tu sentes que tens mesmo que eles querem fazer o melhor, e com 
as dificuldades que eles t�m. Sabes, eu como para al�m de formador, sou ser humano, 
sentia que, p�, eu n�o posso mesmo falhar com eles. Porque enquanto os outros mi�dos, � 
est� mal e n�o sei qu�, tu tens mesmo que dar o teu melhor, e tens que fazer, p�É eu vou 
dar este trabalho a este mi�do porque ele � capaz de fazer isto, tamb�m tens de perceber, 
este � capaz de fazer isto, e o outro j� n�o, ent�o vou dar-lhe isto para ele fazer, tens de 
perceber que cada um tem a sua problem�tica, o que cada um � capaz de fazer. Tamb�m � 
uma aprendizagem para n�s, n�o temos forma��o para trabalhar com mi�dos especiais 
êP: Com os mi�dos o ano passado, havia mi�dos que n�o gostavam de desenhar, mas 
gostavam de pintar, experimentaram desenhar, fizeram eu fiz a repescagem, estavam a 
desenhar, depois eu dizia: p�, tu n�o �s capaz, claro que sim, estimular, claro que �s. Alguns 
descobriam que at� gostavam de desenhar e ficavam a desenhar, outros que tinham a mania 
que gostavam de desenhar, estavam a fazer mas n�o faziam, com os v�cios todos que a 
escola lhes p�e em cima, mas de repente, n�o gostavam de pintar, mas olha, j� 
experimentaste pintar com l�pis de cor? Come�aram a pintar, mas eu n�o gosto, mas n�o 
gostas porqu�? Mas porqu�? A quest�o � sempre perguntar porqu�, porque as pessoas 
dizem sempre: ai n�o gosto! N�o, mas porqu�? Porqu� est�s a fazer isto? Porqu�? E 
porqu�? Para p�r as pessoas a fazerem c� fora, aquilo que t�m dentro da cabe�a, 
independentemente se lhes falta o dedo mindinho ou se s�o gagos, n�o importa. Este mo�o 
que se falou, que � a voz do filme, � p�, ele queria falar e ent�o se o filme tem a ver com o 
espa�o, o facto de ele estar l�, interferiu directamente naquilo que foi a constru��o do 
argumento, ent�o aquela nave espacial, a forma de disfar�ar a voz dele, foi colocar um filtro 
de um r�dio como se o gajo estivesse a fazer uma transmiss�o da nave espacial. 

TD: D�mos a volta para que se conseguisse ouvir a voz dele. 
êP: Portanto, esta quest�o de ser o realizador, esta quest�o de ser o co-realizador, � 
importante, porque estou a fazer um filme, profissionalmente, discuto com ela, como se 
estiv�ssemos a fazer um projecto nosso e com eles, de forma que a coisa seja � s�ria (...). 

M: Voc�s j� acabaram por responder aqui um bocadinho, mas se pode existir ou n�o, 
vantagens em utilizar cinema de anima��o no ensino especial, quais? 

êP: Uma � muito importante, que � o efeito agregador do grupo, tu n�o consegues fazer um 
filme, n�o podes ultrapassar os quinze, quinze j� � muita gente, isto n�o � uma f�brica, n�o 
�?, portanto, se tu consegues a prop�sito de uma ideia, atiras para cima de uma mesa, � 
uma ideia nova, chego aqui junto pessoas � volta, s�o todos iguais, cada um sabe da sua 
vida, agora chego aqui e ponho ali uma batata, atiro uma batata para cima da mesa, vamos 
falar sobre a batata, eu falo sobre a batata, ele fala sobre a batata e o outro diz, ai aquilo n�o 
� uma batata, � um anan�s, ei pode ser, quem est� a controlar o processo tem de saber gerir 
esta coisa, isto � integrador. Tu vais chegar a uma coisa que toda a gente j� percebe, que 
aquele acha que aquilo � uma banana, o outro que aquilo � uma batata, e o outro: ai isto faz-
me lembrar a minha av� e n�o sei qu�. E come�as a ter um grupo, em que toda a gente j� 
est� dentro daquilo, que s�o as din�micas de grupo, j� est� estabelecido. Depois, h� aquilo 
que s�o as diferen�as especificas de cada individuo, elas tamb�m j� a� est�o, n�o �? toda a 
gente j� sabe qual o material em cima da mesa, isto � s� vantagem, s� vantagem. Quem est� 
do lado de fora da gest�o, porque n�o est� s� a gerir, tamb�m est� l� a participar, e isso � 
que � importante, porque essa pessoa que l� est�, est� como uma pessoa inteira, n�o est� 
como um formador, tem que olhar no fim, pegar naquele filme e dizer: olha, j� viste este filme 
que eu fiz? Est� aqui um argumento, plasticamente isto funciona, estou a discutir com estas 
pessoas, � agregador, � vantajoso. Aquilo que s�o as diferentes ou as espec�ficas 
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necessidades educativas ou f�sicas, ou as impossibilidades f�sicas que as pessoas possam 
ter, ou intelectuais, que possas ter. Claro que s�o vantajosas por esta raz�o que eu disse no 
fim, sobretudo porque v�em que o trabalho deles ou a contribui��o deles � sempre a melhor 
de todas as armas. 
TD: A auto-estima, acho que o que est� no topo � a auto-estima. Sentem-se que s�o 
capazes, sejam os que t�m defici�ncias, sejam os outros. Porque at� s�o todas pessoas 
normais, mas quando v�em que foram capazes de dar vida �quilo, � uma auto-estima, tu 
sentes que elas ficam mais confiantes, isso � o melhor, � a cereja no topo do bolo. 
êP: O filme que fizemos no ano passado, aqui com os mi�dos do concelho de Espinho, foi 
muito engra�ado, muito engra�ado, porque estivemos durante um ano, foi ao contr�rio do 
Mix da Rep�blica, que em tr�s dias, t�nhamos que fazer um document�rio animado, sobre o 
que tinha acontecido l�, captur�vamos as imagens, faz�amos as coisas e depois edit�vamos. 
� claro que fazer filmes com cinco minutos, ou tr�s minutos ou quatro minutos, em tr�s dias 
� imposs�vel. Neste aqui, foi uma hist�ria o ano todo, esticou-se, o processo foi esticado. Tu 
come�as a perceber quem s�o os mi�dos, as din�micas familiares, aquilo que todos os 
professores sentem, e no dia da estreia, apareceu toda a gente, ali no Multi-meios de 
Espinho, os meninos todos, e as meninas e os meninos vestidinhos para irem ao cinema, 
todos eles, p�, e subirem ao palco, para receber o diploma de jovem realizador, �h p�, 
felizes. 
TD: Todos orgulhosos, depois no palco nem falavam, tive um mi�do que estava a atr�s de 
mim, que era da minha turma, e o mi�do na parte do fim, h� uma parte em que aparece l� o 
dedo, eu estava � frente e ele estava com o primo, e o primo: Òquando � que aparece a tua 
m�o?Ó, Òtem calma, tem calmaÓ e ele super nervoso l� atr�s e s� ouvia os coment�rios, 
quando chega o momento da m�o: Òt�s a ver, � a minha m�o, � a minha m�oÓ. Sabes aquela 
emo��o toda. Eu encontro mi�dos agora na rua, Ò� professora tenho tantas saudades, j� vi o 
filme tantas vezes, queria tanto voltar a fazer cinema de anima��oÓ, percebes?  

M: Agora uma coisa simples, segundo a vossa experi�ncia, quais s�o as etapas b�sicas para 
se fazer um projecto de anima��o?  

êP: As etapas b�sicas para fazer um projecto de anima��o? a historinha toda dos 
mecanismos (pr�-cinema), saber como � que a coisa funciona, e depois querer fazer uma 
anima��o. Esta quest�o do argumento, a urg�ncia de o fazer � o mais importante. Depois 
tamb�m uma dose de humildade com quem tu est�s, tu sabes fazer as coisas, n�o tens de 
estar aos berros a dizer que sabes, tens de fazer com as pessoas, querer fazer, essa � a 
etapa principal. N�o h� etapas, h� um organigrama de como � que faz, uma timetable de 
funcionamento, tens � de fazer. � claro que tens de dizer �s pessoas, o que � um storyboard, 
o que � um argumento, �s vezes explicar �s pessoas aquilo o que � um adjectivo, e aquilo 
que � um substantivo, aquilo que � um adjectivo qualificativo, aquilo que � o substantivo, tu 
tens de dizer o que � que �, tens de explicar, tens de saber, tens de saber escrever, tens de 
saber ler, tens de saber pintar, tens de saber, e p�, estar ali do lado de fora a dar pistas e n�o 
� pegar no pincel e d� c� que eu fa�o! D� c�, n�o � assim. Olha se fosse eu fazia assim, mas 
depois ele tem de e rasgar aquilo que fizeste, e deitar para o lixo. Seja do que for, e depois 
pelo lado de fora, claro, tu a� controlas, controlas os processos todos, este mi�do escreveu 
um texto fixe, esta linha aqui � fixe, vou juntar esta linha, com a linha daquele, como � que 
estas se v�o colar, e escreves a tua. Tu tens de estar l� como um parceiro, n�o est�s do lado 
de fora ?do outro lado, tu �s um, est�s l� mais e �s s� mais um. 

M: Existe as t�cnicas tradicionais, as cl�ssicas, que foram evoluindo at� agora ao digital. o 
que eu quero saber em concreto �: voc�s consideram que o cinema de anima��o, atrav�s 
das t�cnicas tradicionais, pode contribuir para a forma��o e aprendizagem dos jovens com 
necessidades educativas especiais. 

TD: Sem d�vida, ent�o com jovens que t�m esses problemas, acho que as t�cnicas 
tradicional s�o as melhores. 
êP: Eu sei que � fixe l� colocares os jovens com necessidades educativas especiais, porque a 
coisa torna-se mais n�tida, e falar toda a gente, parece que toda a gente � normal, e se 
falares (...) Esta quest�o de educa��o especial, porque achamos que n�s � que temos o 
paradigma da verdade, s� estou a estabelecer uma ideia, torna-se mais f�cil, dizer que a 
quest�o do anal�gico/tradicional, para mim � o anal�gico, o anal�gico e o digital, o digital � 
uma mera aplica��o do anal�gico, mesmo aqueles que n�o s�o pessoas com dificuldades de 
aprendizagem, � por a� que tem de come�ar, ponto.  
TD: N�o se p�e a quest�o de terem defici�ncias, serem especiais ou n�o, eu tenho um aluno, 
estou a dar aulas poesia animada aqui em casa, agora tenho um est�dio ali ao lado, e ele 
entrou agora em Barcelos para o curso Ilustra��o e Anima��o, e eu perguntei-lhe: como 
est�o a ser as aulas de anima��o? Ah, tivemos uma aula de introdu��o e j� estamos a animar 
no After Effects. Voc�s n�o experimentaram um exerc�cio � m�o, ou em quadro, com 
objectos ou desenho? N�o, After Effects. Tamb�m dei aulas em Mirandela, e eu com os 
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meus alunos, dei Flash, e outros softwares, mas antes de ir para o computador, isto acho que 
a maior parte das pessoas que trabalham em anima��o defendem, � preciso, porque tu vais 
para o digital, isto � o paradigma desta sociedade que vivemos e que os computadores 
trazem as respostas todas, � uma tanga, � por isso que os argumentos nos Festivais, cada 
vez eu sinto que tecnicamente, ah muito bonito, muito bem, mas depois e o argumento? O 
que � que a coisa? Depois, aaahh, fica-se assim, ou seja, � preciso sentir, para tu perceberes 
o que � a express�o, o que � a acelera��o, o que � que � a desacelera��o, o que � que � a 
pausa, tu tens de perceber e nada compara com as tuas m�ozinhas e fazeres. Porque depois 
o computador, depois de tu saberes o que � que � isso, o computador, tu vais dizer, agora 
sei que � uma acelera��o e ponho a acelerar, porque se vais para o computador a fazer 
anima��o sem teres experimentado com as m�os e perceberes, seja em termos motor, 
porque isso � muito importante, n�s n�o somos s� cerebrais, a nossa capacidade de 
compreender as coisas n�o passa s� pelo c�rebro, passa pelo corpo, passa por tu sentires, 
pela express�o do corpo. Se quiseres saber, n�o sei que conheces o, agora n�o me lembro 
do nome dele, � um gajo interessant�ssimo, e h� um programa dele, h� um document�rio 
dele, que fala sobre o processo criativo, ele fala muito, est� a filmar, ele est� a desenhar 
afasta-se e fotografa, e volta l� e ele defende que aquele processo do andar e ir, que aquilo 
faz parte, � fundamental, para quando ele chega l� saber o que � que vai fazer, e tem a ver 
com isso. � importante as pessoas perceberem o que � que � a express�o, o movimento, 
antes de irem para os computadores, que os computadores s�o zeros e uns, v�o fazer aquilo 
que tu mandas, primeiro tens de ter na cabe�a a tua ideia, perceberes para passar para ali. 
Imagina, se tu tens um mi�do que tem dificuldades em coordena��o motora, n�o �?, se 
calhar o digital, a pessoa tem de ir de acordo com a necessidade de cada um, se calhar o 
digital, se calhar � mais f�cil com um rato ele fazer exerc�cios de anima��o do que com as 
m�os, isso tem de ser particularizado, mas continuo a achar que  
êP: (...) a quest�o do mundo anal�gico e digital, isto remete para o princ�pio, que � esta coisa 
o que � o animar, ele pode mexer ou quando fazes assim, eu tenho de saber, eu tenho de 
tocar, tem de sentir a resist�ncia e a minha for�a e a rela��o entre a minha resist�ncia e a 
minha for�a, e ajudar a determinar se aquilo � uma agress�o ou se � uma car�cia. Se eu 
quiser representar essa anima��o com outro objecto qualquer, ai de mim que n�o perceba a 
diferen�a entre aquilo que � o grau desta, onde � que eu vou colocar a acentua��o, como � 
que eu vou fazer isto � anal�gico, n�o � digital. � claro que algu�m tem esta experi�ncia do 
anal�gico, quando for para o digital j� sabe como � que �, tem de passar por aqui, primeiro. 
� preciso escrever � m�o, e depois escreve-se � m�quina, a m�quina � s� mais um elemento 
sedutor, facilitador, mas escrever o que � que �? (...) 
TD: E o computador por mais que esteja cada vez mais evolu�do e os programas, os 
softwares e esteja tudo cada vez mais f�cil, p�, o computador n�o desenha, desenha coisas 
vectoriais, desenha coisas 3D, mas ainda n�o substitu� a m�o do homem. Quando eu falo na 
m�o do homem, n�o falo s� no sentido do desenho, mas no movimento, no animar, no 
perceber, como � que eu hei-de explicar! � a mem�ria do gesto, quando tu animas, quem 
est� a come�ar a animar pela primeira vez, se calhar tem de ser, tem de passar nas 
dist�ncias n�o sei qu�, mas depois com a pr�tica � intuitivo tu j� sabes, n�o precisas de fazer 
c�lculos, j� � intuitivo. Uma liga��o, que te liga, e tu j� sabes fazer um movimento pequenino 
e uma pausa e a coisa vai l�. Agora tu vais fazer isso no computador, mais facilmente tu tens 
essa sensibilidade para os pequenos pormenores quando j� tens a experi�ncia de ter feito as 
coisas com a m�o, j� tens a no��o de espa�o e do tempo, que anima��o � trabalhar tempo, 
espa�o.  

M: Consideram que o cinema de anima��o pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o de 
jovens com necessidade educativas especiais? 

êP: Claro. 
TD: Off course 
IP: � evidente, depois do que j� dissemos, vamos dizer o qu�?  N�o � s� inclusivo, � 
inclusivo no sentido que inclu� toda a gente, n�o � pessoas com dificuldades educativas 
especiais, s�o pessoas. Portanto, se � partida com todas estas vantagem, todas estas 
liga��es cruzadas, todas estas compet�ncias todas, entre, � simbi�tico, tem tudo l� (...) 
TD: Ali�s, tive um aluno na Arvore, que foi meu aluno e do êcaro, eu dei-lhe anima��o e o 
êcaro deu-lhe desenho, aquele aluno que tem s�ndrome de Asperger. Ele estava sempre a 
ouvir m�sica. 
êP: M�sica de jogos. 
TD: Musica de jogos, ent�o passava a vida, � professora, venha c� ouvir isto, eu ouvia, aquilo 
era m�sica de jogos, tim tim, p�, n�o sei das quantas est�-se a passar n�o sei qu�, e ele OK. 
Tinha esse problema e n�o sei qu�, andava sempre no canto dele, �s vezes fala sozinho, em 
desenho acho que n�o era grande aluno. 
êC: N�o, a quest�o � que ele n�o aprendia aquilo que eu estava a ensinar  
TD: Em anima��o, ele era bom, ele animava, ou seja,  
êP: Meticuloso 
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TD: Porque o animar tamb�m � um bocado, quem anima e quem faz um filme de anima��o 
em stop motion como a Regina fez, em gravura, � de loucos, e tu tens de ter ali uma dose de 
esquizofrenia, �s vezes para estar ali horas. A Regina ficou com uma depress�o de ter feito o 
primeiro filme, e � normal � um trabalho de loucos. Eu teria ficado t�o mal ou pior do que ela 
ficou, at� com alguns problemas, porque � uma coisa assim muito met�dica o cinema de 
anima��o, exige concentra��o e exige uma certo repeti��o. Um hiperactivo tem dificuldades, 
mas aquelas pessoas que tem necessidade de fazer coisas, de rotina, pode ser um excelente 
animador, percebes? tudo muito relativo  
No caso de gente especial tens de perceber a problem�tica de cada um e encontrar no 
grupo, no trabalho de anima��o, tu tens v�rios, cada um tem trabalho a fazer, tens de 
encontrar a melhor forma, com a caracter�stica, fazer com que ele fa�a, que tenha a ver com 
ele, porque � a �nica forma. Porque sen�o p�es um mi�do que n�o se consegue mexer, que 
tem dificuldades em mexer ou est� sempre assim a animar (T�nia exemplifica abanando a 
sua m�o) p�, ele vai ficar ainda mais frustrado, porque n�o vai conseguir animar. Vais ter de 
lhe dar um outro lugar, vais ter que encontrar o melhor lugar para as caracter�sticas e para a 
problem�tica dele. 
êP: Mesmo numa escola normal, com indiv�duos normais, h� aquele mi�do que � o menino da 
mam� e o que � o menino do pap� e outro que � o filho da outra, n�o �?, tens de encontrar o 
lugar para cada um, e nivelar (...). Imagina o que � chegares a um grupo de mi�dos que 
estavam institucionalizados e jovens criminosos e fazer um filme com eles, chegar l�, e foi a 
�nica vez na minha vida que eu disse: Òeu n�o vou fazer mais nadaÓ, mas � claro, eles 
tamb�m n�o est�o l� por querer (...) 
TD: N�s como s� estivemos 3 dias, l� nesse filme, n�s o que fizemos, no segundo dia 
falamos com os monitores que estavam l�, � assim: Òn�o d� para trabalhar com esta gente 
toda, quem est� aqui e realmente quer trabalhar fique, quem n�o quer, pare. E a partir 
daquele momento ficaram menos, mas os que ficaram, trabalharam.(...). Trabalhei com o Abi 
Feij�, nos primeiros filmes que fiz com ele, trabalhei com mi�dos, fizemos um filme que foi na 
altura do Porto2001, que foi ÒApito FinalÓ, at� ganhou um pr�mio no Cinanima. Estivemos a 
trabalhar com jovens de bairros diferentes, o Abi n�o est� habituado a trabalhar com mi�dos 
de bairro, eu percebi, e o Abi assim tipo, T�nia ajuda, como vamos fazer isto (risos), olha eu, 
l� com os meus bot�es, � p�, estou sempre a inventar e a experimentar, inventei um jogo, um 
dia levei uma bola anti-stress, daquelas que tu amassas, eram dois bairros diferentes, dois ou 
tr�s, uns sentavam-se de uma lado, uns do outro, e sempre a mandar vir uns com os outros, 
grandes confus�es, p�p�p� e o Abi sempre a falar assim muito educadamente, (...) e eu 
lembrei-me um dia l� com a bola pinchona. Olha vamos c� para fora, vamos fazer um jogo, 
ent�o o que � que foi o jogo, uma coisa simples, peguei na bola e disse vou dizer uma 
palavra e para onde eu mandar a bola voc�s dizem outra palavra que tenha a ver, pronto. No 
in�cio claro, eu mandava a bola para um grupo de um bairro, e eles tendencialmente 
mandavam a bola para os colegas, mas depois l� no meio, come�as a mandar a bola e a boa 
cai num outro mi�do de um outro bairro, pronto, quebrou-se o gelo com uma coisa t�o 
simples quanto essa. Depois come�aram-se a rir, depois desse dia entraram na sala e j� 
houve mudan�as e a partir daquele momento conseguiu-se trabalhar com eles. Tens sempre 
de encontrar uma forma de quebrar, estrat�gias, jogos l�dicos, quebrar o gelo, p� e n�o � 
f�cil, e n�o � toda a gente que tem essa capacidade de dar a volta �s situa��es, tem muito a 
ver com, tens de ser psic�loga, tens de saber anima��o. êP: estar dispon�vel 
TD: Tens de ser tudo. 
(...) 
TD: O povo portugu�s � fant�stico, � pena n�s termos t�o pouca auto-estima. 
êP: O cinema de anima��o, porque � l�dico, tem esta quest�o do l�dico e do m�gico, (...) 
Conversas e agradecimentos finais. 
 

