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Antes de aprender formalmente a escrever e a ler, a criança ad-
quire e desenvolve um conjunto de competências e aprendiza-
gens relacionadas com a funcionalidade que a escrita e a leitura 
adquirem no dia-a-dia. Quanto mais frequentes forem as inte-
rações com práticas funcionais de escrita e de leitura no contex-
to educativo, mais fácil será o desenvolvimento das crianças em 
contextos linguísticos.

Um livro para a infância pode ser composto pelo texto mas tam-
bém pela ilustração e é este último elemento que seduz primei-
ramente a criança. A Hora do Conto1 é um momento da rotina 
essencial na promoção da literacia na infância pois é o ponto 
de partida para conversas, partilhas e trocas de opiniões,  que 
conduzem a uma investigação da intimidade emocional de cada 
criança. Além de todas as razões anteriores, a ilustração desperta 
o olhar e a curiosidade da criança, desenvolvendo o seu sentido 
estético e criativo.
 
Assim sendo, proponho-me a realizar uma coleção de livros de 
literatura para a infância, destinada a crianças na faixa etária 
do jardim de infância, que aborde de forma consolidada, com-
preensível e simples alguns síndromes mais comuns em jardins 
de infância, como o Autismo, a Hiperatividade, o Síndrome de 
Down, a Paralisia Cerebral, entre outras. O meu objetivo prin-
cipal é contribuir para a visibilidade das crianças com necessi-
dades educativas específicas, ajudando a criar uma ponte social 
entre crianças que convivem diariamente com elas. É, também, 
uma ferramenta para os educadores de infância na sensibilização 
para atitudes de tolerância e aceitação para com estas crianças.

Palavras-chave: Design Gráfico; Ilustração; Inclusão; Respon-
sabilidade Social; Livro.

1 Atividade realizada no âmbito de sala de aula, com auxílio de   
um livro ou texto que fornece às crianças um tempo e espaço 
para discussão e reflexão relativamente a um assunto.

Resumo
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Before learning formally to write and read, the child acquires 
and develops a set of  skills and learning related to the functio-
nality that the writing and the reading acquire in the day to day. 
The more frequent the interactions with functional writing and 
reading practices in the educational context, the easier the deve-
lopment of  children in linguistic contexts.
 
A book for childhood can be composed by the text but also by 
illustration and it is this last element that seduces the child in the 
first place. Storytime1 is a time of  the essential routine in promo-
ting childhood literacy as it is the starting point for conversations, 
sharing and exchanging opinions, leading to an investigation of  
the emotional intimacy of  each child. In addition to all the pre-
vious reasons, the illustration awakens the child’s look and curio-
sity, developing his aesthetic and creative sense.
 
Therefore, I propose to carry out a collection of  children’s litera-
ture books, intended for children in the kindergarten age group, 
to approach in a consolidated, comprehensible and simple man-
ner some of  the most common and increasingly frequent syn-
dromes in gardens of  childhood, such as Autism, Hyperactivity, 
Down Syndrome, Cerebral Palsy, among others. My main goal 
is to give a new perspective on the look at children with specific 
educational needs, helping to create a social bridge between chil-
dren who live with them daily. It would also be a tool for early 
childhood educators in raising awareness of  attitudes of  toleran-
ce and acceptance towards these children.

Keywords: Graphic Design; Illustration; Inclusión; Social Res-
ponsibility; Book.

1 Activity performed in the classroom, with the help of  a book 
or text that provides children with time and space for discussion 
and reflection on a subject.

Abstract
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Introdução

Contextualização
Este tópico surge como proposta de projeto para a conclusão 
do mestrado no curso de Design Gráfico e Projetos Edito-
riais na Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 
A problemática focada neste projeto surge a partir de uma 
realidade presente no quotidiano de qualquer jardim de in-
fância, proveniente de orientações pedagógicas presentes 
no documento oficial das Orientações Curriculares para a 
Educação Pré escolar, paralelamente a um interesse pessoal 
pela ilustração e o design social. 

Embora considere pertinente e bastante positivo a existên-
cia de diversidade e heterogeneidade nas salas de aula de 
jardim de infância, pois proporciona uma partilha de expe-
riências e aprendizagens entre as crianças, verifiquei, em conver-
sa com profissionais da área, que por vezes, e por se tratar de 
crianças numa faixa etária entre os três e seis anos, existe 
uma incompreensão por parte destas quando se trata de 
lidar diariamente com crianças com necessidades educa-
tivas específicas.

Os alunos com necessidades educativas específicas apresen-
tam fragilidades a nível emocional, intelectual, sensorial ou 
motor e necessitam de acompanhamento no seu percurso es-
colar, com o intuito de garantir a aquisição das competências 
necessárias para o seu progresso e crescimento. Estas fragi-
lidades inserem-se em categorias como: problemas motores 
(espinha bífida e paralisia cerebral), dificuldades de aprendi-
zagem, cegos-surdos, deficiência mental, deficiência auditiva, 
perturbações emocionais (ansiedade e depressão), problemas 
de comunicação, dotados e sobredotados, autismo, traumatis-
mo craniano, síndrome de down e hiperatividade.   