 

ENTREVISTA 
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| 

2.1. MONITORA: SUSANA GON�ALVES 

M: Bom dia Susana, gostaria que falasses um pouco sobre ti e sobre as tuas compet�ncias, 
dentro da institui��o? 

SG: Eu sou a Susana Gon�alves, sou monitora de CAO. 
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M: O que fazes durante as tuas actividades?  
SG: S�o v�rias, passando pela sala operacional, bombos, express�es art�sticas e express�o 
pl�stica.  

M: J� alguma vez tinhas tido experi�ncia com Cinema de Anima��o? 

SG: N�o, nenhuma, ali�s, j� vi um ou outro mas a n�vel de internet, publicidade, mas n�o 
tinha no��o nenhuma desta realidade. 

M: Sei que voc�s visitam o Cinanima, todos os anos, neste contexto, j� alguma vez tiveram 
oportunidade de fazer um workshop em anima��o? 

SG: N�s realmente t�nhamos o convite, mesmo a n�vel de actividade e frequentamos, e 
fomos, tanto � que fomos este ano tamb�m, a exemplo de anos anteriores, mas nunca foi 
projectado para o trabalho em si, o resultado foi mesmo visual, s� como assistentes, nunca 
trabalhamos �rea alguma nesse sentido.  
M: E o que � que achas, quais as reac��es deles? 
SG: Eles gostam muito, mesmo que n�o percebessem a mensagem, o facto de verem os 
bonecos a mexer, ou fazer qualquer tipo de palha�ada, eles reagiam causava risos, era muito 
engra�ado, depois saiam de l� muito contentes porque viram qualquer coisa nova, mesmo 
que a mensagem fosse um bocadinho complicada de compreender, o facto de verem a 
imagem, estimulava-os, eu acho.  

M: Antes do projecto ser implementado, consideravas ser poss�vel a realiza��o deste 
trabalho com estes jovens?  

SG: Confesso que nunca pensei muito a s�rie nisso, tamb�m por desconhecer as t�cnicas, 
como � que se fazia, talvez um bocadinho de ignor�ncia, n�o �?, nunca pensei a s�rie sobre 
isso, ali�s, h� medida que �amos trabalhando, mas isto � assim que se faz?! (RISOS) ai isto 
fica t�o giro. Por ignor�ncia mesmo, nunca pensei a s�rio que pud�ssemos implementar, 
porque nunca pensei. 

M: Nunca tiveste essa oportunidade? 
SG: Nunca tive essa oportunidade, n�o quer dizer que daqui a um tempo n�o tivesse esse 
interesse, surge qualquer estimulo, e se calhar at� somos capazes de fazer, mas nunca 
surgiu, tinha surgido at� ent�o essa oportunidade.  

M: Como descreve o que viveste e o que passaste, ou melhor o que passamos no decurso 
deste projecto? 

SG: Inicialmente, eu fiquei com uma ideia, h� medida que nos ias explicando toda a 
actividade, eu ia idealizando � minha maneira, deve de ser assim e assim, e at� deve de ficar 
giro, depois eles v�o realizando, e a ideia que eu tinha pr�-concebido n�o era bem aquilo que 
est�vamos a realizar. Depois houve uma altura do percurso que eu disse assim: ai tanta 
coisa, tanta coisa para fazer, � Meu Deu, n�s vamos terminar isto? Eu pensava, depois tu 
dizeres, olha depois vamos de ter de fazer mais isto, e mais isto, e eu, mas ainda n�o 
acabamos isto, vamos conseguir. Tudo bem, eles muito, muito emocionados com aquilo, 
mesmo muito � vontade, eles estavam completamente � vontade com a actividade e eu s� 
pensava: ai temos tanto que fazer, ela tem prazos para cumprir, n�s temos prazos para 
cumprir, bem esta Mafalda est� consciente de datas e tudo. Ent�o vou, assim foi, eles foram 
indo na onda, foi uma experi�ncia �nica, eu gostei imenso, aprendi muito, gostava de 
aprender mais, sinceramente, para mim, para mim porque acho que, a partir da� d� para 
outros fazer tantos projectos, outras tantas anima��es, eles viveram muito isto, gostaram, 
reconhecem-se n�o �?!  
O Bruno por exemplo, o Bruno est� sempre a perguntar quando � que vai terminar? Ele j� 
terminou!! Mas ele quer continuar, ou seja, isso ficou mesmo neles, ou seja, eu acho que a 
semente vinha, quase como a �rvore, a sementinha ficou l�, eu acho que se continuasses, 
mais eles faziam. Eu acho que a experi�ncia foi boa, foi muito boa para n�s, n�s institui��o, 
mas tamb�m para ele, eles aproveitaram imenso, n�o sentiram aquele stress que n�s 
t�nhamos, porque � inevit�vel, quem tem de cumprir prazos, quem tem de fazer � inevit�vel 
que n�o sinta stress, eles n�o sentiram nada, eles querem � fazer, o stress foi para n�s. E 
depois, o engra�ado � que o que aconteceu, temos alunos que t�m mais capacidades do 
que outros, uns tem capacidade para umas coisas e outros para outras, mas isso tamb�m 
n�s, n�o �?, e depois a din�mica que se criou na sala, foi de eles se ajudarem, eu lembro-me 
que havia, houve um ou outro que at� estava a faltar, como eu s� tinha aquele grupo, neste 
caso o grupo dos rapazes, s� tinha aquele grupo uma vez por semana: olha, mas fazes isto, 
claro que sim. Ele j� sabia o que � que ia fazer, est� ali, � para cortar, e pronto, �ptimo. Eles 
sabiam exactamente o que tinham para fazer. Foi �ptimo, eles aprenderam muito e n�s 
tamb�m. E depois claro, e depois o ver o resultado, e eles puxarem por n�s, ou como o 
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Bruno que apontava e dizia, reconhecia, o ver, que � importante para eles, eles fazem, 
gostam, empenham-se imenso, mas tamb�m gostam de ver resultados e o ver, o tocar, � 
importante e para estes principalmente que t�m uma maior percep��o das coisas.  

M: Gostavas de repetir a experi�ncia? 

SG: Sim, claro que sim (RISOS) 

M: Alteravas alguma coisa? 
SG: O que � que eu alterava, isso agora � complicado de responder, porque � a tal situa��o 
do muito, e eu como sou um bocadinho mais organizada, eu tenho a minha organiza��o, 
cada um tem a sua organiza��o, se calhar estava mais tempo em determinadas, mesmo a 
n�vel de pintura, por exemplo, n�s estivemos muito com os bonecos articulados, e se calhar 
o que alterava era, n�o sei se recordas, tivemos dois grupos, o mesmo grupo mas foi dividido 
em dois, os mais aut�nomos e os menos aut�nomos, mesmo para pintar, se calhar repetia 
essa actividade mais vezes, porque eles gostaram. Pronto o Eduardo, o Ismael por exemplo 
que � daqueles mi�dos que at� falam pouco, mas sabem e olham, aquele olhar de 
curiosidade, por isso com esse, esse tipo de actividade com esse grupo, pronto essa da 
pintura, da express�o. A din�mica que se cria na sala, n�o � s� o estar sentado, aquela 
din�mica que se cria na sala, o est�mulo, estimula de todas as formas, porque para j�, a sala 
� alterada, mudam-se cadeiras, muda-se tudo, vestem-se batas, eles quando � essas 
actividades modifica um bocadinho o espa�o, a forma de fazer, eles j� ficam ansiosos e 
depois o produto final. Portanto essa �, eu repetia, essa era altera��o que eu fazia. 

M: Sentes que aprendeste alguma coisa? 
SG: Sim, claro que aprendi, para j� novas t�cnicas, depois olho para o Cinema de anima��o 
de uma outra forma, e j� procuro, o que � engra�ado, dantes n�o procurava, agora procuro. 
E o engra�ado, � que eu come�o a procurar, mas com vista a algo que eu quero fazer. 

M: j� tem uma sementinha. 
SG: Sem d�vida, mesmo a n�vel pessoal, eu digo, eu sou capaz de fazer isto, � engra�ado. 
Depois mesmo at� t�cnicas de trabalho com eles, que se calhar eu julgava que n�o era 
poss�vel, ou n�o era poss�vel j�, mas at� foi, e aquela resist�ncia, porque �s vezes eles 
cansam-se de uma actividade, tiramos uma pomos outra, eles tiveram uma resist�ncia 
incr�vel, e depois eles j� se entreajudavam, mas viu-se muito isso, muito mesmo, que eles 
tinham essa capacidade. Mesmo a n�vel de trabalho ocupacional, mesmo a n�vel de 
din�micas que n�s fazemos, sim, mas em sala sentado na mesa v�-se essa din�mica, e por 
isso s� trouxe pontos positivos, e o ser capaz, n�o �? Eles verem, eu sou capaz, eu at� fiz, e 
depois levar para casa e dizer: olha eu tenho aqui, � meu, est�s a ver, fui eu que fiz!!!  
E mostrar estou aqui, lembro-me que enquanto est�vamos com a visita, estava a� a irm� do 
Quinzinho, e dizia-me ela: mas o meu Quinzinho n�o faz nada disto. Eu disse, o seu 
Quinzinho est� ali!!! e ela foi ver: Ai eu vi logo pelo dentinho, dizia ela. 
Mas � que o seu Quinzinho esteve ali, n�s est�vamos com ele, pegava no lapinhos, podia 
n�o fazer maravilhas, mas fazia, participava da melhor maneira que ele sabia, ele est� ali, 
reconhece a sua imagem, mesmo que ele n�o fale, n�o exprima dessa forma, est� ali o 
Quinzinho e a fam�lia viu que estava ali o Quinzinho. 

M: Foi a mesma coisa com o Leonel, tirei-lhe o andarilho para ficar como os outros, n�o se 
reconhecia, andava � procura, procura, at� que eu lhe disse: î Leonel, eu tirei-te o andarilho, 
tu est�s aqui! era ver a alegria dele. 
SG: Para j� foi ele que pintou, a cara verde, � cara verde que tu tens? îptimo, o Leonel para 
mim foi a minha maior surpresa, porqu�? Porque o Leonel s� o tenho a n�vel de express�o, 
mas em gin�sio, n�o a pl�stica, a primeira vez foi com este teu projecto, n�o conhecia o 
Leonel nesse sentido. No in�cio, da actividade, eu pensei, vamos l� ver como � que isto corre, 
de qualquer forma tamb�m estamos aqui para ajudar, Leonel, escolhe a cor, e assim foi, ele 
pegou o l�pis que quis, verde, �ptimo, fant�stico, mas o que � incr�vel � que consegue 
contornar, claro que o recorte n�s sabemos que ele n�o consegue, � evidente, mas 
consegue outro tipo de actividade, e a minha maior surpresa foi o Leonel, porque ele pintou 
como quis e como soube, os colegas dele at� diziam: î Leonel agora �s sportinguista!? Cara 
verde, fant�stico, mas o Leonel pintou a cara dele, e a alegria dele a terminar. Depois � 
engra�ado, porque terminava uma folha, porque elas estavam todas fixas, agrafadas, eu 
tirava a primeira e vamos � segunda, ele � cara�as, e l� continuava. Mas eu acho que sim, a 
alegria dele uma actividade diferente, o ver-se, porque importante � tamb�m, s�o eles verem-
se, s�o eles, � o corpo deles, � a cara deles e est� decorada � sua maneira, s�o eles n�o � 
outra pessoa, sou eu, sou eu que me vou pintar e isso aconteceu com ele tamb�m. 

M: A partir dos conhecimentos adquiridos, consideras-te capaz de desenvolver novos 
projectos dentro desta �rea? 
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SG: Eu acredito que sim, mas acredito que tamb�m preciso de muito mais informa��o e 
forma��o, mas sim, acredito que sim. S� tenho pena, l� est�, � o necessitar de um pouco 
mais de forma��o, isto foi pouquinho para n�s, n�s precis�vamos de mais, mas acho que 
sim, mesmo nas coisas mais simples. 
J� est� a sementinha, mas mesmo eles, mesmo eles, ent�o aqueles vidrinhos est�o-me nos 
olhos (RISOS) ai est�o espectaculares, est�o giros. 

M: Para ti, quais foram os momentos mais marcantes no decorrer de todo o processo?  

SG: Ai eu sei l�, eu acho que tudo foi marcante. Ainda agora acabei de falar/referenciar o do 
Leonel, a minha maior surpresa de ele estar, eu sei l� agora. Foram tantos, como eu estive 
envolvida um bocadinho em cada, nalguma coisa o Leonel como j� falei, depois o Ismael 
tamb�m foi uma surpresa, ele conseguiu projectar para o desenho as hist�rias que n�s �amos 
contando, evidentemente que a imagem de marca dele est�, que � aquele desenho com o 
carro, com a casinha, a identidade dele est�, mas depois o conseguir transpor, transcrever 
ou desenhar aquilo que n�s �amos mostrando, e ele colocou o nome dele, ningu�m lhe disse 
para colocar o nome dele ele identificou o desenho dele por sua iniciativa, por isso s�o 
pontos que eu acho que s�o muito positivos. 

M: N�s fomos estimulando, fomos falando, fomos criando, fomos narrando, achas que a 
partir da� eles acabavam por ficar estimulados para criara sua pr�pria hist�ria?  
SG: Os est�mulos foram muito importantes, sim, foram muito importantes, porque depois, �s 
p�ginas tantas eles j� estavam a desenhar o que queriam, porque no in�cio, vamos imaginar, 
vamos fazer uma viagem, e eles realmente faziam, mas �s p�ginas tantas o Bruno faz uma 
�rvore ca�da, duas neste caso, e fez, na ideia dele a �rvore � assim que tem de estar. Como o 
clube de futebol, ele pinta-os de verde � o clube de futebol dele, � o Sporting dele, por isso 
ele mete as pessoas que entender, por isso eles pr�prios, n�s dizemos, mas a ideia a 
vontade deles � que est� patente. N�o � n�s: olha faz agora isto. N�s estimulamos, e d�-se a 
ideia inicial, mas eles � que, claro, � evidente, quando para n�s dizemos: olha porque � que 
n�o fazes isto? Se ele entender que deve de fazer ele faz, se ele entender que n�o deve de 
fazer, n�o faz!! N�o �?, isso at� se viu pelo Ant�nio Rui, n�s dissemos: vamos fazer os teus 
amigos e n�o sei qu�, ele faz aqueles ETs, mas � a imagem de marca dele, ele tem de o 
fazer, por isso depois tamb�m est� muito as caracter�sticas deles, n�o �? O que eles gostam, 
agora sim, estimular sim, pelo corpo, pelo toque e principalmente o estilo deles � o verificar o 
que fizeram, est� ali acho que identifica, com muita facilidade, eles sabem o que � delesÉ 

M: Na tua opini�o, e depois da experi�ncia vivida, qual o potencial do cinema de anima��o 
numa din�mica educativa ou como estrat�gia educativa? 

SG: Existe muito potencial, para j� at� chegar ao Cinema de Anima��o, todo o processo que 
leva at�, ou seja, a parte da produ��o, o utilizar como se viu os materiais recicl�veis, eles 
sabem, ali�s, eles utilizam isso na sala habitualmente, mas saber que dali pode nascer uma 
galinha, uma plateia com jornal, pronto, eles sabem todo o processo de elabora��o, acho 
que � educativo, porque eles sabem reutilizar e reciclar o material, depois tamb�m utilizar 
tamb�m materiais que n�s temos dispon�veis, para pinturas, tamb�m � educativo, ou seja, 
estou a falar da parte da produ��o, e depois o visualizar, por exemplo, uma actividade 
simples mesmo de vida di�ria, o estender a roupa, a roupa dan�ava, foi um v�deo que nos 
mostras-te. 

M: Sim, sim, ÒAs coisa l� de casaÓ de Jos� Miguel Ribeiro. 
SG: Pois, n�o me recorda, sei que tinha o estendal e assim e eles sabiam transpor e 
souberam, que depois n�s conversamos sobre isso, para actividades que faziam em casa 
tamb�m, e aqui tamb�m na escola, ou seja, eles sabiam comparar. � importante tamb�m 
mostrar, a actividades que n�s possamos fazer com eles e mostrar, como eu estava a dizer � 
pouco, eu por vezes mostro fotografias de actividades que eles fizeram, tamb�m para contar 
a hist�ria que vivenciaram, houve colegas que n�o foram, por algum motivo ou porque n�o 
era para eles, contar em casa tamb�m, porque qualquer pai tamb�m gosta, acredito que 
hajam pais que os filhos cheguem a casa a digam: foi assim, assim e assim, e viram alguma 
coisa, e acredito que o cinema de anima��o, eles v�em, eles projectam eles contam hist�rias, 
a imagina��o deles � estimulada, o pr�prio di�logo, n�o �?, mesmo entre eles, que para n�s 
parece que n�o faz sentido nenhum, para eles faz, porque eles contaram, e foi isto e tem 
alguma coisa em comum e acabam por indo aprender da produ��o at� ao fim. 
Eles podem p�r c� para fora o que vai l� dentro, sem d�vida, porqu�? Porque muitas das 
vezes eles n�o sabem explicar, ou explicam e n�s n�o compreendemos, e passam-no para o 
papel, como no caso do Miguel, o pic-nic que ele fez com a Vera, ele p�s l� o seu arco �ris e 
as coisas que ele queria levar para o pic-nic, coisas at� que se calhar nem podia comer, mas 
era as coisas que ele queria no pic-nic, do seu romance com a Vera, n�o �? quer dizer, mas 
n�s mandamos em alguma coisa? 
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Tudo isto acaba por ser uma aprendizagem, olha vamos supor, vemos um filme qualquer de 
uma ida � praia: olha l�, mas aquele menino n�o p�s protector solar ver o positivo e o 
negativo, por isso pode-se jogar de imensas maneira, de acordo com o objectivo que 
queremos para aquele dia, eu acho, n�o �? Do pouco que eu vi, do pouco que vi, eu lembro-
me daquele filme de anima��o que era, o Rel�mpago, a �gua, da nuvem que ia � procura das 
pessoas, e pumba levava ali com �gua e a pessoa acordava, e depois eles a mandar vir e 
assim pronto, depois o fogo, porque aquilo come�ou tudo a arder, a s�rio, nesse eles riam-se 
imenso, porque eles perceberam realmente o que � que se estava, n�s conseguimos 
explicar, ent�o porque � que foi assim? A partir da�, n�s conseguimos questionar: ent�o mas 
porqu�? ent�o se for feito por eles, ainda mais giro �, foi o caso do circo, a Alexandra 
reconheceu logo o que � que tinha feito, Boas e Quentinhas tamb�m (RISOS)   

M: Considera que este projecto, e acima de tudo a �rea do Cinema de Anima��o, contribui 
para a inclus�o e valoriza��o destes jovens? 

SG: Sem d�vida, primeiro porque vemos o cinema, e dizemos assim: mas quem ser� que 
fez? Esta pessoa tem mesmo capacidade, fogo, como � que � poss�vel fazer assim? Parece 
ser uma coisa t�o simples e acaba por ser, n�o � assim t�o dif�cil como eu julgava, � 
gir�ssimo. N�o estou a dizer com isto que �, d� � muito trabalho. Mas depois quando dizem, 
foi um menino, foi algu�m com alguma limita��o: a s�rio?! Para j� terminou, eu at� escrevi 
terminam com os r�tulos, porque eles rotulam o menino com defici�ncia e tal, alguma 
limita��o, esquece, � portador, n�o faz, porque � mesmo assim, porque era a cultura que 
antigamente se tinha, n�o �? E depois rotulado termina, estere�tipos tamb�m como � 
evidente, acho que, se algu�m vir, principalmente no fim, quando a pessoa aparece, se 
aparecer, se souber que foi feito por algu�m portador de defici�ncia, afinal eles s�o capazes, 
vamos tentar fazer isto com eles tamb�m? Se calhar at� se tenta, se calhar at� se 
experimenta, eu digo isto muitas vezes, as pessoas deviam de passar por isto um dia, para 
ver as capacidades que eles t�m e de quanto eles s�o capazes de fazer, do esfor�o, e que 
superam, e superam mesmo opini�es que n�s possamos ter, superam tudo, � que s�o 
brilhantes. 

M: N�o desistem 
SG: N�o, porque o desistir, eles n�o sabem o que � isso. Porque eu acho que a luta foi 
sempre constante, e podem n�o se aperceber, mas quem os acompanha certamente 
apercebe-se, n�o �?, porque, era encostado, por desconhecimento, bem, se calhar n�o faz, 
quando os v�em a fazer, OH!!! est� brilhante, � inclus�o sem d�vida, porque sabem que 
foram eles que de facto fizeram, s�o capazes disso e de muito mais. E acredito Mafalda, que 
com o teu trabalho abras portas, janelas, que v� al�m fronteira, que vejam realmente. Espero 
que n�o sejas a �nica, que todos os outros sigam o teu exemplo, mas isto � muito a s�rio, 
porque tu ganhaste certamente, mas n�s tamb�m ganhamos e eles tamb�m ganharam. N�s 
damos mas tamb�m ganhamos muito, e pronto, eles merecem, e eu acredito que as pessoas 
ao verem? (sim, eu posso-te contar uma hist�ria, ainda o ano passado tivemos um encontro 
com CERCIs, pronto, associa��es realmente com as mesmas caracter�sticas, e n�s fizemos 
a caminhada � Aguda, e houve uma altura em que n�s t�nhamos que almo�ar, �amos por 
grupos, portanto metade da CerciEspinho ia, outra metade de CERCI, pronto outra CERCI ia, 
n�o �amos todos, ent�o t�nhamos as nossas mesinhas, n�o vou falar dos outros, porque dos 
outros n�o conhe�o a realidade. Mas os nossos posso dizer, eles sabiam estar � mesa, eles 
sabiam que tinham de colocar a �gua, sabiam limpar a boca antes de colocar a �gua, pegar 
no copo, eles sabiam fazer, eles sabiam estar, � um trabalho que � feito diariamente, 
ralhamos alguma vezes, se calhar ralhamos, mas sabemos que faz parte e que eles v�o 
aprender, e n�o � ralhar, � sermos assertivos, porque sabemos que eles s�o capazes. N�o 
s�o coitadinhos, mas coitadinhos o qu�? e depois mesmo os donos, que j� nos aconteceu, 
mesmo os donos dos caf�s, vai fazer agora um ano, um senhor que conhe�o eu muito bem, 
mas que ele n�o sabia em o qu� que eu trabalhava, n�o �?, n�s fomos todos � esplanada 
tomar um caf�, beber o nosso pinguinho, em Agosto, e o senhor disse-nos mesmo: olhe vai 
levar um desconto, n�o sei se eram sete ou se eram oito pingos, j� n�o me recordo, pagamos 
um euro e qu�? e o meu patr�o est� muito contente, porque eles portaram-se t�o bem, 
estavam ali como gente grande, mas porqu� que eles n�o se sabiam portar bem, mas ent�o 
n�o � normal eles portarem-se bem?, n�o �? N�o � o normal? quer dizer, para n�s j� n�o �, 
claro que se portam bem, s�o os tais r�tulos, eu acho que com isto, o Cinema de Anima��o 
s�o transportes, transpostas para a sociedade, que lhes tr�s uma nova perspectiva, 
esperemos, mas eu acho que sim. 

M: Na tua opini�o pode existir ou n�o vantagens em utilizar o Cinema de Anima��o no ensino 
especial? 

SG: Claro que sim, claro que sim, isto viu-se, neste projecto. Eu vou-me repetir, desde o 
trabalhar � sua produ��o. Aumenta a auto estima, ent�o n�s quando fazemos uma coisa, 
quando tiramos uma boa fotografia, olhamos para a nossa fotografia e dizemos: � p�, 
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ficamos bem giros ali, ent�o eles v�em o seu trabalho, a sua fotografia, n�o v�o ficar 
contentes? Com auto estima?  
Se calhar v�o querer fazer mais, � o prov�vel, v�o querer mais, mais e mais, a fam�lia v�, 
ent�o como foi agora o trabalho projectado na Festa da Fam�lia, viram ali, eh mas eles este 
ano!! Eles gostaram de ver, e depois levaram o diploma para casa, o certificado, n�o �?, � 
verdade, isto � quase como o concerto, eles v�o e participam, a Fam�lia v�: olha o meu filho 
est� ali, � como os pequenos que andam nos infant�rios, trazem o que fizeram, mal ou bem, 
foi o trabalho deles e os pais ficam todos babados, com eles � igual, eles t�m as coisas deles 
e p�em l� no quarto. 

M: Tens alguma sugest�o que gostarias de dar ou de deixar para futuros projectos desta 
natureza? 

SG: Mais, que venham mais, venham mais. A minha ideia � esta, venham mais venham novas 
t�cnicas, n�s estamos c� para isso, eles est�o c� para isso, n�s tamb�m, desde que seja 
projectado, n�o fique s� aqui, porque � importante esta abertura � comunidade � importante, 
protege-los sempre evidentemente, mas � importante para que as pessoas n�o fiquem na 
ignor�ncia, ficar com eles, ficar para eles, mas que tamb�m seja projectado, que � o que tu 
est�s a fazer, mas claro, venham mais Mafalda. 

M: De forma global, como � que avalias este projecto? 

SG: Foi fenomenal, eu gostei tanto, gostei muito Mafalda. Para j�, pela novidade, e depois o 
esp�rito de envolv�ncia que se criou aqui, foi muito bom, por isso � que eu digo, venham 
mais. Depois foi o facto, de eu mesma aprender, eu mesma a olhar para o cinema de 
anima��o de forma diferente e pergunto-me quem ser� que o fez? Pode ter sido um menino 
destes, n�s n�o sabemos n�o �? 
� quase como quando vemos aqueles quadros, pintura a �leo de algu�m que n�o tem m�os, 
n�o �? quem ser� que est� por detr�s disto?  

Agradecimentos Finais 
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2.2. MONITORA: FçTIMA MILHEIRO 

M: Gostaria de come�ar por te pedir que falasses um pouco � cerca de ti e das tuas 
compet�ncias dentro da institui��o. 

FM: Sou Maria de F�tima Milheiro, sou monitora de TIC, trabalho na institui��o mais ou 
menos h� vinte anos. Portanto, dou inform�tica, o b�sico, onde fa�o tamb�m explora��o de 
software educativo, software para o ensino especial direccionado para o ensino especial. 

M: Alguma vez tinhas tido experi�ncia com Cinema de Anima��o? 

FM: Da forma como apresentaste, n�o, nunca tinha. Tinha conhecimento naquela quando 
aprendemos, andamos a estudar, a situa��o, como � que as coisas se movem, as figurinhas 
que v�o aparecendo, mas assim desta maneira, nunca, n�o tinha a no��o propriamente 
como � que se dava movimento, n�o, n�o tinha a no��o. 

M: Sei que visitam o Cinanima todos os anos, neste contexto, alguma vez tiveram 
oportunidade de fazer um filme de Anima��o? Porque eles �s vezes fazem workshops.  

FM: Nunca fomos convidados, que eu tenha conhecimento, nunca fomos convidados para 
workshops de cinema de anima��o, n�o, n�o tenho ideia disso. 

M: Antes do projecto ser implementado, considerava ser poss�vel a realiza��o deste trabalho 
com estes jovens?  

FM: Olha Mafalda, sinceramente acho que sim. Da experi�ncia que eu tenho com eles e de 
v�rias experi�ncias que surgiram aqui, de participa��o, de est�gios e de tudo mais, noutras 
�reas, noutras vertentes, eles sempre foram capazes. Eles sempre realizaram, estou-me a 
lembrar de actividades que se v�o fazendo ao longo do ano, mostram capacidades � maneira 
deles, dentro das compet�ncias. Porque acho que s�o criativos, logo � partida e acho que 
tudo que fazem por muito pequenino que seja, d�-lhes uma alegria tremenda, para eles � 
sempre um sucesso, nem que seja uma risquinha s�, um pontinho na folha, para eles tem 
uma dimens�o imensa, agora depende como � que o adulto vai aproveitar essa pintinha, 
pode valorizar, se valorizar vai-lhes aumentar a auto-estima, a partir do momento que tu 
aumentas a auto-estima, vais pedindo coisas e eles v�o fazendo, tudo isto. Achei 
interessante porque � sempre bom vir pessoas de fora fazer estas coisas, porque n�s 
estamos muito, por vezes acabamos sem querer, ser formatados para determinado tipo de 
actividades, por isso � que tamb�m escolhi o Z�, porque eu sabia que ele ia fazer alguma 
coisa. Sabia, precisava, como estou na parte de enfermagem, e como ele est� a� todos os 
dias, e como � o Z�, n�o �?, foi uma oportunidade que eu tive de ver o Z�, a participar numa 
actividade diferente, mas surpreendi-me embora estivesse confiante, confio no que eles 
fazem. Eu acho que eles s�o um po�o de surpresa constante, s�o fant�sticos. 

M: ent�o nada mudou na tua opini�o, j� estavas convencida que  
FM: eles eram capazesÉ 

M: Como descreve o que viveu e assistiu no decurso deste projecto?  

FM: Foi um projecto lind�ssimo, e falando pessoalmente. Acho que veio acrescentar �s 
minhas compet�ncias, muita coisa a v�rios n�veis e em v�rios campos, e veio no fundo 
mostrar que n�o � assim t�o dif�cil p�r em pr�tica as ideias, deles.  
Completado pelo meu trabalho, em termos, depois do efeito final e no fundo veio mesmo 
acrescentar imenso, imenso para promover novos projectos, n�o s� a mim, mas �s colegas 
todas. Acho que foi daqueles projectos realizados aqui, que foi uma mais valia, que foi uma 
coisa que foi implementada, mas que se n�s quisermos, podemos dar continuidade. Agora, 
s� depende de n�s, porque cinema de anima��o d� para fazer tudo e mais alguma coisa. Eu 
acho que sim, eu gosto muito de coisas recicl�veis, com materiais que se apanham que se 
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pode transformar, acho que, p�r em pr�tica, est�vamos at� agora em actividades do dia a 
dia, em vez de ser s� o desenho em papel, pode ser transformado o desenho de papel, 
complementado como resultado final, n�o �? e para eles � muito importante mesmo, v�rias 
formas de ver as coisas, n�o tenho d�vida!!!  

M: Gostavas de repetir a experi�ncia? 

FM: Sim, sem d�vida, sem d�vida. 

M: Alteravas alguma coisa? 
FM: Alterar? Eu n�o tenho que alterar um projecto que � teu!! 

M: O que eu queria dizer era se voltasses a repetir a experi�ncia, se alterarias alguma coisa? 
FM: S� gostava de saber assim, mais algumas t�cnicas, mas isso � tamb�m uma quest�o de 
eu pesquisar. Era mais outras t�cnicas, de resto acho que, aquilo que se aprendeu, j� � um 
bom principio, para realizar coisas diferentes. 

M: Achas que se trabalhou de forma correcta? 
FM: Acho que tentaste envolver sempre toda a gente, acho que tentaste sempre n�o impingir 
as tuas ideias, conseguiste apanhar as ideias deles, os trabalhos dos alunos, n�o �?, nunca 
deitaste nada fora, tudo tinha um sentido, tudo tinha um sentido, nem que fosse depois um 
sorriso reconhecido pela pessoa que acabou de desenhar. O importante � n�o rasgar, n�o 
deitar fora, a� est�, tem sempre valor, e nesse aspecto sim, envolveste as pessoas, n�o 
magoaste ningu�m, nem feriste susceptibilidades, as pessoas receberam-te bem, penso eu?, 
n�o tenho mesmo nada a acrescentar.  

M: Sentes que aprendeste alguma coisa? 

FM: Muito. 

M: O qu�, por exemplo? 
FM: Por exemplo, c� est�, como hei-de tornar o trabalho mais interessante. as pequenas 
fotografias, todo o processo de anima��o e o da edi��o, n�o � muito dif�cil, depois gostei de 
uma coisa, do filme que eu vi, pode dar uma oportunidade de se fazer o tratamento de 
imagem, e por vezes, eu falo por mim, utilizo muito os efeitos, os filtros e n�o sei qu�, s� para 
dar a uma imagem est�tica uma coisa. Mas aquela situa��o, naquele filme da apresenta��o 
dos mi�dos a comer a ma�a, que eles entram e saem, aquele efeito que se fez, acho que 
est� o m�ximo, aqueles efeitos, realmente, cria novas dimens�es, faz-se coisas mesmo 
engra�adas, uma pintura, eles serem uma simples pintura, com o efeito art�stico. Eles podem 
ser uma pintura, n�o � o m�ximo?! (RISOS) 
Essa ficou-me. Olha, aprendi a n�o ter medo de experimentar as coisas, de explorar mais, de 
puxar por eles de outra maneira. Sabes que mais, aprendi muita coisa, mesmo muita. 

M: A partir dos conhecimentos adquiridos, consideras-te capaz de desenvolver novos 
projectos nesta �rea? 

FM: Eu acho que sim, h� sempre a dificuldade quando uma pessoa trabalha sozinha, h� 
muitos anos que trabalho na �rea TIC e tive sempre que explorar as coisas sozinha, e tu 
fizeste-me perceber que todo o trabalho, volta e meia fazia uma reflex�o, de todos os 
trabalhos que eu tenho vindo a fazer ao longo dos anos. Eu n�o valorizei aquilo que fa�o, e 
no fundo, tu trouxeste uma mais valia para mim, � minha auto-estima, perceber 
principalmente, que aquilo que fazemos, a� est�, a mesma imagem dos mi�dos, n�s n�o 
somos muito diferentes assim, a imagem que temos de n�s, nem sempre � positiva, mas os 
outros podem fazer muito por n�s. Quando eu vejo todos os trabalhos que eu tenho feito, 
sinto sempre que foi um bocadinho, OK, fizeste o trabalho, mete na gaveta, passou, vamos a 
outra, nunca soube promover os meus trabalhos, nunca me auto promovi, porque sempre 
trabalhei sozinha, n�o tinha termos de compara��o, achava que aquilo que eu fiz, � o normal, 
� o vulgar, mas at� o vulgar pode ser muito bonito, e ser bem aproveitado, n�o �? Nesse 
aspecto, acho que aprendi muito, mas acho que � sempre importante envolver mais pessoas, 
eu tenho de aprender isso, porque como sempre trabalhei sozinha, n�o � nada, nada, nada 
saud�vel, mesmo nada. Mas tamb�m � preciso haver pessoas criativas, e pessoas que 
acham que na maluqueira se conseguem coisas giras, tamb�m tenho de ser assim, tem pim 
toim. Eu sou formatada, mas n�o assim t�o formatada, acho que os outros devem de ver em 
n�s que tamb�m temos uma opini�o, uma vertente art�stica e est�tica, que pode n�o ir de 
encontro aos outros, mas porque � que tem de prevalecer a ideia dos outros? Porque n�o 
olham para a nossa ideia? Dar opini�o sim, mas serem tamb�m opini�es construtivas. Eu 
gosto de pessoas construtivas, n�o destrutivas. 

M: Mas j� �s capaz de desenvolver, projectos, adquiriste conhecimentos quer t�cnicos, quer 
pr�ticos, para conseguires desenvolver actividades, dentro deste �mbito. 
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FM: Tu mostraste-me que � poss�vel, � assim, eu tive sempre est�gios, e sei como � com 
parcerias, e sei como � que se envolve, como � que se tem de fazer e n�o sei qu�. Mas, na 
minha �rea, nunca as explorei muito, explorava no in�cio com as TIC havia sempre muita 
promo��o, ao n�vel do Minist�rio de Educa��o e tudo mais, promo��es de actividades, e 
ent�o eu recebia imensos pr�mios, certificados de primeiro, certificados de participa��o, eu 
fazia tudo mesmo. Mas c� est�, trabalhar sozinha e acabas por entrar numa rotina que �, se 
tu tens algu�m com que possas partilhar ideia, eu acabo sempre por ir com as ideias um 
bocadinho para a frente, acho que acontece com todos.  

M: Para ti, quais foram os momentos mais marcantes no decorrer de todo o processo?  

FM: Mais marcantes, foram tantos. 
Olha foi o Z� ter feito aquelas bonecadas, os personagens, porque uma das coisas que eu 
andava a trabalhar com o Z�, ele n�o conseguia pegar num l�pis em condi��es, e eu 
conseguir ver que ele conseguiu, ok! e com aquele resultado final das personagens, j� � 
muito bom, significa que o trabalho deu alguns resultados. Foi o facto do Z� participar, isso 
para mim, sabes eles nunca participa, � um autista que est� no seu mundo, � uma das 
caracter�sticas dos autistas. Mas desta vez ele participou.  
Depois ver os mi�dos, que quando se estava a fazer a anima��o, todos queriam participar, 
nem que fosse mexer uma perninha do bichinho (RISOS).A alegria deles.  
Tamb�m a tua disponibilidade para partilhar as ideias e aceitar ideias, isso para mim, foi 
muito importante, aprendi, aprendi muito, acho que tudo me marcou, marcou 
profundamente. 

M: Na tua opini�o, e depois da intensa experi�ncia vivida, seis meses, qual o potencial do 
cinema de anima��o numa din�mica ou como estrat�gia educativa? com este tipo de p�blico 
em concreto.  

FM: Eu acho que devo de ter escrito qualquer coisa do g�nero: o Cinema de Anima��o � uma 
vertente que permite que haja um resultado final, que permite que eles explorem v�rios 
materiais, e mesmo dentro dos materiais, � p� pronto ok. Utilizam por exemplo, um corte nos 
pap�is, a pintura, mas que pode ser transformado em hist�ria, em cor, em criatividade, em 
m�sica, depois envolve outras ferramentas, envolve ferramentas que se calhar, eu n�o sabia 
como � que havia de explorar e neste processo da anima��o � poss�vel de explorar. 

M: Achas que contribui para a aprendizagem deles?  
FM: Muito, eu acho que sim, eu acho que sim. Nem que n�o seja, eles n�o esquecem as 
experi�ncias, porque muitas vezes passo filmes dos registos das actividades, e eles 
lembram-se de pormenores desta ou daquela actividade, que fizeram e depois � assim, na 
�rea TIC, isso ainda vai ser muito melhor, por exemplo, por vezes trabalhar a ferramenta do 
Paint, trabalhar o Power Point ou trabalhar, tu podes trabalhar, mas podes faz�-lo de maneira 
a que os motive. Porque, tu podes explorar a cor, de v�rias maneiras, em que os possa 
motivar e eu falo por mim, tento sempre dar algo que os motive que n�o se torne seca, tanta 
seca. Aqui sim, acho que � importante o Cinema de anima��o, aqui veio numa altura boa 
para mim, que � o seguinte, a idade avan�a, as compet�ncia que n�s quer�amos explorar h� 
uns anos atr�s, n�o vale a pena estar a bater no ceguinho, percebes? Eu acho que eles 
sentem-se, agora neste momento, eu acho que eles precisam de ser mais felizes, ainda mais 
felizes do que aquilo que eram, e para serem mais felizes, n�o � eu estar a ensinar o AEIOU, 
e utilizar as ferramentas que se tem, mas aproveitando as ideias que eles t�m, e acho que 
assim vamos muito mais de encontro ao que eles querem. Porque n�o sei, acho que a rotina 
� bom para eles, e eles necessitam da rotina, mas tamb�m temos de olhar para eles n�o 
como sendo mi�dos, crian�as, jovens mas como pessoas, s�o pessoas, que t�m opini�o, 
que t�m ideias, e n�s por vezes a trabalhar tantos anos esquecemos que eles tamb�m 
envelhecem connosco, se n�s mudamos, porque � que eles n�o mudam? Porque n�o fazer 
coisas que eles gostem? De uma forma criativa, pelo menos tentar novas formas, n�o vamos 
mudar muito dos nossos objectivos, mas pelo menos a forma de como o fazemos, pode 
contribuir para que eles sejam estimulados e que cheguem a casa e digam: ai eu hoje fiz isto!! 
Vejo um resultado final ou ent�o, se podemos participar com a tua colabora��o, em parcerias 
e actividades, e eles serem convidados para coisas, eles s�o mi�dos que retribuem no 
sentido de saber estar, da alegria, do abra�o e do beijinho, das palavras meigas, e o carinho 
que podem transmitir, acho que isso a� j� � uma mais valiaÉ  

M: Considera que esta �rea pode contribuir para a inclus�o e valoriza��o destes jovens? 