Num protótipo de escola ideal, a inclusão é considerado um 
conjunto de metodologias inseridas na escola com o intuito de 
quebrar barreiras relativamente à aprendizagem dos alunos. 
A escola não é exclusiva para os indivíduos que obtêm sucesso 
na aquisição de conhecimentos nas diversas áreas de estudo, 
mas também para os alunos que apresentam problemas so-
ciais e econômicos e discrepâncias a nível cognitivo, como é o 
caso dos alunos com necessidades educativas específicas. E o 
decreto-lei nº54/2018 veio salvaguardar esse direito.
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Desde 1989, as Nações Unidas adoptaram por unanimida-
de a Convenção dos Direitos das Crianças que representam um 
vínculo jurídico para os Estados a que ela aderem. Nela está sal-
vaguardado o direito à educação: “A criança tem direito à edu-
cação e o Estado tem a obrigação de tornar o ensino primário 
obrigatório e gratuito, encorajar a organização de diferentes sis-
temas de ensino secundário acessíveis a todas as crianças e tornar 
o ensino superior acessível a todos, em função das capacidades 
de cada um. A disciplina escolar deve respeitar os direitos e a 
dignidade da criança. Para garantir o respeito por este direito, 
os Estados devem promover e encorajar a cooperação inter-
nacional.” (CONVENÇÃO DOS DIREITOS DAS CRIAN-
ÇAS, 1990: 20). E ainda no mesmo documento, são referidas 
as crianças com necessidades educativas específicas, “A criança 
deficiente tem direito a cuidados especiais, educação e formação 
adequados que lhe permitam ter uma vida plena e decente, em 
condições de dignidade, e atingir o maior grau de autonomia e 
integração social possível.” (CONVENÇÃO DOS DIREITOS 
DAS CRIANÇAS, 1990: 16). Assim, salvaguardando o direito a 
uma educação para todos, a Convenção dos Direitos das Crian-
ças conduz-nos a uma escola inclusiva em que os alunos têm o 
direito de a frequentar e aprender com todas as qualidades e 
competências que possuem, procurando a melhor metodologia 
de aprendizagem para cada um. Todos somos diferentes e estas 
diferenças permitem que as aprendizagens diárias sejam conso-
lidadas tendo como ponto de partida a interação com o próxi-
mo. Havendo, portanto uma convivência diária entre indivíduos, 
deve existir respeito e compreensão por parte de todas as pessoas 
envolvidas neste processo, para que o ambiente seja propício a 
todas as atividades que estão pensadas para este contexto. É nes-
te pilar que pretendo integrar o meu projeto, sendo um instru-
mento de apoio para as crianças e adultos que as acompanham 
neste processo. O meu objetivo principal é criar uma ponte so-
cial entre as crianças ditas normais e as com necessidades edu-
cativas específicas, auxiliando na compreensão de certas atitudes 
demonstradas e recorrentes diariamente. 

Posto isto, pretendo realizar uma coleção de livros para a pri-
meira infância, em que cada edição aborda uma problemática 
existente nas necessidades educativas específicas.
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Motivação
Este projeto partiu do meu interesse em criar um objeto gráfico 
que apresentasse uma ligação direta com ilustração. Durante o 
meu percurso académico, considerava pertinente a vertente so-
cial que o Design poderia incluir. Assim sendo, resolvi que o meu 
projeto final incidisse nestas temáticas. Pondo estes parâmetros 
em conversas com indivíduos próximos de mim, cheguei à con-
clusão que a área da educação para a infância poderia permitir 
que os objetivos pensados anteriormente, obtivessem uma forma 
e sendo a minha mãe profissional na área, consegui obter um 
ponto de vista de qual a melhor forma de inserir o projeto. 

Este objeto gráfico tem como principal objetivo auxiliar na com-
preensão, por parte das crianças sem Necessidades Educativas 
Específicas, das atitudes e comportamentos que elas observam 
diariamente em crianças incluídas na sua sala. A abordagem da 
obra consiste em focar as principais características de cada défice 
com o intuito de originar um debate construtivo que conduza a 
um melhor convívio em sala de aula, numa vertente inclusiva. A 
coleção foi pensada para atingir crianças de jardim de infância, 
com idades que variam entre os 3 e 6 anos e visto que ainda não 
adquiriram a ferramenta de leitura, é necessário um interme-
diário que consolide a mensagem proposta para cada livro, ori-
ginando o resultado pretendido. Esse intermediário será quase 
sempre a educadora de infância, ou um promotor da leitura que 
trabalhe numa biblioteca.
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Estado de Arte
Após a escolha da temática abordada neste projeto, surgiram dú-
vidas e questões relativamente aos vários aspetos que teria de ter 
em conta para a realização deste objeto gráfico. Posto isto, optei 
por recolher alguns exemplares literários, que de alguma forma 
entraram em conformidade com os meus objetivos, enquan-
to ilustradora e escritora de uma narrativa. Não apresentan-
do qualquer tipo de experiência na concepção de uma história 
para posteriormente ser ilustrada, senti necessidade de observar 
e analisar obras que apresentassem semelhanças com o projeto a 
que me estava a propor, e um dos livros que rapidamente me veio 
à memória, foi Elmer, O Elefante Xadrez de David McKee. É uma 
narrativa que conta a história de um elefante que apresenta dife-
renças relativamente aos restantes da sua espécie e que se sente 
desconfortável com esse aspecto. Assim sendo, tenta tornar-se 
o mais parecido possível com os outros elefantes, mas as suas 
características acabam por reaparecer, reforçando a mensagem 
de que a diferença é um ponto positivo. É uma obra literária que 
trata a temática da amizade e do respeito pelo próximo. 

A personagem principal apresenta diferenças a nível físico rela-
tivamente aos restantes elefantes, o que permitiu que me aper-
cebesse que poderia utilizar os animais como forma de comu-
nicação, evidenciando as características apresentadas por cada 
síndrome, nas próprias características dos animais em questão, 
considerando haver liberdade gráfica para tal. David McKee é o 
autor e ilustrador desta história, sendo um aspecto a considerar 
visto que neste projeto que me proponho a realizar, terei de criar 
os dois elementos em questão. Assim sendo considerei pertinente 
analisar este aspecto, tentando criar uma linha de raciocínio de 
modo a facilitar o processo de criação. 

Tal como David McKee, existem outros autores-ilustradores, 
que escrevem e ilustram os seus próprios livros. Leo Lionni foi 
outro exemplo que analisei ao longo da minha pesquisa visto que 
apresenta esta particularidade na sua carreira literária. Autor de 
livros para a infância como Pequeno Azul e Pequeno Amarelo, O So-
nho de Mateus, Cornelius e Nadadorzinho. Este último exemplar foi o 
que me despertou mais interesse a nível literário visto que conta 
a história de um peixe, intitulado de Nadadorzinho que vivia 
com os seus irmãos e irmãs, mas que apresentava a particulari-
dade de ser preto, enquanto os restantes membros do cardume 

Fig.1 - Capa do livro Elmer de 
David Mckee.
Fonte: https://www.fnac.pt/Elmer-
-David-McKee.