FM: Para a inclus�o, sempre, qualquer actividade que seja divulgada l� fora, � inclus�o na 
certa. Porque vai mudar a opini�o, pelo menos � assim que se tenta, sobre a ideia que se tem 
da defici�ncia, n�o �? Pelo menos as pessoas estarem mais atentas, quando por exemplo, 
coisas simples como, n�o pensarem que s�o uns coitadinhos, ou ent�o sermos convidados 
para mais iniciativas da comunidade, fazer sentir que n�s, eles tamb�m sabem trabalhar, eles 
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tamb�m sabem dar, e n�o � s� as pessoas pensarem, pronto, eles est�o ali naquele canto, 
temos a altura do pirilampo m�gico, fazemos mais as rifas, mais as vendas n�o sei qu�, � s� 
para isso que eles est�o, coitadinhos ou ent�o, olha felizmente n�o me calhou a mim, calhou 
a outro, deixa-me contribuir com isto e com aquilo. N�o, a inclus�o passa tamb�m por tentar 
mostrar aos outros que eles s�o capazes de fazer, tamb�m precisa de n�s, n�o �?, 
passarmos a ideia que temos deles l� para fora, mudar mentalidades e valoriza imenso. 
Valoriza porque as pessoas, j� os v�em como, ao entrar num sitio qualquer, j� n�o olham da 
mesma maneira que olhavam, assim de lado, medo, eu lembro-me assim nos in�cios, medo 
de tocar, ou de eles s�o uns monstrinhos, v�o bater, ou n�o, como se fosse contagioso h� 
uns anos atr�s era assim, se eu te contasse. 

M: Ent�o achas que contribui para inclus�o e valoriza��o. 
FM: E valoriza��o, o trabalho que eles fazem � valorizado pelas pessoas, sem d�vida 
nenhuma, e eles pr�prio tamb�m se sentem valorizados. O reconhecimento, por isso � que 
estou a falar no caso do rancho, somos n�s convidados, n�o somos n�s que nos fazemos de 
convidados, vem convidar-nos a n�s.  

M: Na sua opini�o pode existir ou n�o vantagens em utilizar o Cinema  de anima��o no 
ensino especial? 

FM: Sim, sim. H� vantagem desde que as pessoas estejam dispon�veis e a pr�pria casa 
tenha  pessoas e ferramentas que possam desenvolver essa actividade, mas o ensino 
especial eu acho que sim. Porque � assim, � mais uma val�ncia, � como eu te disse, a 
formata��o � horr�vel, e quanto mais coisas novas forem sendo introduzidas, na educa��o 
especial, eu acho que toda a gente beneficia com isso, beneficia o t�cnico porque est� com 
uma compet�ncias novas, e n�o entra na rotina, e como n�o come�a a ficar desmotivado, 
porque acha que, o que � que posso fazer mais? Ele pode fazer mais, mas � preciso vir 
algu�m de fora, percebes, para ajudar, o isolamento � tramado, se tu n�o comunicas, n�s 
durante muitos anos estivemos um bocadinho como numa casa fechada, agora somos muito 
mais abertos, tanto � que vieste c� parar (RISOS). A internet ajuda tamb�m, n�o �?, na 
divulga��o daquilo que se faz, o cinema de anima��o, quando conseguimos fazer um filme 
podemos ajudar na auto-estima, na valoriza��o pessoal, e por a� fora, por a� fora. 

M: Tens alguma sugest�o que gostarias de deixar expressa? Ou que considere pertinente 
para futuros projectos desta natureza? 

FM: Aquilo que eu pretendo, n�o � que n�o sinta capacidades para o fazer, � poder ter 
algu�m, c� est�, poder tirar ideias, poder partilhar ideias, para n�o sentir, OK ningu�m diz 
nada, n�o fa�as, se calhar at� nem est� bem, mete na gaveta, se calhar isto n�o presta. � 
mais essa necessidade que eu sinto, percebes? Sozinha numa �rea, n�o � nada f�cil, uma 
�rea que exige e envolve e as tecnologias, h� sempre coisas novas, tem potencialidade que 
pode ser explorada, se houver mais cabe�as a pensar, as coisas tornam-se mais engra�adas. 
A sugest�o passa muito por a�, � poder divulgar o que os mi�dos fazem e aprender mais 
t�cnicas, gostava de aprender mais uma ou outra t�cnica de cinema de anima��o.  

M: De forma global, como � que avalias este projecto? 

FM: Ai foi muito bom, o projecto foi muito bom. A pessoa em si, que apresentou o projecto, 
conseguiu envolver toda a gente, que � importante, n�o �?! Depois v�-se o resultado final, 
falta ainda muita coisa mas a porta est� aberta, o cinema de anima��o � assim, quando se � 
criativo, as portas n�o se podem fechar. Espero sinceramente fazer coisas giras com eles, 
mas � como te digo, se ficar na gaveta vai desmotivar, vai ficar assim. Tanto � que o meu 
plano de actividades do pr�ximo ano vai ser completamente diferente daquilo que estava a 
fazer, vai ser de uma forma mais pr�tica, objectiva, mais palp�vel, para ver se estimulo de 
maneira diferente os mi�dos. 

Cair na rotina � uma desgra�aÉ � a morte do ARTISTA!!! 
Conversas finais 
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2.3. DIRECTORA GERAL: ROSA COUTINHO 

M: Gostava que fizesse uma pequena abordagem, em rela��o �s suas compet�ncias nesta 
institui��o (Cerciespinho)? 

RC: A Cerciespinho � uma situa��o que corresponde a um modelo, que cada vez mais est� a 
ser disseminado pelas outras Institui��es, que � ter a figura de um director geral. Um director 
que tem realmente fun��es financeiras, portanto de gest�o operacional, estrat�gica inclusive, 
e depois tamb�m fun��es mais t�cnicas, porque a minha gest�o de todos os servi�os n�o � 
s� quest�o ligadas ao financiamento de cada um dos servi�os, limites de custos que possam 
ser aceites, nesses servi�os, mas tamb�m ter um papel em termos da defini��o dos servi�os, 
em termos daquilo que � a interven��o com os clientes. Portanto, fa�o a gest�o de seis 
grandes departamentos, e dos servi�os adicionais que a institui��o tem, a institui��o tem 
oitenta colaboradores, trabalha anualmente com duas mil e poucas pessoas, de forma 
directa. Mas a fun��o � uma fun��o dupla, de gest�o que tem muito a ver com os aspectos 
operacionais e estrat�gicos da gest�o, mas tamb�m uma fun��o t�cnica, eu n�o sou gestora, 
eu sou soci�loga, e faz sentido neste caso, porque realmente � importante perceber como 
realmente funcionam os servi�os, que tipo de finalidades � que eles t�m, como � que ele vai-
se materializar e operacionalizar no dia-a-dia. Embora existam coordenadores desse servi�o 
especifico, eu sou chamada no fundo a reflectir com eles sobre como � que o servi�o vai ser 
reestruturado, porque saiu uma legisla��o nova, ou ent�o porque h� uma necessidade nos 
clientes, o que obrigam a ter altera��es nas actividades, ou ent�o porque as instala��es ou 
os equipamentos nos exigem readapta��es. A maior parte da decis�o t�cnica cabe ao 
coordenador, no entanto ela � debatida comigo, e debatida entre os coordenadores, porque 
n�s reunimos com alguma regularidade, para reflectir sobre quest�es que afectam cada um 
dos departamentos, e depois eu dou conhecimento e discuto na Direc��o quest�es, j� n�o 
t�o operacionais, embora pontualmente apare�am quest�es operacionais, que tem de ser 
debatidas, pode ser t�o simples como carrinhas, como instala��es, porque essas quest�es 
operacionais, de aspectos legais �s instala��es, implicam investimentos, e portanto a� 
obviamente que cabe muito � Direc��o tomar a decis�o, se vai avan�ar, e que condi��es 
vamos avan�ar para esses investimentos, mas quest�es acima de tudo estrat�gicas de 
organiza��o, de gest�o, tomar decis�o relativamente a novos servi�os, a novos acordos, 
pese embora que pequenos projectos durante o ano, eu posso e tenho autonomia para pode 
fazer a candidatura, para realmente avan�ar com eles, sem haver uma reuni�o pr�via com a 
Direc��o. 

M: Agora antes de avan�ar para o projecto e para aquilo que me tr�s c�, eu gostava de 
saber, se � que � poss�vel, qual � o papel da CERCIS no plano actual? Tem havida uma 
grande reestrutura��o, uma grande reformula��o, e neste momento qual � o papel e 
principalmente o papel da Cerciespinho no plano actual?  

RC: Obviamente que as CERCIs nasceram todas como escolas, ou na sua grande maioria, 
90% das CERCIs, principalmente aquelas que surgiram, foram formadas na d�cada de 
setenta, oitenta e ainda na d�cada de noventa, essas CERCIs surgiram como escola de 
ensino especial, surgiram como um movimento de pais, de membros da comunidade que 
criaram uma institui��o para ter ensino especializado para pessoas com defici�ncia 
intelectual. Porque n�o existia no ensino p�blico, ou era quase nulo, a entrada de uma 
pessoa com defici�ncia intelectual, s� realmente quem n�o tinha dificultada � que 
frequentava a escola p�blica, e portanto as CERCIs s�o criadas, ap�s o 25 de Abril, todas 
eles surgem ap�s o 25 de Abril, exactamente para funcionar como escolas.  
Obviamente que, desde a d�cada de oitenta, j�, que as CERCIs passaram a fazer outras 
actividades, nomeadamente a mais antiga � a pr�-profissional, e de seguida logo a forma��o, 
portanto estamos a falar de oitenta e poucos a pr�-profissional, e a forma��o que surge em 
1989, com os primeiros quadros de apoio comunit�rio. � nesse contexto, que surge a 
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forma��o para pessoas com defici�ncia, depois na d�cada de 1990 surgem os centros de 
actividades ocupacionais, at� porque as crian�as n�o s�o crian�as para sempre, e v�o 
precisar das compet�ncias profissionais, ou era preciso ter um servi�o que as ocupasse para 
o resto da vida, os tais centros de actividades ocupacionais, que funcionasse como um 
centro de estimula��o e ao mesmo tempo de bem estar, nos casos mais dependentes. 
Depois surgiram os servi�os residenciais, que no nosso caso � at� muito recente, � de dois 
mil e onze, nas outras CERCIs j� tinham h� mais anos, e a Cerciespinho em 1996 faz uma 
viragem para outros p�blicos que n�o popula��o com defici�ncia, e isto faz com que a 
Cerciespinho se destaque, ainda pela diferen�a. Neste �mbito, porque poucas CERCIs 
tomaram esta decis�o, a maior parte manteve-se, digamos, fiel aqueles que eram os seus 
destinat�rios originais, que eram pessoas com defici�ncia intelectual, algumas poucas a n�vel 
nacional, viram-se para a comunidade e perceberam, aqui neste caso, tamb�m muito aquilo 
que eram as necessidades da comunidade, que havia necessidade de outro tipo de servi�os, 
para pessoas, Pais, irm�os, ou vizinhos de pessoas com defici�ncia intelectual, que 
realmente tamb�m manifestavam necessidades de forma��o, necessidades em termos de 
coloca��o, necessidades de coloca��o no mercado de trabalho e outras nomeadamente, os 
casos muito desfavorecidos. Hoje em dia, com o RSI ou com outras medidas, e que n�s 
operacionalizamos, e portanto, em 1996 h� esta viragem, os estatutos s�o alterados e 
deixamos de ter s� um destinat�rio, as pessoas com defici�ncia intelectual, mas tamb�m 
idosos, comunidades desfavorecidas, desempregados, popula��o com doen�a mental, mais 
recente, isto foi uma altera��o que n�s fizemos agora em 2011. Novamente novos estatutos, 
porque fomos percebendo que j� est�vamos a trabalhar h� muito tempo com popula��o com 
doen�a mental, porque tinha defici�ncia intelectual e doen�a mental, e que realmente � uma 
das �reas sem cobertura, portanto, no fundo, o nosso papel tem muito a ver neste momento 
com responder �quilo com que s�o �s necessidades identificadas na comunidade, de facto 
surgimos dessa forma e mantivemos de alguma forma esse esp�rito, alargando para outros 
destinat�rios, que n�o s� popula��o com defici�ncia. Os servi�os, no fundo, de alguma 
forma, tentando responder aquilo que eram as necessidades identificadas, por n�s, porque 
t�nhamos c� cliente e conhec�amos as fam�lias, e conhec�amos as comunidades onde eles 
residiam, ou ent�o, mais recentemente, pela rede social, para fazermos parte da rede social, 
a rede social todos os anos acaba por identificar um conjunto de �reas problem�ticas. çreas 
onde � fundamental e urgente fazer-se interven��o, e da� que n�s fazemos interven��o junto 
da etnia cigana porque era identificado pela rede como priorit�rio servi�os especializados 
para essa etnia, e portanto o servi�o de apoio domicili�rio porque os idosos j� estavam h� 
muito tempo identificados. 
O que eu estava a explicar � que de facto o papel da Institui��o tem sido realmente 
responder �quilo que s�o necessidades, e da� que de facto come�amos por ter uns servi�os 
que v�o variando conforme as pessoas com defici�ncia, que s�o os nossos destinat�rios 
originais, que foram envelhecendo, e que foram precisando de servi�os adequados � sua 
idade e realmente tamb�m �s fases diferentes da sua vida. Nomeadamente a educa��o, a 
forma��o, ocupacional e a residencial, e o servi�o residencial, mas depois tamb�m outros 
grupos os idosos, as comunidades desfavorecidas com interven��o comunit�ria, a etnia 
cigana e numa �ltima altera��o dos estatutos j� inclu�mos a doen�a mental, pese embora, 
que ainda n�o tivemos oportunidade, mas � um servi�o que queremos criar, um centro 
ocupacional, para pessoas com doen�a mental, porque o que notamos na comunidade � que 
n�o existe qualquer servi�o, neste momento, a pessoas com doen�a mental, est�o muito 
mais desprotegidas, incomparavelmente mais desprotegidas do que as que tem defici�ncia, 
porque quem tem defici�ncia tem um conjunto de recursos financeiros que est�o defendidos 
na legisla��o, a parte da doen�a mental acima de tudo � porque, para perceber como � que 
se muda para, ou como � que se passa a ter um p�blico que n�o era o definido. No fundo, 
tem a ver com esta identifica��o de aus�ncia de condi��es e de servi�os adequados �s 
necessidades daquela pessoa, por isso � que as CERCIs foram criadas, foram porque pais 
ou pessoas da comunidade perceberam que haviam pessoas com defici�ncia que estavam 
em casa, n�o estavam na escola com os seus filhos, ou com as outras crian�as, precisavam 
de estimula��o, desenvolvimento de compet�ncias, e a mesma l�gica se aplica a pessoas 
que viveram num bairro de habita��o social, que precisam de forma��o ou precisam de 
apoio num emprego, ou precisam de apoios sociais, a mesma l�gica se aplica a idosos que 
de facto s�o desfavorecidos e precisam de apoio domicili�rio, ou � etnia cigana ou � doen�a 
mental, que de facto neste momento, � realmente um grupo de pessoas que est� totalmente 
a descoberto, os servi�os que existem � ao n�vel da sa�de, e pouqu�ssimos, a maior parte 
s�o hospitais centrais e foram encerrados ao longo dos �ltimos dez, quinze anos. Existem 
pouqu�ssimos servi�os, e fora do contexto hospitalar, s� privados, a maior parte das pessoas 
n�o tem capacidade para cobrir, mas � esta a l�gica e o exemplo da doen�a mental, acho 
que ilustra bem, h� uma necessidade, tentamos encontrar um servi�o, um servi�o que seja 
adequado, obviamente tamb�m considerando hoje em dia cada vez mais o que  se calhar h� 
vinte anos atr�s, aquilo que as outras institui��es est�o a promover. Porque a �rea da 
toxicodepend�ncia obviamente � uma �rea tamb�m de grandes necessidades, mas h� uma 
institui��o no concelho de Espinho que come�ou j� � quinze anos a trabalhar com pequenos 
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projectos, e portanto, tem uma especializa��o que n�o faz sentido outros estarem, digamos, 
a duplicar o servi�o, ou a fazer-lhe concorr�ncia, quando de facto ele tem essa experi�ncia 
acumulada (...). 

M: Antes do projecto ser implementado, considerava ser poss�vel trabalhar cinema de 
anima��o com estes jovens/adultos?  