Fig.2 - Capa do livro Pequeno Azul e 
Pequeno Amarelo de Leo Lionni.
Fonte: https://www.fnac.pt/Peque-
no-Azul-e-Pequeno-Amarelo-Leo-
-Lionni/a186216.
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eram vermelhos e de nadar mais depressa do que todos eles. A 
narrativa inicia-se com a personagem principal a realizar uma 
viagem pelas profundezas do mar conhecendo criaturas que ha-
bitam este espaço, após um atum comer o cardume do nada-
dorzinho, conseguindo este escapar por nadar mais rápido do 
que os restantes. A dada altura encontra um outro cardume de 
peixes vermelhos, bastante parecido com a sua família e para 
os salvar dos peixes que os comem, lembrou-se que poderiam 
nadar todos juntos, formando um peixe grande, tal como os pre-
dadores, de modo a não serem comidos. Por ele apresentar a 
característica de ser preto, optou por ser o olho e assim passarem 
todos despercebidos. Neste livro são projetados valores como a 
amizade, a diferença, o respeito pelo próximo e a vantagem de 
trabalhar em equipa. 

Tendo em conta a temática abordada no meu projeto, consi-
derei pertinente a análise deste objeto gráfico visto que é uma 
narrativa curta e bastante acessível a crianças de idades reduzi-
das, passando a mensagem pretendida pelo autor, na íntegra e 
com valores bastante semelhantes aos que pretendo transmitir. 
As ilustrações têm uma vertente comunicativa bastante eviden-
ciada, tratando-se de um trabalho de estampagem realizado pelo 
ilustrador. Relativamente à vertente da ilustração, considero uma 
referência o Planeta Tangerina, nomeando o trabalho de ilus-
tradores como a Yara Kono e Madalena Matoso. Neste segui-
mento analisei, o livro da autoria da Manuela Castro Neves, em 
que as ilustrações foram realizadas pela Madalena Matoso, inti-
tulado de O Elefante Diferente (que espantava toda a gente). É uma obra 
que relata a rotina diária de um elefante que tinha uma tromba 
muito comprida, que lhe trazia bastante desconforto perante a 
sociedade, sendo a característica principal desta personagem. A 
história incide sobre a altura em que a sua tromba desaparece 
e este sente a sua falta. Mais uma vez é evidenciado o conceito 
relativo à diferença, com a mensagem de que somos todos dife-
rentes, sendo um ponto positivo a convivência e aprendizagem 
com indivíduos que de alguma forma apresentam diferenças psi-
cológicas e físicas. 

No que toca à vertente da ilustração, é utilizada uma paleta cro-
mática bastante forte, com cores quentes e frias sob fundo bran-
co. Os elementos utilizados pela ilustradora entram em concor-

Fig.3 - Capa do livro O Elefante 
Diferente (que espantava toda a gente) de 
Manuela Castro Neves.
Fonte: http://www.caminho.leya.
com/pt/infantil-juvenil/traduzi-
do/o-elefante-diferente/.
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dância uns com os outros, criando uma composição gráfica que 
comunica por si só, sendo considerado por mim, uma vantagem. 
É perceptível a utilização de elementos texturados e recortados 
ao longo de todo o livro, servindo-me dessas técnicas para o pro-
cesso criativo, na realização das ilustrações do objeto gráfico que 
me propus a desenvolver.

Considerei estas obras como referências e casos de estudo para 
o desenvolvimento deste projeto, dado que apresentam carac-
terísticas que de alguma forma se assemelham ao que pretendo 
transmitir e na maneira como o pretendo fazer. São três narra-
tivas com conceitos implícitos bastante fortes dentro do tema da 
diferença como um ponto positivo e uma forma de aprendiza-
gem bastante completa. 

Fig.4 - Página do livro O Elefante 
Diferente (que espantava toda a gente) de 
Manuela Castro Neves.
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Fundamentação Teórica

Autismo
O autismo é um transtorno do desenvolvimento, persistente por 
toda vida, pois não possui cura, nem causas consistentemente 
esclarecidas. De acordo com alguns manuais médicos a Pertur-
bação do Espectro do Autismo (PEA) é uma condição médica 
do sistema nervoso central que se manifesta na infância e que se 
caracteriza por dificuldades na comunicação e interação social 
e por comportamentos, interesses ou atividades repetitivas e es-
tereotipadas. Deste modo, as crianças com perturbações do es-
pectro do autismo têm dificuldade em utilizarem a imaginação, 
em perceberem trocadilhos e piadas nas conversas, assim como 
interpretar linguagem não oral ou corporal, uma vez que inter-
pretam literalmente o que lhes é dito implicando, muitas vezes, 
fazerem comentários pouco adequados. Estas crianças são, tam-
bém, muito dependentes de situações de rotina, muito sensíveis a 
mudanças no seu quotidiano e preocupados com objetos, ideias e 
temas. Com o autismo, podem também aparecer outros proble-
mas, como a deficiência intelectual, a hiperatividade, o défice de 
atenção, a epilepsia, a ansiedade ou as perturbações do sono, que 
trazem dificuldades acrescidas. As pessoas com autismo podem 
também fazer coisas excepcionais. Por exemplo, fazem cálculos 
matemáticos extraordinários, pintam muito bem, desenham ma-
pas de cor ou tocam um instrumento de música maravilhosa-
mente. Os comportamentos diferentes das pessoas com autismo 
surgem com vários graus de gravidade, existindo pessoas que 
apresentam sintomas leves e outras com sintomas mais graves, 
ou seja, as crianças com PEA pode variar muito, abrangendo 
indivíduos com deficiência intelectual grave e baixo desempenho 
comportamental e comunicativo, até indivíduos com quocientes 
de inteligência normal e que poderão até levar uma vida normal.

Embora o autismo resulte de uma disfunção no desenvolvimen-
to do Sistema Nervoso Central e a investigação indique que os 
factores hereditários e genéticos tenham um peso importante, 
também, a forma como o meio ambiente aceita e lida com estas 
crianças e jovens mostram-se ser determinantes no seu desenvol-
vimento e na sua inclusão social. 

Numa conversa com uma educadora do ensino especial, posso 
agora compreender que o autismo tem características diferen-
ciadas em cada fase de desenvolvimento da vida do indivíduo. 
O bebé com autismo apresenta determinadas características di-
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ferentes dos outros bebés da sua idade. Pode mostrar indiferença 
pelas pessoas e pelo ambiente, pode ter medo de objectos. Por 
vezes tem problemas de alimentação e de sono. Pode chorar mui-
to sem razão aparente ou, pelo contrário, pode nunca chorar. 
Quando começa a gatinhar pode fazer movimentos repetiti-
vos (bater palmas, rodar objectos, mover a cabeça de um lado 
para o outro). Ao brincar, não utiliza o jogo social nem o jogo 
de faz de conta. Ou seja, não interage com os outros, pode não 
dar resposta aos desafios ou às brincadeiras que lhe fazem. Não 
utiliza os brinquedos na sua função própria. Um carro pode ser 
um instrumento de arremesso e não um carro para rodar no ca-
minho. Uma boneca pode servir para desmanchar e partir mas 
não para embalar. Dos 2 aos 5 anos de idade o comportamento 
autista tende a tornar-se mais óbvio. A criança não fala ou ao fa-
lar, utiliza a ecolália ou inverte os pronomes. Há crianças que fa-
lam correctamente mas não utilizam a linguagem na sua função 
comunicativa, continuando a mostrar problemas na interacção 
social e nos interesses. Os adolescentes juntam às características 
do autismo os problemas da adolescência. Podem melhorar as 
relações sociais e o comportamento ou, pelo contrário, podem 
voltar a fazer birras, mostrar auto-agressividade ou agressividade 
para com as outras pessoas. Os adultos com autismo tendem a 
ficar mais estáveis se são mais competentes. Pelo contrário, os 
menos competentes, com QI baixo, continuam a mostrar carac-
terísticas de autismo e não conseguem viver com independência. 
E em todo este processo, a educação vai-se tornar relevante na 
socialização e desenvolvimento destes indivíduos.

A palavra “Autismo” surgiu pela primeira vez no ano de 1908, 
pelo psiquiatra suíço Paul Eugen Bleuler que a utiliza para de-
nominar sintomas relacionados com esquizofrenia. Em 1943, a 
palavra é utilizada novamente por Leo Kanner (psiquiatra), no 
seu artigo científico “Autistic Disturbances of  Affective” para o 
diagnóstico de onze crianças.

 “...devemos pois concluir que estas crianças vieram ao 
mundo com uma incapacidade inata para estabelecer 
com os outros o contacto afectivo normal, biologicamen-
te previsto, tal como outras pessoas vêm ao mundo com 
deficiências físicas ou intelectuais inatas.”

(KANNER cit. por RODRIGUES, 2010: 36)
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Na Áustria, em 1944, o pediatra Hans Asperger diagnosticou 
um síndrome que intitulou de “Psicopatia Autística” a um grupo 
de rapazes. O autismo foi definido então, como o “protótipo das 
perturbações profundas do desenvolvimento” (GARCIA, RO-
DRÍGUEZ, 1997: 249), aparecendo antes dos 30 meses de vida, 
com uma alteração significativa da capacidade de relacionamen-
to com as outras pessoas, uma dificuldade na linguagem como 
principal forma de comunicação no âmbito social e manifesta-
ção de comportamentos repetitivos e estereotipados. 

Segundos os estudos realizados até ao momento, o autismo tem 
maior incidência no sexo masculino, com uma probabilidade de 
três a quatro para um relativamente ao sexo feminino. Tendo em 
conta, as características descritas por Kanner, o autismo não afe-
tava o sistema cognitivo da criança, mas hoje em dia, os estudos 
revelam que quase setenta e cinco por cento (75%)  dos casos de 
autismo apresentam algum tipo de deficiência mental, metade 
severa. Este síndrome apresenta uma notável dificuldade a ní-
vel social e nas suas ligações emocionais com as outras pessoas, 
transmitindo-o de diversas formas: demonstração inadequada de 
aspectos socioemocionais, receptividade imprópria às demonstra-
ções afetivas por parte das outras pessoas para com eles, fraca 
percepção comportamental no contexto social e dificuldade de 
integração socioafetiva. (RUTTER cit. por GARCIA, RODRI-
GUEZ, 1997: 252)

Segundo Lorna Wing (1982), existem dois tipos de crianças au-
tistas que apresentam comportamentos antagônicos: crianças 
calmas e que não procuram atenção por parte dos outros e as 
que têm um comportamento exaustivo, sem ser possível con-
trolo. Além das perturbações descritas em cima, as crianças au-
tistas apresentam uma dificuldade significativa na utilização do 
sistema linguístico como forma de comunicação, havendo bas-
tantes casos que acabam por nunca adquirir esta capacidade e 
aqueles que conseguem uma linguagem falada, normalmente 
apresentam bastantes discrepâncias. Segundo Teresa Garcia e 
Carmen Rodríguez,

“Aquelas que conseguem uma linguagem falada, apre-
sentam vários problemas de fala: alterações do timbre, 
ênfase, velocidade, ritmo e entoação; ecolalias imediatas 
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ou retardadas; falta de iniciativa para iniciar ou manter 
um diálogo; uso de “tu” em vez de “eu”; falta de expres-
são emocional; linguagem formal; ausência de fantasia e 
imaginação; uso abusivo dos imperativos; utilização pou-
co frequente de declarativos.”