RC: N�o, muito dificilmente. Houve conhecimento de uma associa��o de pais, de pessoas 
com defici�ncia, que tinham feito em Espinho h� uns anos atr�s, em colabora��o com 
t�cnicos ligados ao Cinanima, tinham feito anima��o, ali�s o filme chegou a passar no 
Festival. Estamos a falar em casos, que muitos deles tem paralisia cerebral, n�o quer dizer 
que intelectualmente estejam comprometidos, t�m problemas muito mais f�sicos, motores, 
do que propriamente intelectual, na altura n�o me espantou muito, e com um t�cnico 
adequado. Era uma pessoa que realmente estava ligado � anima��o, estava ligado � 
nascente, n�o fiquei muito espantada o facto de ter funcionado. N�s temos tido muito mais 
um papel no sentido de participar no festival, levar os nossos jovens para verem os filmes, 
nunca t�nhamos tido uma experi�ncia c� dentro em termos de anima��o, e dada a exig�ncia 
t�cnica que a anima��o imp�e, e dadas as limita��es intelectuais dos nossos utentes, as 
artes n�s utilizamos c�, desde de sempre, porque de facto s�o uma estrat�gia fundamental 
para conseguir trabalhar com pessoas que tem limita��es intelectuais, porque tudo se pode 
aprender atrav�s das artes, tudo, tudo, as cores, as formas, a motricidade, e depois ainda 
por cima tem a vantagem das pessoas gostarem. Porque realmente quando trabalha a 
criatividade, e depois acabam por ser elogiados pelo resultado final, porque h� um produto 
final, seja um quadro Van Gogh ou realmente uma coisa mais simples, o que � verdade � que 
h� um produto final, e esse produto final tem um impacto, porque � apreciado pelo outros, 
abre elogios, e portanto, acaba por ter um efeito de alimenta��o da actividade. Eu gostei de 
ser reconhecido, portanto, foi bom ter sido reconhecido, foi interessante as pessoas terem 
gostado do meu trabalho, ent�o eu fico motivado para fazer mais, e portanto a estrat�gia das 
artes sim, mas tivemos sempre de fazer muitas adequa��es, �quilo que s�o express�es 
art�sticas para conseguirmos trabalhar. Temos um rancho, mas por exemplo as dan�as s�o 
principalmente de roda, isto pode parecer que de facto n�o revela muito, mas revela acima 
de tudo as quest�es motoras, em termos de coordena��o motora necess�ria e a mem�ria 
que � preciso mobilizar, para uma dan�a mais complexa, e que requer grandes movimentos, 
que a pessoa tem de se localizar no espa�o dela pr�pria e aos restantes, e portanto, as 
coisas n�o s�o totalmente evidentes. Quando n�s fazemos determinadas tarefas atrav�s da 
repeti��o, achamos muito f�cil, quando nunca dan�amos rancho e se tivermos de fazer uma 
coisa, percebemos que � dif�cil, que � complexo, eu tenho de memorizar o meu local no 
espa�o, tenho de perceber qual � a minha rela��o com os outros, e que depois tenho de 
estar atenta ao ritmo da m�sica, em determinados momentos na m�sica, tenho de perceber 
o que � que vou fazer, se � para saltar, se vou para tr�s, se para a frente, se bato palmas, 
portanto tudo isto implica mobilizar mem�ria e um conjunto de compet�ncias intelectuais, e o 
exemplo do rancho serve para qualquer outro. De facto, frequentemente n�s surpreendemo-
nos porque os jovens conseguem fazer coisas que n�o ach�vamos, ou que ach�vamos que 
s�o complexas, e que mobilizam compet�ncias intelectuais e abstractas que muitos deles 
n�o possuem, realmente muito desenvolvidas, mas tamb�m temos consci�ncia de que as 
limita��es est�o l�, frequentemente temos de simplificar a actividade e depois ir 
complexificando, pela natureza da anima��o, que seria verdade para outras express�es, mas 
a anima��o que implicaria uma constru��o muito parcial do objecto, de uma hist�ria, e 
perceber todos aqueles mil�metros, quase, ou menos que os mil�metros e fazer todas aquelas 
partes para se chegar ao filme final, eu achava que de facto seria algo muito dif�cil de 
implementar, nunca t�nhamos feito uma experi�ncia assim na Institui��o. O contacto tinha 
sido muito, enquanto Institui��o/ espectador, e quando conversamos a primeira vez, eu de 
facto achei a pessoa pensa sempre no produto final, n�o �?, a minha capacidade intelectual 
pode ser razo�vel, mas de facto, eu n�o percebia os parciais, portanto, eu pensei no produto 
final, pensei n�o estou bem a ver como � que l� vamos chegar, n�o �?, utiliza��o de 
m�quinas, o trabalhar com determinados materiais, mas exactamente pela complexidade que 
a actividade requer. � evidente um facto, tamb�m s� foi poss�vel, s� foi poss�vel porque 
algu�m percebe essa complexidade, e depois consegue desconstru�-la, porque sem essa 
desconstru��o, o projecto tamb�m n�o teria funcionado, mas o que ficou evidente � que ao 
se desconstruir, e isso percebi logo na conversa, ao se desconstruir a actividade em tarefas 
parciais mais simples, a pessoa com defici�ncia intelectual participa exactamente como 
qualquer outro.  
Porque se calhar n�o participava de uma forma muito diferente de alunos da escola, pode 
haver orienta��es ou indica��es que �, demora mais tempo, porque eles n�o percebem 
rapidamente a informa��o, mas de facto e �s vezes se calhar eles acabavam por participar 
muito, como uma crian�a de uma escola. Mas o que est�vamos a falar que tem a ver com a 
anima��o, era realmente uma actividade que n�s n�o t�nhamos experimentado c�, e essa 
complexidade que n�s percebemos na actividade, � que provavelmente tamb�m fez que 
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quando tivemos a primeira reuni�o, a minha postura num primeiro momento fosse - eu tenho 
de tentar perceber se isto � exequ�vel, quem vem de fora e n�o est� muito habituado a lidar 
com pessoas com defici�ncia, tr�s ideias e projectos que depois n�o s�o exequ�veis. Se n�o 
houver algu�m que possa fazer esta simplifica��o da tarefa, se eu pr�prio ou algu�m c� 
dentro n�o conseguir simplificar a tarefa, ela pode n�o ser aplic�vel, e portanto as pessoas 
�s vezes vem num contexto de anima��o, trabalhar com crian�as, idosos ou p�blicos 
desfavorecidos e chegam aqui e n�o conseguem facilmente simplificar os jogos, ou as 
din�micas de grupo, para que os nossos jovens possam efectivamente participar, e portanto, 
� uma nossa preocupa��o, quando as pessoas nos apresentam uma proposta, com um 
projecto, � para realmente percebermos at� que ponto � que a pessoas consegue nos dar 
logo evid�ncias, e conseguiu logo na altura que conversamos, dar-me evid�ncias que 
consegue simplificar, e que eu percebo que est� ali uma tarefa simples que os nossos jovens 
conseguem fazer, e depois o resto vai-se ajustando. Porque a pessoa tamb�m se vai 
habituando aos jovens e aquilo que s�o as suas caracter�sticas, e vai conseguindo ajustar 
noutras, mas se a pessoa considerar, no fundo, essa simplifica��o e evidenciar isso, eu 
percebo que a actividade � pass�vel de ser executada, mesmo que eu n�o entenda nada de 
anima��o, porque entendo que, a tarefa est� simplificada, e portanto � perfeitamente f�cil os 
jovens a poderem executar. Quando as pessoas n�o conseguem simplificar, a� de facto 
frequentemente eu preciso de algu�m aqui dentro que fa�a essa tradu��o, preciso de ter a 
certeza que tenho um t�cnico que entende, no fundo aquilo que a pessoa est� a propor, e a 
t�cnica para poder implementar, e que pode realmente simplificar, mas em �reas em que eu 
n�o tenha c� ningu�m, obviamente depois complica-nos muito a vida, n�o �? E de anima��o 
eu n�o tinha c� ningu�m, mas os exemplos que me deu logo de actividades, eu percebi logo 
que pod�amos fazer coisas simples, se depois aquilo daria um filme glorioso ou n�o, eu 
desconhecia, n�o �?, mas mais importante do que um resultado final, � o processo, e � n�s 
ficarmos com uma compet�ncia, isso sim, � um dos aspectos importante deste projecto. 
Para n�s, � passarmos a ter uma compet�ncia, em termos de processo, � um processo 
bastante complexo, como � a anima��o, podermos fazer aqui actividades com jovens, e 
introduzir uma nova actividade para o jovem, muito na �rea das artes, mas que ele pode de 
uma forma diferente e com outras metodologias, trabalhar os tais conhecimentos que n�s 
queremos que de alguma forma, n�o s� adquira como n�o perca, porque � sempre uma luta 
contra o tempo. N�s perdemos conhecimento se n�o utilizarmos a linguagem, se n�o 
praticarmos determinadas coisas, as pessoas com defici�ncia � igual, e alguns pode ser 
muito r�pido, aqui acontece a todos, aqui n�o � uma caracter�stica da defici�ncia, mas como 
a memoriza��o est� mais comprometida do que a nossa, pode ser mais acentuado. Esses 
exemplos concretos das actividades logo na primeira reuni�o, eu percebi que de facto, n�o 
tendo c� ningu�m para traduzir, n�o era necess�rio, porque tinha percebido que 
demonstrava a actividade concreta que eu sabia que os nossos jovens conseguiriam fazer. 

M: Ficou mais descansada 
RC: Sim, sim porque temos tido algumas experi�ncias que nem sempre funcionam, porque a 
pessoa n�o consegue concretizar, simplificar a tarefa, n�s n�o temos algu�m que possa fazer 
essa tradu��o, ir � tarefa mais complexa e partir em partes, �s vezes porque uma pessoa n�o 
domina, t�o simples quanto isso, se de facto n�o domina bem aquela t�cnica, portanto n�o a 
consegue desconstruir, nas v�rias partes, por forma a que os jovens possam trabalhar. 

M: Como descreve o que viveu e assistiu no dia 23 de Julho (2014), no dia da exposi��o final 
do projecto? 

RC: O dia 23 de Julho, foi fabuloso, n�o �? Que eu j� tinha percebido que a din�mica era 
intensa, j�, entre o ter come�ado no CAO e depois ter passado para a forma��o, obviamente 
que fui falando com os coordenadores, e os coordenadores foram-me pondo a par, o n�mero 
de vezes que tamb�m te vi c�, portanto, isso tamb�m ia-me dando no��o de que era um 
projecto bastante intenso. Porque �s vezes as pessoas v�m c�, uma vez de vez em quando, 
ou um dia por semana, e eu comecei a ver-te frequentemente, portanto, eu tinha percebido 
que a din�mica estava realmente muito mais interessante, at� do que a minha expectativa, 
que �s vezes � um projecto que vai funcionar uma vez por semana, naquela hora, uma hora 
com aquele grupo, e n�o muito mais. Eu percebi que o n�mero de pessoas envolvidas estava 
a aumentar, incluindo departamentos diferentes, tinha no��o que o projecto j� estava a 
atingir uma certa dimens�o, at� por causa dos equipamentos que a serralharia e a carpintaria 
estava a fazer, eu tinha a no��o de estava a atingir uma dimens�o. Mas por exemplo, eu na 
minha santa ignor�ncia, estava a entender que o projecto estava a fugir para os mais 
aut�nomos, a partir do momento que a forma��o entra, eu assumo que o projecto est�, a 
levar um novo rumo, que seria aqueles que tem maior autonomia, do ponto de vista 
intelectual, realmente tamb�m tem mais capacidade, que tamb�m seria mais f�cil de 
implementar com esse grupo. Quando chego l� no dia 23, fiquei burrinha, de facto estamos a 
falar de um conjunto de trabalhos muito significativos, que al�m daquilo que � a qualidade e 
o significado que se consegue ler nos diferentes trabalhos que foram expostos. Eu salientaria 
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uma outra coisa, � que a exposi��o estava muito bem conseguida, e isto � importante, � 
fundamental, se calhar, se tivesse l� duas ou tr�s coisas s�, e n�o estivessem apresentadas, 
� que a exposi��o acaba por n�o s�, mostrar aquilo que foi o trabalho que fizeram, desde os 
diferentes suportes, a pintura em papel, a pintura em vidro, os suportes em madeira, os 
trabalhos feitos na serralharia, como os organiza. E depois ainda por cima, temos l� os 
filmezinhos, j� feitos, e portanto as pessoas conseguem n�o s� perceber o simples, como j� 
o complexo, e perceber o complexo. Por muito que tenha tido o trabalho de um t�cnico 
externo especializado, que tamb�m perceba, o que � verdade � que foi conseguido com 
pessoas com defici�ncia, e isto, d�-lhe um valor extra. Todos os anos n�s tentamos que 
nessa festa os pais n�o s� percebam o trabalho que n�s temos feito com os filhos, mas 
vejam algum resultado pr�tico, seja numa dan�a, seja numa exposi��o, haja ali no fundo, 
algo que eles consigam ver, do trabalho, como resultado de um longo trabalho, e a 
exposi��o estruturava isso de uma forma esteticamente muito interessante. Depois � um 
outro aspecto que tamb�m conta, n�o �?, os mesmos trabalhos, colocados naquele gin�sio, 
de outra forma e de forma muito b�sica, por exemplo, aquelas hist�rias pintadas em vidro se 
n�o estivessem emolduradas, o impacto n�o seria o mesmo, porque s� o facto de quando se 
entra e se v� aquelas molduras e aquelas pinturas, aquilo ao longe, ningu�m diz anima��o, 
mas o que diz logo � uma coisa muito bonita, � bonito, tem umas cores bonitas, mas depois 
conforme se aproximam, e se conseguem ver as historias que a Mafalda conseguia mostrar, 
que estavam ali contidas, depois a explica��o, a informa��o sobre como � que o processo, 
como � que se chegou �quele resultado, faz com que realmente o trabalho seja muito mais 
valorizado. Mas a estrutura da exposi��o, realmente acabou por facilitar, mostrar a 
complexidade do trabalho, o resultado final, e isto � algo que para n�s e para os pais, 
frequentemente est� longe daquilo que s�o as rotinas, o dia-a-dia, frequentemente o trabalho 
que eles v�em s�o coisas muito simples, e o que n�s vemos no dia-a-dia, a maior parte das 
vezes s�o coisas muito simples, e o que � verdade � que ali conseguimos ver, como simples 
faz parte do complexo e o complexo s� se chega l� quando o simples est� feito, n�o �?, e 
quando h� trabalho. Portanto, demonstrando aquilo o que a gente anda a dizer h� anos, n�o 
�?, que de facto, s�o nos pequeninos contributos com pessoas com defici�ncia, que faz com 
que a cidadania deles n�o seja question�vel, porque n�o interessa, eu n�o sou cientista, n�o 
consigo fazer, estar a criar um foguet�o para ir � Lua, n�o consigo, agora eu tenho um 
contributo para dar, a pessoa com defici�ncia pode ter um contributo que nos parece muito 
simples, muito b�sico, mas tem um contributo para dar, e o trabalho que ali estava, ainda por 
cima estava apresentado de uma forma, do ponto de vista est�tico, muito interessante, 
valorizando exactamente esse contributo, dando-lhe um outro valor, um outro patamar, o que 
� um aspecto fundamental. Frequentemente as coisas podem ser apresentadas muito 
simples, muito b�sicas, n�o �?, n�o � preciso estar ali, n�o, a Mafalda teve realmente o 
cuidado de lhes dar realmente alguma projec��o, o que ficou em quadro acabou por ter um 
impacto das pessoas estarem a ver que � uma pequena obra de arte, independentemente de 
depois s� quando lhe era explicado, � que percebiam o que � que estavam a ver, mas ao 
longe o que viam eram pequenas obras de arte, e depois do ponto de vista est�tico, isso 
acabou por funcionar muito bem. Depois toda a mistura da parte da forma��o e da parte do 
CAO, acabou por funcionar ent�o realmente na perfei��o, por que as compet�ncias t�cnicas 
dos jovens e dos formadores, na �rea da serralharia e da carpintaria, acabaram por trazer 
para dentro do CAO tamb�m os equipamentos daquilo que os do CAO tinham feito. Fiquei 
realmente muito, muito espantada, porque o resultado em pouco tempo, era muito 
significativo, n�o era s� pela qualidade do trabalho que eu estava a ver, pela forma como ele 
foi projectado e que permitiu tamb�m valorizar o contributo dos jovens, mas porque 
realmente estamos a falar de seis meses, n�o �? Tinha sido em Janeiro que n�s t�nhamos 
reunido, se estivessem ali meia d�zia de trabalhos e um filme, eu dar-me-ia por satisfeita, 
portanto, eu diria que o projecto teria sido atingido, estavam l� oito filmes e estavam l� uma 
d�zia ou duas de trabalhos diferentes, portanto realmente, sem sombra de d�vida eu n�o 
estava � espera. Embora eu tivesse notado esta movimenta��o, e esta intensidade pela 
presen�a c�, n�o estava � espera de maneira nenhuma da quantidade de produtos, 
resultantes do trabalho. 

M: O que foi interessante, de facto foi, as monitoras envolveram-se muito facilmente, e como 
se interessaram tamb�m pelos processos e pelas metodologias, isso acabou por facilitar 
porque elas pr�prias depois tamb�m acabavam por perceber como � que funcionava, e elas 
tamb�m j� come�avam a estimul�-los e a puxar por eles, para eles poderem desenvolver os 
trabalhos,. 
RC: E isso digamos, � a vertente n�o vis�vel, mas importante do projecto, que � as 
compet�ncias que ficam c� dentro, n�o s� nos jovens com defici�ncia, que j� tiveram aqui, 
digamos, o seu primeiro teste e experi�ncia, e que tamb�m para eles � importante ver o 
resultado final, porque frequentemente eles n�o conseguem ver algo. Mas tamb�m para as 
monitoras, como tiveram de estar com as m�os na massa, estas partes todas para chegar ao 
resultado final, acabam por ficar com uma compet�ncia t�cnica, em termos de poder 
dinamizar isto no futuro, e manter estas actividades, nem que n�o seja com esta intensidade 
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nem com este resultado, mas � mais uma compet�ncia que fica dentro da Institui��o, e sem 
sombra de d�vida, � uma das mais valias do projecto, a tal compet�ncia que fica c� dentro.  

M: Na sua opini�o qual a import�ncia de projectos desta natureza, junto destes jovens? 

RC: Fundamentais, fundamentais e quando eu falava h� pouco, que n�s temos uma abertura 
muito significativa, pese embora a quest�o do tentar perceber com a pessoa, se realmente 
at� que ponto ela consegue simplificar, para percebermos se o projecto funciona facilmente 
ou n�o. Mas a nossa abertura tem mesmo a ver com os resultados do projecto, que �, as tais 
compet�ncias c� dentro, e projectos deste g�nero, se n�o for com anima��o, com qualquer 
outra coisa, s�o fundamentais para as organiza��es, primeiro porque vem complementar 
aquilo que os t�cnicos e que os monitores, s�o as suas compet�ncias pessoais, t�cnicas 
profissionais que foram adquirindo, e que em termos de forma��o, vamos trazendo c� para 
dentro, � sempre mais, uma t�cnica diferente, uma estrat�gia, uma nova metodologia, depois 
o efeito que tamb�m tem nos jovens, porque o seu projecto � mais estimulante do que uma 
actividade, a actividade que est� pintadinha, que ele sabe que h� quarta-feira vai ter pintura, 
ou que vai ter o rancho, embora possa ser estimulante, n�o deixa de ser algo que j� entra 
dentro de uma rotina, quando � um projecto, n�s todos nos envolvemos muito mais, n�o �? 
A coisa nova, vamos l� ver como � que vai resultar, em termos de motiva��o para os jovens, 
tamb�m frequentemente para os jovens com defici�ncia, acaba por ser uma estrat�gia que 
acaba por implicar realmente, uma din�mica deles pr�prios na actividade, diferente, maior, 
mais significativa do que �s vezes noutras actividades, e portanto, a l�gicas destes projectos 
que v�m do exterior e que algu�m nos desafia, tem realmente este impacto, logo na 
motiva��o, e depois a quest�o de todos os conhecimentos, e das estrat�gias e metodologias 
que ficam c� dentro. Portanto � fundamental, � pena �s vezes de facto, quando a pessoa c� 
chega, ela n�o conseguir simplificar, porque j� tivemos essas situa��es em que o resultado 
final � relativamente pobre, relativamente ao potencial, porque de facto a pessoa n�o 
consegue simplificar a actividade e perceber que � naquele registo digamos, uma actividade 
muito simples que consegue trabalhar com o jovem n�o pode ter, n�o pode, n�o h�, vamos 
construir o foguet�o, n�o, vamos pegar nesta pecinha e vamos pint�-la e fazer uns buracos, 
e depois esta vai encaixar naquela, portanto tem de ser do simples para o complexo, ao 
contr�rio n�o. Se eles n�o conseguem perceber qual a orienta��o que lhe est� a ser dada 
acabaram por n�o participar, e muito facilmente por se desmotivar, porque n�o consegue, e 
a� � que facto faz tamb�m toda a diferen�a, e n�o tem a ver s� com o dom�nio que a pessoa 
tem do assunto, obviamente que � o n�mero um, n�o �? Quanto mais a pessoa percebe e 
domina aquele tema, aquela metodologia, aquela actividade, melhor, uma pessoas que tem 
dificuldade na rela��o com as pessoas, at� por algum excesso de proximidade, que as 
pessoas tem com os outros, as barreiras, as regras sociais, n�o est�o muito interiorizadas e 
portanto, h� um contacto muito f�sico, se a pessoa n�o lida bem com isso vai haver ali 
alguma dificuldade, e depois h� realmente a dificuldade que a pessoa tem em  simplificar as 
actividades, por forma a que os jovens consigam sentir-se motivados para participar, e sentir 
que o que lhes foi dito eles fizeram, e est� aqui o resultado, agora vamos l� tornar ainda mais 
interessante com o passo a seguir, temos apostado o mais poss�vel, quer nesta vertente com 
o que tem muito a ver com o fazer, n�o �, quer na vertente do conhecer, em termos de 
estudos de mestrados, principalmente de mestrados, que � aquilo que nos pedem mais, 
sejam estudantes individuais, �s vezes s�o universidades. Temos tentado sempre participar, 
porque depois tentamos que, digamos algumas daquelas conclus�es, nos venha trazer 
informa��o adicional, para podermos inovar, melhorar os servi�os, no fundo � sempre o 
objectivo, os projectos quando s�o realizados, a n�vel pessoal os jovens ficam muito 
orgulhosos, felizes e com vontade de participar. 

M: Na sua opini�o, pode existir ou n�o vantagem, em utilizar concretamente o cinema de 
anima��o no ensino especial? 

RC: Sim, sim, sem sombra de d�vida que sim, Eu diria tamb�m que esta vertente ser mais 
uma, uma das express�es art�sticas. Porque de facto tem muito a ver com esta vertente, a 
grande vantagem que tem relativamente a outras, � que acredito que d� um efeito, imagino 
fazer os trabalhos, e depois ver o filme. O impacto do resultado final, � realmente muito 
importante, a pessoa de facto poder ver o resultado final, algo que n�o conseguiu no dia-a-
dia, portanto n�o conseguiu visualizar, e para uma pessoa com defici�ncia que 
frequentemente sente limita��es, sente dificuldades, o conseguir ter um resultado final que o 
espante, que realmente o excite. Porque de facto � uma coisa t�o bonita, tem movimento e 
eu s� fiz o desenhinho, o desenhinho n�o se mexeu, eu � que mexi a perna e tal, e agora est� 
ali a mexer-se, sem sombra de d�vida em termos de motiva��o para fazer mais, parece-me 
uma estrat�gia muito boa, porque quanto mais as actividades que n�s temos em termos de 
express�es, t�m um impacto em termos de um reconhecimento p�blico, do resultado final 
ser algo que eles acham muito bonito e que � reconhecido, mais n�s conseguimos motiva��o 
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para a continua��o da actividade, pode at� n�o ser propriamente a actividade favorita dos 
nossos clientes, no entanto ele trabalha compet�ncias pessoais, fundamentais.  
O rancho �, porque eles est�o em cima de um palco e as pessoas batem palmas e eles 
sabem que fizeram bem, mas tamb�m sabem quando se enganaram, t�m no��o, querem 
treinar mais com a Gorete para que na pr�xima vez n�o se enganarem. Portanto, e tem a ver 
com o est�mulo da motiva��o pelo reconhecimento, eles sentem o reconhecimento imediato 
do trabalho que fizeram, e de todas as horas que estiveram com a Gorete a ensaiar e a 
repetir, e a fazer novos movimentos. O filme tamb�m tem esse efeito, que � entre mexer a 
perninha e estar o boneco a andar e a falar, at� ter m�sica, realmente vai uma diferen�a, n�o 
�, e portanto, esse resultado final em termos de motiva��o, � realmente fundamental e 
depois, em termos das pr�prias pessoas no exterior perceberem as capacidades das 
pessoas com defici�ncia, que frequentemente s�o desvalorizadas ao ponto de ser quase 
zero, e n�o s�o, e n�o s�o. Em muitos aspectos eles s�o muito mais criativos, porque a 
forma que olham para o mundo, n�o usam os mesmos filtros que n�s temos, s�o filtros 
totalmente diferentes, ou a aus�ncia de filtros em alguns casos, n�o h� propriamente ali pr�-
conceitos ou conceitos sobre, e portanto, a vis�o � muito ing�nua, como dizias no dia da 
apresenta��o, n�o �?, que achei muito interessante, porque realmente �, � muito pura uma 
ingenuidade, de uma pureza e de facto, estamos na �rea das artes, frequentemente tamb�m 
� algo que eles pr�prios podem fazer para aquele dom�nio. Nesse sentido, de facto vejo a 
anima��o, n�s aqui a tentarmos manter esta actividade, contudo eu sei que depois aquilo 
que � complexo, as pessoas mais cedo ou mais tarde v�o reduzir. Aqui n�s pr�prios � que 
temos de criar uma estrat�gia, por forma a que a actividade n�o esmore�a, porque se 
esmorece e come�a-se a guardar as coisas, morre, e � pena e n�s agora temos aqui a 
capacidade para irmos mantendo a anima��o como uma das actividades, em termos das 
express�es e n�o a deixar desaparecer completamente. Ficamos com alguns equipamentos 
que realmente podem mostrar o tal resultado, e as pr�prias monitoras adquiriram muitos 
conhecimentos. A implica��o que elas tiveram no projecto acabou por ajudar a ter essa 
no��o de como fazer, de vez em quando � preciso algu�m de fora para espica�ar, n�o haja 
d�vidas, n�o �? Se o rancho n�o tivesse que actuar, digamos que se calhar o trabalho seria 
diferente, porque temos de mostrar, e o pr�prio adulto tamb�m est� em cheque, porque 
tamb�m tem de mostrar resultado, acaba por levar a que as pessoas se esforcem mais, n�o 
�? quer os cliente, quer os monitores e t�cnicos, mas de facto acho que seria uma trag�dia 
se n�s deix�ssemos cair a actividade (RISOS)  

M: Considera que esta �rea pode contribuir para inclus�o e valoriza��o, destes jovens em 
concreto? 

RC: Sim, tudo aquilo que permite reconhecer, que o p�blico em geral, reconhe�a as 
capacidades das pessoas, faz com que as pessoas passem a olhar as pessoas com 
defici�ncia, de uma forma, sempre diferente, e esta diferen�a � saber para o que est�o a 
olhar e n�o estarem a falar daquela realidade, na base de estere�tipos e preconceitos. 
Porque o estere�tipo ou preconceito da defici�ncia, s�o todos iguais, bananinhas ou 
vegetais, uns incapazes, a verdade � esta, e as pessoas quando v�m c�, est�o � espera n�o 
sei bem do qu�, mas ficam sempre muito espantadas, tantas actividades, tantas salas, mas o 
que estavam � espera que estivesse c�? O que � verdade � que v�em a pessoa com 
defici�ncia, como um ser com uma caracter�stica �nica, s�o todos iguais e n�o s�o, esteve l� 
tempo suficiente para perceber diferen�as brutais entre as capacidades e aquilo que � cada 
um, das limita��es na pr�pria personalidade, da pessoa, os que participam, os que n�o 
participam, est�o ali na sala, mas com a miss�o de que est�o assistir, n�o mexem, n�o 
mexem no objecto, n�o querem, aqueles que de facto andam atr�s da pessoa (gesticula com 
a m�o e bra�o esticado como que para cumprimentar) que � que vamos fazer amanh� e, 
mais n�o sei qu�. 
Acima de tudo este impacto que tem, de ir informando o p�blico em geral, e a sua verdadeira 
dimens�o do trabalho feito por eles, de facto acho que vai mostrar ao p�blico em geral, 
aquilo que s�o as compet�ncias da pessoa com defici�ncia, que podem ser de grau diferente 
do nosso, muitas vezes n�o s�o diferentes das nossas, s�o � de grau, o grau � que � 
diferente, a capacidade de execu��o, ou a motricidade fina para aplicar a determinada 
actividade � distinta da nossa. Assim como a minha � distinta de outras pessoas, que de 
facto agarram no pincel e fazem coisas maravilhosas e eu (...) As pessoas que estavam � 
frente, e o trabalho ao ser mostrado no exterior, vai fazer com que as pessoas olhem para as 
pessoas com defici�ncia, cada vez mais, de uma forma menos marcada pela diferen�a, e 
mais marcada pela compet�ncia, olha conseguem fazer anima��o, conseguem ter um 
emprego e portanto, o nosso trabalho � muito este � que as pessoas vejam os jovens com a 
diferen�a que n�s todos temos entre n�s, sem que isso seja negativo, n�o uma diferen�a 
para menos, mas uma diferen�a que � diferente. Mas, acima de tudo, olhem para aqueles 
jovens e percebam o que � que eles conseguem fazer, conseguem actuar com o rancho, ou 
com os bombos, ou fazer cinema de anima��o, ou pintar, ou fazer actividades na sua casa, 
ter um determinado n�vel de autonomia. Portanto, a vis�o pela positiva � sempre o que n�s 
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queremos, e o trabalho concreto e o resultado deste projecto, � mais um exemplo do que 
estes jovens conseguem fazer independentemente, n�o � para esconder a ningu�m, porque 
de facto a Mafalda teve essa no��o, que quem vem do exterior, � sempre uma informa��o 
que n�s procuramos salientar �, as estrat�gias tem de ser adaptadas, eles conseguem, mas 
de facto n�o pode ser com a mesma forma que se calhar se trabalharia com uma pessoa da 
mesma idade, sem defici�ncia intelectual. As estrat�gicas podem ter que ser adaptadas para 
muitos p�blicos, e n�o � s� porque tem defici�ncia, para outros, por outros motivos, at� mais 
que n�o seja para os motivar, a estrat�gia poder� ser, como � que vou p�r este gente toda 
interessada a fazer esta coisa, n�o �?, e realmente a forma��o baseia-se muito nesta l�gica 
da motiva��o, de tornar a transmiss�o de conhecimentos t�cnicos e profissionais 
interessante e diferente do modelo escolar, quando se fala em metodologias activas, est�-se 
a tentar distinguir daquilo que s�o as metodologias tradicionais, do contexto escolar, e 
portanto o que n�s aqui falamos � isso, as estrat�gias para utilizar com pessoas com 
defici�ncia t�m que ser  variadas, muito variadas, mas eles conseguem. 

M: Tem alguma sugest�o que gostaria de deixar para o futuro que considere pertinente para 
projectos desta natureza? Para a implementa��o de projectos desta naturezaÉ? 

RC: Eu diria acima de tudo que este projecto, aproxima daquilo que eu diria que foi o 
projecto perfeito, n�o s� no sentido em que foi relativamente curto, do qual eu adorava que 
ele pudesse continuar, n�o �? contigo c� dentro, porque serias esse motor de nunca 
esmorecer a actividade, n�o �?  
Porque tamb�m � preciso a pessoa ter algum gosto na actividade, e quanto mais se conhece 
e se domina, tamb�m esse gosto est� associado, mais se consegue manter, mas eu diria que 
foi perfeito, exactamente porque ele foi at� relativamente curto, mas no per�odo curto que foi, 
ele foi, ele teve um conjunto de produtos finais muito significativos, um volume de resultados 
finais muito significativos, al�m das compet�ncias que deixou, em termos de considera��es 
para uma continuidade, acima de tudo n�s n�o podemos perder, perder aquilo que realmente 
foram as compet�ncia que as monitoras ficaram. Se calhar, logo em Setembro temos que de 
alguma forma desafiar uma, duas ou tr�s monitoras a terem de fazer um pequeno trabalho 
para o natal, para a festa de natal, porque sen�o criarmos esse desafio e prazo, quando eu 
digo que o projecto foi perfeito � tamb�m porque foi curto, � porque n�s precisamos de 
prazos, uma coisa que � para fazer quando eu tiver 70, nunca mais come�o, come�o aos 69, 
n�o �? Fogo, � s� aos 70, eu tenho 46, ainda demora muito tempo at� chegar l�, n�o �? Se 
tivermos prazos, a nossa estrat�gia ser� muito fixar prazos, tipo, no natal queremos ver um 
pequenino filme num trabalho feito por eles, o grupo tal, ver que monitora � que est� mais 
motivada para o fazer, ou se duas monitoras se querem associar para o apresentar, e depois 
na festa do pr�ximo ano, no ver�o em Julho, tamb�m temos. Porque se n�o criarmos prazos 
e objectivos, �s p�ginas tantas, isto desaparece, se isto ficar simplesmente integrado, dentro 
da sala ocupacional, ou da sala de estimula��o em que a Eug�nia ou a Cristina, ou a F�tima, 
seja quem for, v� de vez em quando pegar nesta estrat�gia ou nesta metodologia para voltar 
a fazer, corremos o s�rio risco de...  
Eventualmente a F�tima Milheiro, que at� foi daquelas que eu identifiquei que estava mais 
motivada, a fazer, a Eug�nia tamb�m pegar, e depois a Cristina, entretanto se deixarem cair, 
j� n�o fazer, far� mais sentido percebermos, criar um projecto para  a festa de natal, 
apresentarmos um filme, ou para no pr�ximo ano, apresentarmos um filme. Porque sen�o 
fizer, esta � a �nica considera��o que para n�s, n�o tem tanto a ver contigo, em termos 
daquilo que foi a metodologia que aplicaste aqui, acho que ela � transpon�vel para qualquer 
outro contexto. Um contexto de crian�as sem defici�ncia ou idosos, e a metodologia daqui 
serve para l� e aplicasse e faz com que o projecto l� funcione tamb�m na perfei��o, para n�s 
ser� a necessidade de criar esta motiva��o, e ao mesmo tempo, focar neste exemplo. � em 
Dezembro, na festa de natal, vamos fazer uma coisa, pensem numa hist�ria sobre o natal que 
possam apresentar na festa de natal � para Julho, � a festa dos pais, vamos voltar a 
surpreender os pais com um projecto, com um filme, ou com algo que eles consigam ver os 
materiais e o resultado final, ou � para a festa que por exemplo temos que criar, porque 
sen�o tendencialmente, as novas estrat�gias e metodologias s�o muito integradas naquilo 
que � a rotina da sala, e dilui-se, existe muito esse risco. Porque por exemplo, a reciclagem e 
as flores, que tu viste de certeza as flores de papel, das caixas de ovos, porque isso tem uma 
sa�da, manteve-se, � sempre essa metodologia nunca desapareceu, porqu�? Porque tem 
uma sa�da, o produto fica ali e depois vai... 
E depois foi-se fazendo, foi-se criando novas, mas nunca desapareceu, criamos novas flores, 
pintadas com tinta, com l�pis de cera, com duplas ou mais simples, mas o que � verdade e 
que nunca desapareceu, porque tu agarras naquilo e na festa n�o sei das quantas, e 
entregas ao p�blico, ou vamos fazer agora as tasquinhas, aqui anda em festa, vamos ter ali 
umas tasquinhas, venda de bolos e petiscos, e vendemos �s pessoas, � uma outra forma de 
angariar fundos. Se o produto final n�o tiver uma aplica��o, um resultado, que v� ser 
mostrado aqui ou acol�, acaba por desaparecer. Porque outras metodologias que n�s 
acabamos por utilizar c�, alguma ficam sempre, porque est�o l� dentro daquelas que s�o as 
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actividades, se calhar, do dia-a-dia na sala da Cristina, etc. Mas se n�o conseguirmos criar 
digamos esta, este focar, no dia tal vamos apresentar, vamos mostrar, temos de ter um 
produto e temos de ter um desafio, n�o �?, de apresenta��o no exterior ou numa festa c�, 
porque sen�o de facto acaba por ser muito, digamos misturada com aquilo que j� s�o os 
trabalhos que j� fazem na sala, e perder, digamos, essa especificidade, � realmente mais 
uma t�cnica que est� ali incorporada na sala, e que � utilizada ao longo do ano, mas o 
resultado final �s tantas j� n�o aparece, ela � aplicada sem esse fito, e o que eu espero, � 
que a gente consiga criar aqui realmente esses desafios para os pr�prios monitores. 

M: Eu vou estar por perto ainda algum tempo, vou ajudando (RISOS).  

M: De forma global e resumidamente, como � que avalia este projecto?  

RC: Ah!!! de forma muito positiva, n�o s� porque conseguiu produtos, porque consegue 
passar essa tal informa��o para o exterior, relativamente aquilo que as pessoas s�o capazes, 
e n�o o contr�rio. Ele vem evidenciar mesmo numa �rea que para a maior parte, realmente � 
vista como tecnicamente muito especializada, n�o � acess�vel h� maior parte das pessoas, 
as pessoas com defici�ncia com o treino e a supervis�o adequados, conseguem, s�o 
capazes de fazer, s� vem demonstrar realmente quais s�o as capacidades deles e n�o as 
suas incapacidades e as suas limita��es como tantas vezes se v�, pela dura��o e pelos 
produtos finais, porque foi um projecto relativamente curto com uma catrefada de produtos 
finais, que estavam evidentes naquele gin�sio, na exposi��o, e o pelo impacto que 
conseguiu-se, aqui tamb�m foi uma sorte, sincronizou-se isto com a Festa da Fam�lia, 
realmente o impacto que isto tem nos pr�prios pais, de n�o s� verem ali o resultado, os 
trabalhos que os filhos fizeram, mas perceberem a complexidade do que est�o a ver, porque 
de facto n�o foi s� uma quest�o de estar ali exposto e as pessoas depois n�o perceberem o 
que � que est�o a ver. Foi feito essas visitas guiadas e foram transmitidas esse informa��o e, 
realmente o orgulho de sentir algo complexo, que se calhar eles pr�prios n�o sabiam fazer, e 
est� ali feito pelos filhos, e nesse sentido foi ouro sobre azul. Porque de facto � sempre �til 
nesta festa podermos sempre trazer alguma coisa de novo, se poss�vel, n�o �?, mas mesmo 
que n�o seja de novo, que mostre realmente as capacidades dos filhos, e que tamb�m 
espante os pais, que tamb�m lhes traga algum espanto, porque a vida deles com os filhos, � 
feita de muitas rotinas, e mais uma vez aquilo que marca essas rotinas s�o as limita��es. � o 
irm�o que casou e este n�o vai casar, o irm�o que trabalha e este que est� na CERCI, 
portanto e � o aspecto tamb�m mais das limita��es que se calhar lhes marca o dia-a-dia, e 
virar isto, nesse sentido realmente o projecto, n�o s� pela dura��o, como pelos produtos 
finais, como a mensagem que ele permite transmitir de capacidades e compet�ncias, e de 
mostrar, est� ali, � concreto vejam. Nesse sentido eu achei que realmente, foi de longe um 
dos projectos com maior sucesso que tivemos aqui na Institui��o, e como eu disse, n�s de 
facto temos uma abertura muito significativa para de vez em quando, coordenadores e 
monitores queixam-se um bocado do excesso, porque realmente de vez em quando criaram-
se alguma din�micas complexas, n�o �?, determinados per�odos as pessoas acabavam por 
estar muito ocupadas com este projecto, portanto de facto tinham de fazer as actividades, 
isso cria tamb�m algum stress, alguma reac��o, neste caso, o resultado, foi evidente, para 
de alguma forma, pronto, reduzir qualquer reac��o at� negativa a algum excesso de trabalho, 
ou a algum acumular. Quando se come�a a juntar ao ver�o, depois j� mexe com a 
expectativa de f�rias, e as pessoas come�am a ficar cansadas, j� come�am a reagir mais, e 
�s vezes mais negativamente a esses excessos, mas o resultado final, os trabalhos finais, 
anulou completamente esse risco. 

M: E agora uma coisa que eu acho que � muito importante e que eu gostaria que me 
dissesse a sua opini�o, a CERCI pode ser considerada uma escola inclusiva? 

RC: Ah sim, sim, sem sombra de d�vida, primeiro porque, em primeiro lugar o que n�s aqui 
tentamos, embora trabalhemos s� com pessoas com defici�ncia, j� temos aqui uma escola a 
funcionar. Bem, escola, escola, n�o �, mas procuramos que os jovens tenham o m�ximo de 
contacto com a comunidade, e que os trabalhos que eles fazem, se poss�vel, e sempre que 
poss�vel, sejam projectados l� para fora, ou as pessoas venham c� dentro visitar, e de 
alguma forma reduzam, o preconceito, uma altera��o no tal estigma e no tal preconceito 
sobre a defici�ncia, da incapacidade, das limita��es, e de uma cidadania de segunda. Todos 
os trabalhos que tentamos fazer e este aqui em termos do tal produto final, que foi visto pelo 
pais, pelas fam�lias, e porque nem todos s�o pais, alguns s�o familiares, primos, tios, irm�os 
que vem � iniciativa, que v�o l� para fora realmente tamb�m partilhar isto, cada vez que 
mostrares este trabalho, est�s de alguma forma a promover aquilo que � a cidadania das 
pessoas com defici�ncia, a verdadeira cidadania, no sentido das pessoas reconhecerem 
direitos iguais, e portanto, � neste sentido que as entidades ou o trabalho que fazemos � 
inclusivo, � quando n�s conseguimos que o resultado do nosso trabalho mude um 
bocadinho as mentalidades. A opini�o p�blica, mais do que eu ter aqui pessoas com 
defici�ncia e sem defici�ncia, no mesmo sitio, a trabalhar lado a lado, � poss�vel n�s 
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podermos fazer esse tipo de actividades, mas nem sempre isso � de facto poss�vel ou � o 
mais importante, o importante � que os jovens adquiram compet�ncias, a fam�lia sinta 
tamb�m que h� ali evolu��es, que realmente H� aumento de capacidades, ao longo dos 
anos, pelo menos que h� uma tentativa de dar novas ferramentas e novas compet�ncias. 
Que l� fora as pessoas v�o pouco a pouco reconhecendo essas compet�ncias, essas 
capacidades, analisando o trabalho que eles fazem, aquilo que � a apresenta��o dos 
trabalhos que tamb�m fazemos ao p�blico em geral, e que v�o mudando a vis�o que t�m 
das pessoas com defici�ncia, como? Cidad�os sim, mas � um tipo de cidad�o um 
bocadinho, � esse o principal trabalho de uma entidade inclusiva, criar as condi��es para que 
l� fora, tu n�o consegues fazer, vai para aquele grupo dos que n�o conseguem, anima��o 
conseguem, mesmo para n�s de tempos a tempos � importante n�s nos surpreendermos, 
quando falei na altura com os pais e estava a fazer a introdu��o �s fam�lias sobre o teu 
trabalho, � fundamental n�s nos surpreendermos tamb�m. N�s, n�s CERCI, os pais de vez 
em quando eu ficava a pensar, p�, porra n�o imaginava que ele era capaz de fazer aquilo, 
como � que ele, uau surpresa, porque realmente � tamb�m deste espanto, que tamb�m 
nasce a curiosidade de os desafiar com coisas novas, e � de vez em quando tamb�m serve 
de est�mulo para n�s. Porque trabalhar com defici�ncia implica alguma rotina, e alguma 
frustra��o, lidar com essa frustra��o de nem sempre as coisas chegarem ao patamar que 
n�s gostar�amos, n�o �? �s vezes est� ali um bocadinho no patamar mais b�sico, �s vezes 
sentimos que alguns jovens n�o est�o a sair dali, por mais que tentemos, e portanto este 
espantar � realmente um impulso para n�s, de uma pr�xima vez n�o sermos t�o resistentes e 
se calhar, tecnologia, metodologia e nesse sentido � um outro resultado de trabalho.  
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2.4. DIRECTORA DFP: RITA CARVALHO 

M: A pergunta que eu coloco �, se j� alguma vez tinham tido alguma experi�ncia em cinema 
de anima��o? 