(GARCIA, RODRÍGUEZ, 1997: 253)

As crianças autistas apresentam alterações nas diversas funções 
cognitivas, dificultando significativamente a aprendizagem no 
geral. Existe uma lacuna no que toca a compreensão de regras, 
da linguagem quando falada, do gesto e principalmente nos seus 
comportamentos e na reação ao comportamento dos outros. 
Pode ser verificado que estas crianças são inadequadas na ma-
neira de brincar, retêm curiosidade por questões restritas e es-
tereotipadas e mantêm uma obsessão por determinados objetos 
e em alguns casos, por um objeto específico. (RUTTER cit. por 
GARCIA, RODRIGUEZ, 1997: 253)

A escola vai desempenhar um papel preponderante no desen-
volvimento das crianças com PEA pois serão elaboradas estra-
tégias e medidas educativas para que as capacidades sociais e de 
integração destas crianças se desenvolvam de forma adequada. 
Na maioria dos casos, a criança é inserida em contexto escolar 
regular, com crianças com desenvolvimento dito normal, sendo 
acompanhada regularmente por uma educadora da educação 
especial que a acompanha nas situações educativas mais difíceis 
de ultrapassar. Todos os intervenientes na educação da criança 
com PEA – família, comunidade escolar, técnicos – devem ter 
em conta que quanto maior for a coordenação do seu trabalho 
e quanto mais articulação existir entre os vários componentes 
de intervenção, melhor será o prognóstico ao nível do desenvol-
vimento. Acima de tudo, deve-se encarar a criança com PEA 
como qualquer outra criança, com ritmos e necessidades educa-
tivas próprias e que merecem toda a atenção e empenho. 
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Necessidades Educativas 
Específicas
As sociedades tendem a adaptar-se quando se trata do tema “dife-
rença”. Esta adaptação era proporcionada com extremidade e 
ignorância. As crianças eram sujeitadas ao exílio e mesmo con-
denadas à morte por possuírem algum tipo de défice. O conceito 
de Educação Especial da altura, surge nos finais do século XVIII e 
inícios do século seguinte, com o surgimento de instituições de apoio 
a pessoas com deficiências, tendo como premissa proteger as pesso-
as ditas normais, com a ideia de que poderiam ser perigosas para 
a sociedade. Por outro lado, também se defendia o oposto, ou seja, 
os indivíduos com algum défice poderiam ser alvo de maus tratos 
por parte da sociedade. Assim sendo, instalou-se uma comunidade 
separada, dividida e discriminatória. 

No século XIX aparecem as primeiras escolas destinadas a pesso-
as que apresentem alguma deficiência a nível visual e auditivo. No 
final deste século são criadas instituições específicas e preparadas 
para pessoas que possuam deficiência mental.

Com o evoluir do tempo, as mentalidades foram-se modificando e 
a maneira como a diferença era concebida, alterou-se. Até ao sécu-
lo XX, o percurso escola não apresentava obrigatoriedade. Com 
esta medida evidenciou-se dificuldades a nível acadêmico, principal-
mente por parte dos alunos que tinham características deficientes, 
resumindo-se num baixo rendimento e dificuldade na aprendiza-
gem, comparativamente aos restantes alunos na mesma faixa etária.

É a partir deste momento que a educação começa a ter em aten-
ção os alunos que apresentam discrepâncias a nível pedagógico e 
de aprendizagem, e adaptam-se a eles, construindo uma educação 
baseada nas suas capacidades intelectuais. Nesta época as crianças 
eram colocadas em escolas especializadas dado o que apresenta-
vam ter: cegueira, surdez, deficiência mental, paralisia cerebral, 
espinha bífida, dificuldade de aprendizagem, etc. Todo este ensino 
próprio e especializado é separado do regular, o que ajuda na cria-
ção de grupo restrito dentro da educação, na altura, intitulado de 
Educação Especial.

O ano de 1959 ficou marcado com o apoio da Dinamarca na abo-
minação das escolas discriminatórias. Segundo Niels Erik Bank-Mi-
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kkelsen, os indivíduos com deficiências intelectuais deveriam ter 
uma educação inclusiva e semelhante ao ensino regular, de modo a 
existir a possibilidade de existir a possibilidade de este viver de for-
ma normalizada, fornecendo uma variedade de serviços de apoio 
relativamente às suas necessidades. Posto isto, o conceito de norma-
lização começa a integrar a Europa e a América do Norte, sendo no 
Canadá  que existe a primeira publicação relativamente a este tema. 

Podemos constatar que as práticas relativamente ao conceito de 
integração começam a surgir, com este princípio instaurado. O 
objetivo principal e a integração dos alunos com qualquer tipo de 
síndrome com os considerados “normais”, favorecendo assim a 
aprendizagem como grupo e a partilha de conhecimentos. Por ou-
tro continua a ter de haver uma especial atenção às necessidades 
cognitivas e de aprendizagem por parte dos alunos que necessitam 
de algum tipo de apoio escolar, para que exista progresso escolar e 
apreensão dos conceitos.  

Podemos caracterizar o termo de Educação Especial como uma 
forma de educação que é dada paralelamente ao ensino regular, a 
crianças que apresentam alguma deficiência, incapacidade ou dimi-
nuição a nível emocional, intelectual, sensorial ou motora. Numa 
fase primária, essa prática era realizada num centro específico para 
crianças a quem era diagnosticado alguma anomalia, isto é, após 
o diagnóstico, as crianças eram colocadas nestes centros e tinham 
uma educação especializada para estes casos.