RC: N�o. � assim, desde que c� trabalho, desde 2006, n�o, nunca tivemos nenhuma 
experi�ncia em cinema de anima��o. Mesmo n�s aqui em termos de departamento n�o 
particip�vamos muito no cinema de anima��o do Cinanima, sei que a Institui��o recebe 
alguns convites, para participar, mas n�s aqui, n�o tivemos muito por h�bito, essa vertente, 
mais facilmente vamos com eles ao cinema, n�o �?, do que propriamente a vertente do 
cinema de anima��o, que nunca me recordo de nada id�ntico. 

M: Antes do projecto ser implementado, considerava ser poss�vel a realiza��o deste tipo de 
trabalho, com este tipo de grupo? 

RC: Ah, sim, porque a experi�ncia dita-me que eles surpreendem sempre pela positiva. � 
assim, dentro das suas capacidades, mas n�o vi entrave em eles participarem e depois como 
explicou o que � que eles tinham de fazer, tudo muito � base de desenhos, das oficinas, de 
trabalhos manuais, n�o me pareceu que fosse algo imposs�vel. 

M: Agora uma perguntinha que � de certa forma pessoal, como � que descreve o que viu no 
dia da exposi��o?  

RC: Surpresa, surpresa. Porque foi a �nica altura em que vi tudo integrado. Portanto, o ver 
pe�as soltas, eu j� tinha gostado de ver por exemplo os acr�licos, os desenhos, depois a 
pintura, mas o que � certo, � que depois tudo integrado, tudo ali em conjunto a fazer sentido. 
Obviamente fiquei muito surpreendida pela positiva. Achei que ia estar uma exposi��o 
interessante, mas saiu ainda mais interessante e mais gira do que aquilo que eu estava � 
esperaÉ  

M: Na sua opini�o, e depois da experi�ncia vivida, qual � o potencial do cinema de anima��o 
como din�mica educativa? Se considera que existe potencial?  
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RC: Depois da experi�ncia vejo que tem muito potencial, ali�s, porque desenvolve muito a 
criatividade e estas coisas, tudo o que tem a ver com a criatividade, com as manualidades, 
tem muito para explorar, obviamente, n�o acho que seja uma estrat�gia muito usada no 
nosso Pa�s, nas nossas organiza��es, se calhar de forma errada. Podia ser muito mais 
trabalhada, sem d�vida tem muito potencial, e basta ver os trabalhos que sa�ram, das 
pessoas que os realizaram, d� para perceber que at� a auto-estima deles, ficou muito 
valorizada, porque eles sentirem que foram capazes de fazer tudo aquilo, acho que � assim 
uma coisa muito importante. 

M: Considera que o cinema de anima��o pode facilitar o processo de aprendizagem? 

RC: Sim, quer dizer como o processo de aprendizagem � facilitado por todas as experi�ncias 
que n�s vamos tendo oportunidade de participar, esta, pelo car�cter inovador acho que teve 
um contributo enorme, e para al�m de que eles nunca mais se v�o esquecer na vida. E � o 
que eu digo, estimula, desenvolve a concentra��o, a motricidade fina, os que n�o t�m tanta 
motricidade fina, h� trabalhos que dentro do cinema de anima��o n�o t�m que ficar 
exclu�dos, porque h� ali coisas que conseguem fazer mesmo n�o tendo a motricidade fina 
que outros a t�m, portanto eu acho que d� para quase todos participarem um bocadinho.  

M: Considera que esta �rea pode contribuir para inclus�o e valoriza��o de jovens com 
necessidade educativas especiais? 

RC: Claro, sem d�vida tem tudo para isso. 

M: Porqu�? 
RC: S� eles participaram no projecto, depois a exposi��o vai estar patente em outros s�tios, 
com certeza, s� a�, eu acho que tem tudo de inclus�o social, porque � que o cinema de 
anima��o h�-de de ser s� para as pessoas ditas normais? Se calhar n�o s�o t�o criativas, 
t�m muitos mais preconceitos. E portanto, eu acho que � muito importante, o facto de ser um 
trabalho que vai ser exposto, claramente explicado de que foi feito por pessoas com 
necessidades educativas especiais, � mais um meio de mostrar � sociedade de que estas 
pessoas existem, s�o v�lidas, ponto!!! 

M: Na sua opini�o pode existir ou n�o vantagens em utilizar o Cinema de Anima��o no 
ensino especial? 

RC: Sim, h� vantagens, como lhe disse numa das quest�es anteriores, as vantagens s�o 
mais do que muitas, porque � um trabalho que tem um in�cio, meio e tem um fim, 
normalmente estes jovens gostam de coisas muito concretas, gostam de ver os trabalhos 
prontos, gostam de ver os resultados, isto do cinema de anima��o d� para trabalhar muitas 
vertentes, e eles conseguirem perceber o produto final, o contributo que est�o a dar, n�o 
acho que hajam muitos profissionais, que eu tenha conhecimento, para mim foi uma �rea 
nova, eu tamb�m n�o dominava, nem domino obviamente, a �rea, agora, acho que sim, seria 
uma �rea a trabalhar, desde que bem trabalhada, n�o �?, com alguma seriedade tamb�m, 
mas isto como tudo. E acho que havia muito interesse que estes jovens, porque s�o jovens 
que n�o se encontram, n�o s�o menos v�lidos, eles n�o se enquadram � dentro dos 
par�metros normais de ensino, porque n�s temos um formato de ensino para as pessoas 
ditas normais, mas o que � normal � tudo muito relativo, nem toda a gente tem de se 
enquadrar naquele pacote, e �s vezes haver mais alternativas, e mais actividades, como o 
cinema de anima��o, faz com que as pessoas consigam incluir de uma forma diferente, e 
desenvolver as suas capacidades, seguindo uma outra estrat�gia, porque no fundo, chegam 
l�, mas se calhar, de outra forma. 

M: Se tivessem oportunidade, ou j� alguma vez pensaram na oportunidade de abrirem um 
curso mais ligado �s artes?  

RC: N�s aqui estamos condicionados por uma situa��o, que � a Lei, a forma��o, n�s j� 
tivemos muito mais arte nestas forma��es, do que actualmente existem, porque por lei 
fomos obrigados a retirar. Ou seja, os cursos iniciais tinham uma quantidade enorme de 
desenho, de artes pl�sticas, porque eram flex�veis, e na altura, achava-se que essa 
componente era muito importante, para desenvolver as tais capacidades que fal�vamos 
anteriormente. Com o cat�logo nacional para a qualifica��es, o que � que acontece, 
catalogam tudo, n�o �?, e uma das coisas que saltou fora, excepto em alguns m�dulos, em 
alguns cursos em que eles acham important�ssimo, como � o caso de desenho t�cnico na 
carpintaria, ou desenho t�cnico acho que na serralharia, mas isso n�o � express�o pl�stica, 
n�o � art�stico, isso desapareceu, deixou obviamente de ser financiado. Bem como desporto, 
que tamb�m � uma outra das �reas que pode desenvolver uma data de compet�ncias, e que 
� muito importante para pessoas com estas caracter�sticas, s� nos cursos em que n�o h� 
dupla certifica��o, ou seja, em que a componente escolar � muito aligeirada, � que eles nos 



 901 

v�o dando por enquanto, alguma flexibilidade de ter l� um desenho, e da� termos c� uma 
professora Cristina Jorge, ou no QI que � um projecto piloto, tamb�m nos v�o dando 
oportunidade de ter uma componente art�stica, mas o que � certo � que n�s estamos muito 
condicionados pela legisla��o, e � assim, ou cumprimos, ou n�o somos financiados, n�o h� 
aqui muito por onde ir, se me diz que pessoalmente � importante existir, obviamente sim, 
tanto isso como por exemplo o desporto, sou defensora deles, se nas escolas eles t�m 
Educa��o F�sica, por que � que os nossos na forma��o profissional tamb�m n�o poderiam 
ter? ou a parte art�stica, que poderia ser opcional, da entidade, quer dizer, n�s poder�amos 
optar por desenho, ou porque n�o por teatro, ou porque n�o por cinema de anima��o, como 
por m�sica, alguma coisa deveria de existir, mas isso tamb�m n�o somos s� n�s que 
mandamos, custear isso, n�o � f�cil, quer dizer, n�s somos livres de o fazer, se o pagarmos. 

M: De forma global e resumidamente, como � que avalia este projecto Animation4All? 

RC: Quer dizer, numa escala, foi Excelente para eles, este projecto multidisciplinar, eu acho 
que foi muito bom. Esta envolv�ncia com todos os grupos foi muito bom, n�o tenho a 
percep��o do, tenho a percep��o do meu departamento, mas consigo ter a percep��o quer 
dos da Forma��o profissional, quer do CAO que estavam no meu Departamento, os da 
Forma��o, foi muito bom para eles, eu acho que eles ainda t�m necessidade de ir ver as 
coisas a funcionar fora deste circuito, sem d�vida, e isso � a cereja no topo do bolo. Agora, 
quando eles virem e portanto, aquilo foi um trabalho novo para eles, eles adoraram, portanto 
quanto a todos os outros, que eu tive a percep��o, da J�ssica, do David, da F�tima, esses eu 
j� consigo ter uma avalia��o de que eles adoraram e foi excelente e depois o ver a exposi��o 
e o boneco deles e o filme, e o filme que fizeram, e fomos n�s que estivemos ali, as ma�as e 
aquelas coisas todas, acho que s� foi uma experi�ncia muito, muito positiva. 

RC: S� gostaria de dizer mais uma coisa em rela��o aquela quest�o que colocaste do 
Cinema de anima��o nas escolas e mesmo no ensino especial, acho que realmente � muito 
importante, porque primeiro, utiliza muito as tecnologias de informa��o, isso por si s� hoje, j� 
� uma vantagem, hoje em dia � uma mais valia. Eu acho que at� estamos a cair no exagero 
em algumas situa��es, mesmo a n�vel familiar, mas pronto, mas acho que j� �, mesmo para a 
nossa popula��o, com incapacidades e com defici�ncias, acho que tamb�m acaba por ser 
muito importante, e se conciliar, as aulas de educa��o visual, e de express�o pl�stica, eu 
acho que � muito importante, e outra coisas, pelo menos foi com a sensa��o que eu fiquei, 
exige muito o trabalho de equipa, a partilha, a interac��o entre todos para conseguir o 
resultado final, eu acho que isso s� por si j� � muito, muito vantajoso, e depois no final, eles 
realmente conseguirem perceber que cada um � muito importante para..., e que sem o 
trabalho de equipa nada � feito, e depois conseguirem visualizarem tudo o que fizeram, acho 
que � uma estrat�gia muito, muito rica, muito inovadora  

Palavras e agradecimentos finais. 
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2.5. COORDENADORA CAO: SARA MARTINS 

M: Gostaria de saber quais s�o as tuas compet�ncias dentro da institui��o? 

SM: Como sabes eu sou a Sara Martins e mais ou menos h� um ano, sou coordenadora do 
centro de actividades ocupacionais. Tiveste a oportunidade de conhecer a nossa antiga 
coordenadora, a minha responsabilidade aqui, tem a ver muito a ver com, o planeamento e 
com a gest�o do dia-a-dia, destes sessenta e cinco jovens e de mais ou menos vinte 
colaboradores, ou seja, os respons�veis, n�o �, e que v�o gerindo o dia-a-dia, desde o 
planeamento de hor�rios, desde a gest�o do seu plano individual aqui dentro nas nossas 
instala��es, desde de transportes, desde interac��o com a fam�lia no dia-a-dia, ou seja, 
resumidamente o que eu fa�o aqui. 
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M: Agora em rela��o ao projecto Animation4All, antes do projecto ser implementado, 
consideravas que era poss�vel trabalhar com cinema de anima��o e estes jovens/adultos? 

SM: N�o, se calhar um pouco pela minha inoc�ncia � at� desconhecimento, n�o �?, porque a 
verdade, quando estiveste aqui a primeira vez, ser� que vamos ser capazes, ser� que vamos 
conseguir, ou seja, apareciam estas d�vidas muito dado ao desconhecimento, e acho que s� 
depois deste trabalho, e muito no desenrolar das conversas que �amos tendo, e sobretudo 
que eu ia tendo com as nossas monitoras, tu sabes que eu reunia com elas, e todas as vezes 
eu perguntava, ou seja, a Mafalda est� nas nossas actas, em quase todas, desde o in�cio de 
Janeiro at� agora, que n�s question�vamos sempre, como � que estava a correr, o que � que 
estava em falta pronto, o ponto de situa��o. E s� neste desenrolar � que eu realmente 
percebi a variedade de situa��es que se pode fazer, muitos exerc�cios. Se calhar partes 
desses exerc�cios n�o � que n�o fiz�ssemos, as colagens, percebes? determinadas partes, 
faz parte muito, conseguimos relacionar com as express�es, com a fotografia, com 
actividades de TIC. Ou seja, n�s faz�amos mas n�o com este car�cter que tu conseguiste 
implicar nestas actividades, acho que sem d�vida, eu acho no desenrolar foi poss�vel 
perceber a quantidade de actividades que podemos fazer, e que est�o relacionadas com a 
anima��o. Ou seja, com o cinema, acho que isto deve-se muito se calhar, a um 
desconhecimento, se calhar uma �rea que nunca exploramos, enquanto centro. Tu tens 
no��o que n�s todos anos participamos no Cinanima, muito � base, eu desde que estou c�, 
mais ou menos qu�?, eu estou c� mais ou menos h� sete anos, eu lembro-me do Cinanima 
para a� h� cinco, seis anos, ou seja, tamb�m j� tem uma implica��o e todos os anos eles nos 
convidam. 

M: Como espectadores? 
SM: Sim, exactamente, como espectadores. Ou seja, a nossa rela��o com o cinema de 
anima��o acabava muito ser, este ponto alto que � apenas uma vez por ano, n�o �?, e claro 
que eles aqui, e n�o sei se tiveste no��o, mas agora uma vez por semana, tanto aqui em 
baixo, como l� em cima, eles v�em um filme, geralmente em anima��o, e nesse sentido, mas 
com este car�cter, nunca, nunca. 

M: Mudou a tua opini�o?  
SM: Sim, sem d�vida, sem d�vida. Mudou muito, porque n�o tinha no��o das coisas que se 
podem fazer com estas t�cnicas. E sobretudo o que me deixou mais contente, n�o �, e 
pensando muito neste cargo como Coordenadora, � que as minhas monitoras, ou seja, as 
pessoas com quem eu trabalho, s�o capazes agora, aprenderam para aplicar novas 
estrat�gias, e Mafalda, e eu acho que nesta nossa �rea, na �rea da defici�ncia, n�s n�o 
podemos parar. Ou seja, n�s temos sempre que avan�ar, para aliciar, para motivar, para 
conseguir que eles se mantenham com vontade de trabalhar. Estimule-los, sem d�vida, mais 
uma �rea em que n�s aprendemos, e que at� podemos crescer nesta �rea, n�o �? sem 
d�vida. Eu acho que Mafalda, n�s recebemos in�meros, n�o sei a Dr.» Rosa teve 
oportunidade de dizer, n�s recebemos in�meros estagi�rios, in�meros volunt�rios, porque. 
acho que faz mesmo parte da filosofia da casa, porque sentimos que aprendemos, que 
damos � verdade sem d�vida, n�s damos do nosso tempo, tamb�m dos nossos 
colaboradores, mas tamb�m aprendemos muito, no teu caso, foi muito, muito, muito 
(RISOS), muito sinceramente, muito sinceramente.  

M: Como � que descreves o que viveste no dia 23 de Julho na apresenta��o da exposi��o 
final do projecto?  

SM: Tu sabes que eu n�o me consegui conter, acabei por espreitar um bocadinho antes, e tu 
sabes que muitas vezes os teus trabalhos estavam pousados, na sala onde eu trabalho em 
grupo com as meninas, as quest�es sexuais. Todas as quintas feiras eu tinha quase sempre 
uma surpresa, portanto ia acompanhando, mas nunca conseguiu perceber como � que tu 
podias, ou seja, uma forma de instalar aquele material todo, expor aquilo tudo, e acho que 
sem d�vida foi uma surpresa, muito positiva Mafalda. Elas iam falando, eu ia de vez em 
quando espreitando e via materiais, os espelhinhos, eu fiquei apaixonada, eu disse: o que � 
que a Mafalda vai fazer com isto?, percebes?, mas ver aquilo no resultado final, acho que foi 
muito surpreendente.  
Porque n�s diariamente vemos trabalhos deles, mas com aquele car�cter t�o organizado, era 
uma exposi��o, n�o �?, ou seja, os trabalhos deles expostos daquela forma, organizada, � 
sem d�vida um orgulho, e acho sem d�vida, uma das grandes evid�ncias que n�s vamos 
dizendo a todas as pessoas, eles s�o capazes, eles fazem, eles conseguem, eu acho que � 
uma prova, sem d�vida. E acho que os pais terem tido a oportunidade de ver, ver o seu filho 
na marioneta, ver um trabalho, acho que sem d�vida que tamb�m � muito bom para os pais, 
porque � sempre, o meu filho muitas vezes � conhecido como um incapaz, que n�o 
consegue e a exposi��o mostra, precisamente o contr�rio, � uma evid�ncia, o meu filho � 
capaz, fez aquilo � maneira dele. E tu, fizeste quest�o de manter o que eles eram capazes, 
n�o foste l� corrigir, tu mantiveste aquilo que eles fizeram, eu acho que sem d�vida � isto que 
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n�s queremos. N�o queremos que fique ali um trabalho maravilhoso, n�s queremos que seja 
um trabalho feito por eles que deu um resultado maravilhoso, n�o �? 

M: Na tua opini�o, qual � a import�ncia de projectos desta natureza, com estes jovens?  

SM: Fundamental, Mafalda, porque acho que � um grande complemento ao nosso trabalho, 
tu sabes que o nosso trabalho parte tamb�m das necessidades b�sicas, alimenta��o, 
administra��o terap�utica, cuidados de higiene, mudan�a de fraldas, aquisi��o de 
compet�ncias por exemplo a n�vel das AVDs (actividades de vida di�ria), o vestir, o despir, o 
limpar a boca, ou seja, e isto � sem d�vida tornar a pessoa cada vez mais funcional, ou o 
mais funcional poss�vel. Isto � sem d�vida � um complemento maravilhoso, ou seja, porque 
eles conseguem aprender divertindo-se, n�o �?, rindo, sorrindo, ou seja, acho que � sem 
d�vida um complemento maravilhoso � aprendizagem deles, � aquilo que te digo Mafalda, 
n�s temos vinte e duas actividades, ou seja, no CAO, que tu sabes, que quanto mais 
aut�nomos mais eles v�o podendo, n�o �?, mas esta actividade, tu conseguistes com que 
todos participassem, e isso sem d�vida � uma mais valia. N�s temos TIC, as tecnologias de 
informa��o, n�o �?, mas nem todos v�o � sala, � verdade que quase todos n�s 
conseguimos, nem que seja por pouco tempo, n�s tentamos que a F�tima trabalhe um 
bocadinho com eles, mas queremos. Tu com esta actividade conseguiste chegar a todos, 
isto sem d�vida � uma mais valia. Ou seja, aqueles que se calhar n�o t�m tantas 
oportunidades, de surgir com trabalhos, de aparecer como se calhar aqueles jovens que 
aparecem no grupo de bombos, no grupo do rancho, n�o �? Eles tamb�m surgiram, ou seja, 
eles tamb�m apareceram, e muitas vezes acaba por ser uma dificuldade, tornar estes 
invis�veis vis�veis, n�o �? (...) Estes que saem, que v�o a actua��es, ainda neste fim de 
semana, participaram no Festival, no fim de semana passado, participaram num festival com 
bombos, outros grupos mais aut�nomos, participaram em que estavam in�meras 
comunidades de Espinho, estes s�o os tais vis�veis, os que acabam por ter mais limita��es, 
acabam por passar um bocadinho � parte, e as monitoras que trabalham isto que � t�o 
importante, a maior parte s�o menos vis�veis, tu sabes. Eu de todo menosprezava, eu acho 
que o trabalho mais importante � este, � este, mas com este trabalho, com o teu trabalho, 
acho que todos participaram e acho que sem d�vida, eles at� podem, alguns que se calhar 
participaram at� nem percebem muito para qu� que foi aquilo, mas perceberam cada um no 
final, tiveram a sua marioneta, que aquilo � deles e tiveram o seu diploma, eu acho que 
quando entregaste foi muito giro, claro que n�o vi todos, mas naquele grupo que eu 
acompanhei consegui ver as reac��es. Tu viste a M�nica, que tem tantas limita��es, a rir-se 
com o papel na m�o, toda contente, acho que isso, o David a dar beijinhos, � marionete dele. 
De certeza que n�o perceberam as palavras que estavam l� escritas, mas o trabalho � meu, 
fui eu que fiz, reconheceram-se n�o �, porque eram eles. 