Com a normalização de serviços, que num contexto educativo 
defende a integração escolar, a forma como esta prática estava a 
ser dirigida sofreu alterações. Ou seja, as crianças que apresen-
tam qualquer deficiência, sendo necessário a integração na edu-
cação especial, recorrem a essa ferramenta na mesma via que o 
ensino regular. O conceito de discriminação aplicado nesta situ-
ação, foi substituído pelo conceito de integração, originando um 
ensino diversificado, em que as diferenças são vistas como uma 
forma de aprendizagem, a partir da interação entre as crianças. 
O conceito de dificuldades de aprendizagem, que anteriormente 
defendia que as dificuldades demonstradas pelo aluno, partiam 
inteiramente dele, hoje em dia defende que a escola é um inter-
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mediário essencial na adaptação às necessidades de cada criança 
envolvida no meio. 

O termo de necessidades educativas especiais surge primeira-
mente no relatório de 1978 de Warnock. Posteriormente, este 
relatório é inspiração para a criação da nova lei de educação 
da Grã-Bretanha, em 1981. Com esta lei, surge o conceito-cha-
ve de necessidade educativa especial que caracteriza que uma 
criança que necessita de educação especial possui qualquer di-
ficuldade de aprendizagem, isto é uma criança que apresente 
uma incapacidade relativamente superior a crianças da mesma 
faixa etária, criando assim, uma comparação direta. As medi-
das educativas especiais aplicadas nas crianças com necessida-
des educativas especiais surgem como um auxílio adicional aos 
restantes alunos. Estas medidas são adaptadas tendo em conta o 
síndrome que cada criança apresenta. Segundo Hegarty (1986),

“Quanto às medidas educativas especiais, conceito tam-
bém relativo, definem-se como uma ajuda educativa adi-
cional ou diferente no que respeita às adoptadas em geral 
para as crianças que frequentam as escolas regulares.”

(HEGARTY cit. por JIMÉNEZ, 1997: 10)

Necessidades Educativas Especiais definem-se então como, 
os apoios pedagógicos e educativos para os alunos que apre-
sentam anomalias a nível emocional, intelectual, sensorial ou 
motor e que necessitam de acompanhamento no seu percurso 
escolar, com o objetivo de adquirir as competências necessárias 
para a sua progressão e crescimento. Luís de Miranda Correia 
constata que,

“Os alunos com necessidades educativas especiais são 
aqueles que, por exibirem determinadas condições es-
pecíficas, podem necessitar de apoio de serviços de edu-
cação especial durante todo ou parte do seu percurso 
escolar, de forma a facilitar o seu desenvolvimento aca-
démico, pessoal e socioemocional.”

(CORREIA, 2013: 45)



27

Para uma resposta mais apropriada por parte dos professores 
é necessário ser realizado um diagnóstico e uma avaliação das 
necessidades educativas especiais de cada criança que apresen-
te dificuldades, como descrito em cima. O objetivo principal 
deste processo é apontar quais as ações mais vantajosas para 
cada caso. 

Existem dois tipos de Necessidades Educativas Especiais: as per-
manentes em que todo o acompanhamento prestado se mantém 
durante todo ou parte do percurso escolar da criança, e as 
temporárias em que o apoio existente é adaptado às necessida-
des do aluno e ao tempo correspondente no seu percurso. Nas 
Necessidades Educativas Especiais permanentes inserem-se as 
crianças que apresentam alterações no seu desenvolvimento 
psicológico e funcional ou por défices socioculturais graves, en-
quanto nas temporárias, os alunos apresentam dificuldades na 
área da comunicação e matemática e também a nível de mo-
bilidade, percepção relativamente a situações e avaliação das 
mesmas, linguístico ou socioemocional.

Tendo em conta Luís de Miranda Correia, as Necessidades 
Educativas Especiais podem ser divididas em diversos grupos, 
dado as suas características. Começando pela categoria inte-
lectual, que abrange as crianças que apresentam dificuldades 
de aprendizagem, mas também os indivíduos dotados e sobre-
dotados (apresentam mais facilidade no processo de apreender 
conhecimentos e ainda os alunos que sofrem de deficiência 
mental. (CORREIA, 1999) 

No caso do caráter processo lógico são incluídas as crianças com 
défices de aprendizagem no que toca a toda a área da comunica-
ção, ou seja recepção, compreensão e expressão de informação. 
Apresentam um fraco desempenho escolar em determinadas 
áreas de estudo, sendo essa a principal diferença apresentada 
relativamente ao caso descrito anteriormente. 

Segue-se o caráter emocional que são crianças que apresentam 
falhas no processo de criação de laços e uma evidente falta de 
discernimento na tomada de decisões relativamente a compor-
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tamentos oportunos ou não, tendo reflexão no processo escolar 
e na segurança dos que lidam diariamente com elas. 

Relativamente ao caráter motor são incluídos alunos com mo-
bilidade reduzida ou nula tendo uma origem orgânica ou am-
biental, como a paralisia cerebral, a espinha bífida, a distrofia 
muscular, amputações, poliomielite e casos que foram provoca-
dos por qualquer tipo de acidente. 

No caráter sensorial agrupam-se crianças e adolescentes com 
fracos sentidos de visão e audição, como é o caso dos indivíduos 
cegos, amblíopes (doença que dificulta a leitura, dependendo do 
tamanho em que são apresentadas as letras), surdos e hipoacús-
ticos (apresentam fraca audição). 

No entanto, ainda existem casos de crianças com fraco apro-
veitamento escolar que têm origem em doenças como diabetes, 
asma, hemofilia, SIDA; em acidentes como por exemplo trau-
matismo craniano ou problemas durante o parto e ainda crian-
ças que possuem síndrome do espectro do autismo, perturbação 
de Hiperatividade e Défice de Atenção (PHDA), Trissomia XXI 
e outras. 
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Inclusão
Falar de Inclusão e de Educação Inclusiva implica falar de Di-
reitos Humanos, do direito à educação para todos e para cada 
um e ao direito que todos os indivíduos têm de ser respeitados 
e participativos na sociedade em que estão inseridos. A UNES-
CO (2015) estabeleceu o Marco da Ação da Educação 2030, 
rumo a uma educação inclusiva de qualidade e equitativa para 
todos, medida que conduziu a uma agenda educativa única 
e renovada que não deixa ninguém para trás. A este desafio, 
Portugal responde com um conjunto de medidas e de políticas 
públicas de educação, operacionalizadas num quadro norma-
tivo congruente em que se insere o Perfil do Aluno, a Autono-
mia e Flexibilização Curricular, as Aprendizagens Essenciais, a 
Estratégia Nacional de Educação para a Cidadania e o Novo 
Regime de Educação Inclusiva.

“Falar de educação inclusiva é diferente de falar de uma 
escola que se limita a abrir as portas a todos. É falar de 
uma escola que abre as portas de entrada e que garante 
que, à saída, todos alcançaram aquilo a que têm direito: 
um perfil de base humanista, ancorado no desenvolvi-
mento de valores e de competências que os torna aptos ao 
exercício de uma cidadania ativa exercida em liberdade e 
proporcionadora de bem-estar.”

(COSTA, 2018: 4)

É defendido que um sistema educativo não é exclusivamente 
para um grupo restrito de alunos que obtêm sucesso, mas sim 
para todos. Assim sendo, ainda existe um número de indivíduos 
que apresenta dificuldades de aprendizagem por diversas razões, 
sejam elas problemas econômicos e sociais ou défices variados, 
o que torna difícil ou mesmo impossibilita a aprendizagem em 
conjunto, levando à exclusão social. A escola deve ser um local 
para todos, e não só para alguns.

A diferença é um privilégio que leva a uma aprendizagem mais 
diversificada e composta. Uma escola inclusiva possibilita que 
alunos que apresentam lacunas a nível cognitivo aprendam com 
indivíduos que têm mais facilidade no processo de consolidar 
conhecimentos, tal como alunos com dificuldades económicas 
e sociais integram escolas com práticas e processos favoráveis a 
essas condições com o objetivo de facilitar a mudança.
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Inclusão é um conjunto de metodologias inseridas na escola com 
o intuito de quebrar as barreiras relativamente à aprendizagem 
dos alunos. Segundo David Rodrigues, da Universidade Técnica 
de Lisboa, em entrevista com a secretaria de comunicação Uni-
camp:

“Temos de ter um valor inclusivo, a escola tem de ter este 
valor transversal de ser inclusiva para toda a gente .”

(RODRIGUES, 2018)

A 10 de Junho de 1994, a UNESCO deu a conhecer a Declaração 
de Salamanca e a sua importância na compreensão do que é uma 
educação inclusiva. Salamanca surgiu numa sequência de acon-
tecimentos que ocorreram, de modo a que permitisse esta publi-
cação. Um desses acontecimentos ocorreu na Tailândia em 1991, 
onde surgiu a Declaração de Jomtien, que defende uma educação 
para todos.

“cada pessoa – criança, jovem ou adulto – deve estar em 
condições de aproveitar as oportunidades educativas volta-
das para resolver as suas necessidades básicas de aprendi-
zagem. Estas necessidades compreendem tanto os instru-
mentos essenciais para a aprendizagem (como a leitura, 
escrita, a expressão oral, o cálculo e a resolução de pro-
blemas), quanto os conteúdos básicos de aprendizagem 
como conhecimentos, habilidades, valores e as atitudes 
necessárias para que os seres humanos possam sobreviver 
e desenvolver plenamente as suas potencialidades, viver e 
trabalhar com dignidade, participar plenamente no desen-
volvimento, melhorar a qualidade de vida, tomar decisões 
fundamentadas e continuar aprendendo”. 

(DECLARAÇÃO DE JOMETIEN 
cit. por RODRIGUES, 2019: 1)

A Declaração de Salamanca aprofunda este conceito, de modo a 
conceder ferramentas para que as escolas regulares, consigam dar 
resposta a uma educação que tem como premissas uma comuni-
dade sem preconceito e uma educação para todos. Por esta altura, 
Portugal estava a desenvolver paradigmas para a integração edu-
cativa e com o surgimento desta declaração, as escolas consegui-
ram dar resposta à integração de indivíduos que possuíam algum 
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tipo de deficiência ou dificuldade de aprendizagem, no ensino 
regular. Salamanca é considerada uma referência no que toca à 
educação inclusiva e como proceder na prática.

Esta declaração deu a conhecer o conceito de que a escola tem 
o seu papel na integração de uma criança que apresente Ne-
cessidades Educativas Específicas, ou seja não é o aluno que se 
tem de adaptar ao ensino que encontra ao frequentar a escola, 
mas sim o contrário, a escola tem o dever de proporcionar ao 
aluno práticas educativas para que este consiga desenvolver co-
nhecimentos e adquiri-los da melhor forma. Uma escola inclusiva 
pretende a integração total do aluno, respeitando todas as suas 
vertentes como ser humano e trabalhando-as, de modo a que 
consiga prosseguir na sua educação com as melhores ferramen-
tas de aprendizagem possíveis. 

Ainda que a Educação Inclusiva, enquanto um princípio ético, 
seja aceite como uma aquisição consciente de uma sociedade 
dita civilizada, muitos são os obstáculos e as dificuldades da sua 
plena implementação pois é necessário que o centro das preocu-
pações e interesses da escola sejam os alunos e a aprendizagem, 
ou seja, implica a mudança no paradigma do Papel da Escola. É 
neste quadro educativo que se insere o Decreto-lei n.º 54/2018, 
parte integrante e fundamental do Novo regime da Educação 
Inclusiva, “enquanto processo que visa responder à diversidade 
das necessidades e potencialidades de Todos e de Cada Um dos 
Alunos (…) tendo como horizonte o desenvolvimento do máxi-
mo do seu potencial.” (Decreto-Lei n.º 54, 2018) sem a necessi-
dade de recorrer a “critérios médicos”por se centrar no currículo 
e no processo de aprendizagem. Assente na heterogeneidade e 
na equidade educativa, “permite o acesso ao currículo ajusta-
do às potencialidades e dificuldades dos alunos, com recurso a 
diferentes níveis de intervenção, através de: medidas universais, 
que constituem respostas educativas a mobilizar para todos os 
alunos; medidas seletivas, que visam colmatar as necessidades 
de suporte à aprendizagem não supridas pela aplicação de me-
didas universais; e medidas adicionais, que visam colmatar di-
ficuldades acentuadas e persistentes ao nível da comunicação, 
interação, cognição ou aprendizagem, exigindo recursos espe-
cializados de apoio à aprendizagem e à inclusão” (Art.º 3.º do 
Decreto-Lei n.º 55, 2018).
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Para David Rodrigues, Conselheiro Nacional para a Educação e 
Presidente da a Pró-Inclusão (2018), a Inclusão e a Educação são 
como viagens com diversos caminhos ou percursos (o dos alunos, 
o do currículo, o da organização e gestão escolar, o do trabalho 
pedagógico e o da avaliação), mas todos com o mesmo destino, ou 
objetivo, o de que ninguém fique para trás.