M: Na tua opini�o pode existir ou n�o vantagens em utilizar, mais concretamente o Cinema 
de Anima��o no ensino especial? 

SM: Eu acho que sim, para al�m de, claro que aqui estamos focados no ensino especial, 
porque � a nossa �rea, � onde n�s estamos, acho que � sem d�vida uma mais valia, mas 
acho que este, o que aprendi, n�o �?, ao longo do trabalho, � que isto pode ser aplicado em 
qualquer �rea, na �rea da defici�ncia, na �rea das crian�as, na �rea dos idosos, etc. Acho 
que qualquer pessoa pode trabalhar nesta �rea, e que sem d�vida, para n�s � mais uma 
valia. 

M: Existem vantagens? 
SM: Existem muitas vantagens, n�o �, porque � aquilo que eu te disse � pouco, � aprender 
atrav�s da ludicidade, divertir-se, � aprender atrav�s do jogo, � aprender a desenhar, � 
aprender a sorrir, n�o �?, a pintar, a cortar, a colar, a criatividade, criar hist�rias. Ou seja, � 
aprender a brincar, atrav�s da brincadeira eles aprendem, atrav�s do jogo, porque a contar 
uma hist�ria eles est�o a jogar e a est�o a aprender. Acho que sem d�vida � uma forma de 
motiv�-los, de mant�-los connosco, n�o �?, brincando, brincando com eles, at� podem n�o 
perceber o conte�do das aprendizagens que est�o ali a fazer, ou seja, os conte�dos que 
estamos ali a estimular, mas est�o a aprender, eles est�o a adquirir, mas h� uma coisa 
interessante, eles at� podem n�o perceber, mas eles reconhecem, porque o Eduardo, por 
exemplo, ele participou no jardim, e esteve muito tempo em frente �quele quadro, ele esteve 
tanto tempo a olhar para aquele quadro que acho que ele deve de ter reconhecido que ele 
participou no trabalho, ele n�o fala, ele n�o se expressa. Ele percebe que ali ele estimulou a 
sua criatividade, mas ele percebe que aquilo � dele, percebe que tem ali trabalho dele, ou 
seja, que ele esteve implicado. Que tu Mafalda, o obrigaste a sentar, o obrigaste entre aspas, 
implicaste-o naquele trabalho, acho que isto eles t�m plena no��o, quando eles v�em uma 
marioneta, seja em cadeira de rodas, por exemplo, como sejam os mi�dos mais dependentes 
ou mais aut�nomos, eles percebem que aquilo � deles, eles percebem que aquilo foi parte 
tamb�m do esfor�o deles, reconhecem-no sim, sem d�vida. Quando eu digo que eles n�o 
percebem, � que n�o percebem que ali est�o a trabalhar a criatividade, o corte, essas 
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val�ncias � isso que eu te quero dizer. Mas percebem que o trabalho � deles, eles pr�prios 
muitas vezes no percurso, eu n�o sei entretanto com aquela confus�o de tanta gente, tu se 
calhar n�o te apercebeste de determinadas coisas, mas era extremamente interessante ver 
determinados mi�dos a explicar aos pais, quais eram os trabalhos deles, e lembras-te de eu 
dizer Mafalda que eu consigo perceber quem s�o de quem, alguns, mas eles identificavam 
perfeitamente, eles mostraram aos pais as marionetes que fizeram, o que fizeram e eu acho 
isto muito bom, porque sabem, isto fui eu que fiz, n�o precisava de l� estar o nome dele, n�o 
�, e acho muito bom, reconhecem o trabalho deles.  

M: Consideras que esta �rea, Cinema de Anima��o, pode contribuir ou n�o, para a inclus�o e 
valoriza��o destes jovens? 

SM: Sem d�vida Mafalda, qualquer, qualquer destas �reas de express�es art�sticas, � uma 
mais valia e acho que, porque tu vais pegar nesta exposi��o, e eu sei que vais pegar, e que a 
vais levar para outros locais, e que vais mostrar o trabalho que eles foram capazes de fazer, 
at� podias ter trabalhado com crian�as, at� podias ter trabalhado com adultos, mas com os 
nossos tu vais levar e vais dizer: eles foram capazes, eles s�o capazes de fazer isto, n�o h� 
mais inclus�o do que isto, n�o �? As pessoas perceberem que a pessoa com defici�ncia, � 
capaz, � capaz, � o trabalho que � feito aqui, � o resultado daqui que sai, e acho que sem 
d�vida � inclus�o. Quando vamos com um grupo de rancho, participar num espect�culo, 
onde est�o diferentes artistas, � inclus�o, e quando levamos um trabalho feito por n�s, feito 
por eles, � inclus�o, ou seja, para as pessoas perceberem � o direito � diferen�a, para 
perceberem que eles tamb�m s�o capazes, e n�o reconhecer o lado que se calhar � menos 
vis�vel, que � o mais bonito da defici�ncia, a defici�ncia n�o � s� incapacidade., 
Acho que � com este g�nero de iniciativas que podemos mostrar que tamb�m � poss�vel 
desenvolver e fazer coisas com eles, eu acho que as coisas est�o muito diferentes, acho que 
h� muitas barreiras que foram partidas, mas ainda h� muita coisa " a partir, ainda h� muita 
pedra a partir. Eu acho que as pessoas t�m de perceber do que � que eles s�o capazes, 
olhando para estas pessoas como uns coitadinhos e que n�o s�o capazes, e porqu� que 
nasceu assim, e porqu� que estas fam�lias merecem isto. N�o, as coisas tem que ser e serem 
assumidas, eles s�o capazes Mafalda, at� podem, eu se calhar, determinados daqueles 
desenhos, n�o fazia t�o bonitos como eles fizeram, e n�o tenho gra�as a Deus, nenhum tipo, 
nenhuma limita��o, tenho algumas, mas de outro g�nero. Portanto Mafalda, isto � sem 
d�vida um meio de inclus�o, e de mostrar aos outros que eles tamb�m s�o capazes, acho 
que sem d�vida Mafalda e uma coisa � tu teres feito este trabalho aqui, isto ficar apenas nas 
nossas paredes, fazes quest�o de levar isto para fora, n�o �, e eu acho que, e daqui a nada 
est�s a defender isto num Doutoramento, n�o �?, acho que isto tem uma validade muito 
grande, muito s�ria de car�cter cientifico. Sorte a nossa, n�o �?, tiveste uma luzinha que te 
disse: vamos para a �rea da defici�ncia, e tu podias ter escolhido qualquer �rea, pelo menos 
aquilo que eu aprendi, eu percebi que tu podias ter trabalhado isto em qualquer �rea. Porque 
muitas v�o direccionadas para as crian�as, e muitas vezes os contactos que, por exemplo: 
convites que vem l� de fora, importam-se de trazer tantas crian�as, onde � que est�o as 
crian�as? Tu viste, que n�s n�o temos crian�as c� dentro, n�o �? (...) mentalidade de jovens, 
porque tamb�m temos pessoas de v�rias idades, porque tem mentalidade de jovens, e eles 
s�o realmente jovens, divertidos, motivados, agradecidos, n�o �?, honestos, carinhosos, uma 
quantidade de sin�nimos muito positivos. 

M: Que as pessoas desconhecem, por sinal eu desconhecia. 
SM: � normal, as pessoas que chegam aqui, a primeira visita que fazem, o primeiro contacto, 
ficar surpreendidos, � normal como eu fiquei quando entrei aqui, h� mais ou menos sete ou 
oito anos. Tu sabes que optei pela defici�ncia, porque n�o sei se alguma vez te disse isso, 
porque eu disse que era a �nica �rea que eu n�o seria capaz de trabalhar!! E olha, apaixonei-
me, n�o precisei de muito tempo, n�o precisei de muito tempo, bastou-me uns diazitos 
(Risos). Porque eu queria-me colocar � prova, eu sempre disse que iria trabalhar na �rea das 
crian�as, eu disse n�o, vou fazer este est�gio para pelo menos perceber porque � que eu n�o 
quero trabalhar aqui, e olha, come�ou muito quando no exerc�cio de bolas de sab�o, e ver a 
felicidade daqueles jovens, eu estou aqui h� pelo menos sete anos em termos de trabalho, 
mas fiz est�gio, a felicidade daqueles jovens apenas com bolas de sab�o, sabes eu disse 
n�o, h� aqui qualquer coisa de especial. 

M: � pena n�o chegar a toda a gente. 
SM: Da� Mafalda, n�s temos essa filosofia de recebermos, e bastava pegar aqui numa parte 
dos nossos processos, da quantidade de estagi�rios, volunt�rios, Mafalda, e isto faz com que 
o nosso dia fique ainda mais pequenino, porque temos de planear a chegada deles, temos de 
fazer uma visita, temos de reunir com as equipas, mas isto n�s n�o estamos a perder, 
estamos a ganhar. Muitas vezes estamos a dar a conhecer o que eles s�o capazes, muitas 
vezes ganhamos muito, que foi o que aconteceu contigo, mas sem d�vida Mafalda, estamos 
a mudar mentalidades, n�o �? e muitas vezes, ai Meu Deus, tenho de fazer esta visita de 
manh�, vou receber trinta jovens, ai Meu Deus, mas eu tenho tanto que fazer, tanto que 
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planear, mas tem de ser, vamos l�, porque isto vai valer a pena e at� pode haver uma ou 
outra que at� possa n�o valer a pena, um outro jovem que vem para aqui que est�o de olhos 
fechados, ouvidos mas h� sempre qualquer coisa que entra. 

M: Tens alguma sugest�o que gostarias de deixar expressa ou que consideres pertinente, 
para futuros projectos desta natureza? Ou que at� se possam implementar noutros s�tios, 
Institui��es? 

SM: Apanhando-me assim desprevenida Mafalda, ou seja, sem pouca reflex�o, eu acho que 
criar a actividade de cinema de anima��o, num Centro de Actividades Ocupacionais, como 
por exemplo a actividade de AVD, como por exemplo a actividade de TIC. Ou seja, criar a 
actividade de Anima��o, � sem d�vida uma actividade que eu facilmente criava, e ent�o 
tendo uma Mafalda, criava nas nossas instala��es, percebes, tu sabes que aqui n�o s�o as 
disciplinas, na escola s�o as disciplinas, aqui n�s temos estas actividades, e eu sem d�vida, 
sem pensar muito, ou seja, com uma pessoa que fosse realmente capaz de trabalhar, eu 
criava, eu tinha esta actividade para complementar e para enriquecer, o nosso conjunto de 
actividades, o nosso leque de actividades. Eu acho eu n�o pensava 2 vezes, com aquilo que 
aprendi e com aquilo que sobretudo, consegui observar no final do trabalho, acho que sem 
d�vida, ou seja o porqu�? Ou seja, a vertente da anima��o, sendo uma actividade no Cento 
Actividades Ocupacionais, � uma mais valia, � uma mais valia e isso aprendemos desde de 
Janeiro, quando chegaste aqui, com aquelas not�cias todas, com aqueles exerc�cios todos, 
eu disse: ai Meu Deus, como � que a Mafalda vai conseguir trabalhar com tanta gente, e 
aquela s�rie de actividades que ela quer trabalhar, se calhar n�o vai conseguir, mas pronto, 
ao longo do trabalho ela vai perceber que vai ter de resumir um bocadinho aquilo, mas afinal 
Mafalda, conseguistesÉ!!!  
Quando me tentavas explicar os trabalhos, porque tinhas de ir � forma��o, fazer determinada 
parte, depois ias ao CAO e fazias determinada, n�o �?, a segunda fase, a terceira fase, eu 
disse: Ai muita coisa, se calhar a Mafalda n�o vai conseguir, passa num instante, tudo passa 
num instante, um ano passa num instante. A verdade � que conseguiste Mafalda, a verdade � 
que conseguiste. Muitas vezes, eu sentia que tamb�m determinadas monitoras n�o 
percebiam o porqu� se calhar daquilo, Òmas estamos a fazer isto e � tanta coisas e depois se 
calhar n�o precisava tantoÓ, n�o foi preciso tanto. 

M: � preciso sim, porque todos t�m de participar. 
SM: Exactamente e tu sabes Mafalda, que n�s temos aqui monitoras muito diferentes, tu 
conseguiste perceber, e temos monitoras com muitos anos de casa, e quando temos uma 
equipa com tantos anos de casa, tem muita coisa boa, mas tamb�m tem aspectos menos 
positivos, e chega numa fase em que come�a a entrar um bocadinho na descren�a: î, eles 
n�o s�o capazes, j� trabalhei tanto com ele, j� estou com ele h� dez anos e ele n�o 
conseguiu, sabes, e esta falta de motiva��o (...) eu acho que a pessoa com defici�ncia, com 
facilidade � motivada, com facilidade, eles pr�prios s�o motivados, mas as pessoas quando 
trabalham com eles e tem tantos anos de casa, e quando falo tantos anos, eu falo de trinta e 
sete anos de casa alguns deles, eu tenho aqui mi�dos com vinte anos de casa, ou seja, 
depois come�a a haver falta de motiva��o, eles n�o v�o ser capazes, n�o vale pena, mas � 
Sara se calhar por aqui n�o vale a pena, vamos tentar. 

M: N�o ser� melhor questionar, ser� que a estrat�gia que eu estou a usar � a melhor? vou 
tentar outra metodologia, hum ainda n�o � por aqui, se calhar vou tentar outra metodologia. 
SM: Mafalda, � este o racioc�nio que n�s queremos, existe em algumas, em algumas, h� 
algumas que tamb�m sinto que � este desgaste, sabes Mafalda, tamb�m acabo por 
perceber, ou seja, tamb�m n�o digo: �, isto � falta de vontade, n�o posso encarar como uma 
falta de vontade, eu acho que � este desgaste, porque Mafalda, � n�s estarmos 
constantemente, por exemplo, na Leonor Isabel que falaste h� pouco, que � uma querida, 
quem � que n�o gosta da Leonor Isabel?. Mas uma monitora que est� com ela todo o dia, ela 
vai-te perguntar dez a quinze vezes: gostas de mim? Est�s chateada comigo? Eu gosta de ti? 
O Miguel gosta de mim? Ou seja, isto numa semana, isto em meses, isto em anos, tem 
reflexos, n�o �? ou seja, porque j� n�o lhe vais responder da mesma forma, n�o ouves, n�o 
�? e isto eu quero muito e Mafalda, eu sinto que tu sabes, eu n�o sou dos elemento mais 
novos, mas sou dos elementos mais novos nesta equipa, e tem sido um esfor�o di�rio, com 
esta equipa, com muitos anos, a tentar mudar mentalidades. Ou seja, h� muita coisa muito 
boa, h� muita coisa muito boa, mas � Mafalda, quando eu quero-te dizer isto, imagina 
algu�m que est� a comer com apoio, com ajuda, mas n�s queremos que este jovens consiga 
comer sozinho � mais f�cil para a pessoa que est� ao lado dele, ou seja, para o adulto, 
chegar e dar-lhe, quando tem quinze � sua responsabilidade imagina, do que estar ali a 
insistir, percebes? Porque sabe que vai comer o pedacito de carne, mais pequenino, est�s a 
perceber? � mais f�cil fazer por ele, muitas vezes, porque t�m dez, quinze para tomar conta. 
Mas n�s queremos terminar esta mentalidade, eu sei que � mais f�cil, mas pode at� n�o ser 
todos os dias, mas na grande maioria dos dias, vamos dar-lhe a colher para a m�o, isto � o 
simples gesto de comer uma refei��o, ou um prato de sopa, passamos depois logo para o 
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trabalho que � feito em sala com eles, em actividades, na �rea da anima��o, na �rea das 
express�es, na �rea seja que �rea for. 
(...) 

M: Eu ia falando com as monitoras, e �amos reajustando, aquilo que ia acontecendo era olha, 
quando � que te d� jeito para n�s desenvolvermos isto? Ou o que falta? êamos reajustando 
todas as semanas, eu vinha duas, tr�s ou mais vezes para podermos desenvolver os 
exerc�cios. 
SM: Ainda bem, fico mais tranquila, porque tu percebes facilmente, basta estares c� um 
bocadinho, para perceberes que a din�mica � totalmente diferente c� em baixo, e a din�mica 
l� em cima, n�o �? 

M: Como � que resumidamente, avalias este projecto? 

SM: Mafalda, eu acho que fui dizendo ao longo desta nossa conversa, n�o �? 
resumidamente, foi muito positivo, ou seja, quando eu sinto que os nossos jovens, 
aprendem, enriquecem que estiveram envolvidos em tantas actividades, eu n�o posso ver 
isto de outra forma. Quando vemos o resultado final que foi, n�o �, Mafalda, que tipo de 
avalia��o disto se pode esperar? Muito positiva, at� podia ser uma avalia��o, ah correu bem, 
n�o foi apenas o correu bem Mafalda, houve trabalho, trabalho onde eles estiveram 
implicados, e que depois houve o resultado final. Muitas vezes sentimos que at� temos 
estagi�rios, fazem c� trabalhos, fazem-nos question�rios, eles trabalham com eles, e depois 
n�o v�amos este resultado, ou seja, sobretudo eles n�o tem esta percep��o, aqui eles tiveram 
o resultado, n�o �? � muito Mafalda, n�o sei se me estou a conseguir expressar, � muito, � 
muito bom eles, verem os resultados dos trabalhos deles � o reconhecimento pelo seu 
esfor�o, acho que nem estavam � espera, alias nem n�s est�vamos. N�o � um trabalho 
apenas escrito que fica, n�o uns question�rios que ficam apenas respondidos, � algo f�sico, � 
algo palp�vel, est� l�, eles puderam ver, ficaram registos, eu acho que isso � muito bom, 
portanto aprenderam eles, e aprendemos n�s adultos. E espero mesmo Mafalda que tu 
tenhas conseguido levar alguma coisa de n�s, percebes? Acho que beneficiaram muitas 
partes, percebes? N�o � aquele estagi�rio apenas que n�s vemos apenas c�, no teu caso 
n�o � est�gio, um doutoramento, n�o � apenas um est�gio, longe de mim estar apenas a 
comparar com um estagio curricular, mas percebes? Recebemos tamb�m muito, eu sei que 
tivemos monitoras contigo a colaborar diariamente, eu sei que tivemos as nossas oficinas o 
departamento de forma��o, a colaborar contigo, Mafalda mas n�s fizemos, mas tamb�m 
outras pessoas tamb�m podiam ter feito contigo, percebes? NîS TIVEMOS A SORTE DE 
SERMOS ESCOLHIDOS e nas in�meras institui��es que trabalham com a defici�ncia, DEVE 
DE TER SIDO ALGUMA LUZ QUE TE DIRECIONOU PARA AQUI, percebes? Daquilo que me 
disseste, estavas a explorar na internet e percebeste que n�s t�nhamos ido ao Cinanima, ou 
seja, tu v�s que este contacto � muito pontual, � uma vez ao ano Mafalda, essa noticia at� 
podia n�o ter ido para a CerciEspinho, por acaso tu leste, estou a fazer o aconteceu do m�s 
de Julho e por acaso at� falamos aqui na nossa, na nossa exposi��o, ou seja, eu at� podia 
ter passado essa noticia, porque eu escolhi no m�s de Julho, imagina, escolhi dez noticias, 
mas tu sabes que eles fazem in�meras noticias, imagina se eu escrevesse tudo, o Cinanima 
eu at� podia n�o ter escolhido nessa altura, e tu vistes, � daquelas coisas. 

M: Muitas coincid�ncia, fant�sticas. 

Conversa e agradecimentos finais  
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ACTIVIDADES CERCIESPINHO 

êNDICE  

Anexo O: TAREFAS e CONTEòDOS  

Actividades Estritamente Ocupacionais. 

Actividades de Desenvolvimento pessoal e social. 

Actividades L�dico e Terap�uticas. 

Actividades Socialmente �teis.  
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