“entende-se inclusão como um valor transversal a toda a 
escola que se propõe a educar todos os seus alunos a partir 
das suas diferenças sejam elas de gênero, de etnia, de defi-
ciência de processo de aprendizagem”. 

(RODRIGUES, 2019: 2)

A escola tem como premissa a inclusão de todos os alunos, de 
modo a construir ferramentas de forma organizada para que 
este seja incluído e construa o seu percurso de aprendizagem. 
Assim, o conceito de aprendizagem está assente na crença de 
que esta é um processo, um conjunto de transições entre o que 
o aluno sabia sobre um determinado assunto,  e o que quer ou 
fica a saber depois de passar pelo processo de aprendizagem. 
Este terá, por isso, de ser um processo personalizado e baseado 
em estratégias de aprendizagem adoptadas para e por cada alu-
no. É a diferenciação pedagógica que assenta no conhecimento 
que o professor tem de ter de cada aluno, do que ele sabe, de 
como é que ele aprende, que esforços pode e consegue fazer. Só 
assim o professor pode planear e acompanhar os percursos edu-
cativos dos seus alunos, conduzindo-os a uma melhoria das suas 
potencialidades e aproveitando as interações vividas pelos alunos 
como estratégias que enriquecem o processo de aprendizagem. 
As linhas de ação para a inclusão vinculam, desta forma, toda a 
comunidade escolar um processo contínuo de mudança cultural, 
organizacional e operacional, baseada num modelo equitativo 
de educação que reconhece e assume transformações na gestão 
do currículo e nas práticas educativas, mas essencialmente num 
olhar diferente para as capacidades e potencialidades de cada 
indivíduo, enquanto pertença por direito daquela comunidade 
educativa. Atualmente conseguimos já encontrar nas escolas re-
gulares, profissionais que lidam com crianças com Necessidades 
Educativas Específicas de uma forma respeitosa e ética, propor-
cionando-lhes o acompanhamento que necessitam, de acordo 
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com as suas necessidades específicas e do seu grau de dificuldade 
de aprendizagem.

Segundo o artigo 1º do Decreto-Lei nº54, publicado a 6 de Julho 
de 2018:

“O presente decreto-lei estabelece os princípios e as nor-
mas que garantem a inclusão, enquanto processo que visa 
responder à diversidade das necessidades e potencialidades 
de todos e de cada um dos alunos, através do aumento da 
participação nos processos de aprendizagem e na vida da 
comunidade educativa.”

(DECRETO-LEI Nº54, 2018)

Assim, a Educação Inclusiva não é, não pode ser apenas uma 
questão educativa; é sim, uma questão social, uma questão de 
Direitos Humanos, não podendo continuar a ser adiada, com o 
risco de estarmos a discriminar socialmente indivíduos que têm 
o direito a serem respeitados e a serem participativos. Reveste-se, 
por isso, de um carácter social de urgência cada vez maior. A 
educação inclusiva assenta, assim, num compromisso social, em 
que todos têm as mesmas oportunidades de realizar e construir 
aprendizagens significativas e onde todos são respeitados e valo-
rizados. Assenta numa escola que é equitativa, que corrige assi-
metrias e que desenvolve ao máximo as potencialidades de cada 
aluno. Este compromisso educativo e social torna-se um desígnio 
nacional para o qual todos estamos convocados, cabendo um pa-
pel preponderante e essencial às comunidades enquanto agentes 
promotores de inclusão social.



34

Design Social
“Designers ativos que somos, sabemos hoje que fazer uni-
camente aquilo que nos pedem - ou seja, obedecer ao 
cliente sem debater as questões morais inerentes ao que 
criamos - é a recusa última das responsabilidades do ser 
humano.” 

(PAPANEK cit. por FORNASIER, 
MARTINS, MERINO, 2012: 3)

O Design surge numa tentativa de solucionar as problemáticas 
mais básicas da sociedade, criando suportes que de alguma for-
ma atuem nas várias áreas constituintes. Esta atividade culmi-
na as bases da estratégia, processo, criatividade e inovação, com 
o objetivo de dar resposta a um problema existente. Embora a 
associação recorrente à arte e estética, a intenção do designer 
passa pela preocupação de comunicar uma mensagem e no meio 
onde a vai interagir. Com a evolução da sociedade, a preocu-
pação com o ambiente e com o ser humano começa a ser uma 
premissa iminente para a criação de suportes, nascendo então 
uma vertente social no design. A questão da preocupação a nível 
social, procura dar respostas à problemática com uma consciên-
cia do que pode afetar na sociedade e na sua qualidade de vida.

O conceito de Design surgiu sob bases como a ética e com o ob-
jetivo de influenciar todos os indivíduos, melhorando a condição 
de vida da sociedade em questão, independentemente do género 
ou da classe social em que se inserem. 

Segundo Fornasier, Martins e Merino (2012), o conceito do De-
sign surgiu na Alemanha, com a influência da revolução indus-
trial e com a exclusão do artesanato. Em 1851, com a Feira In-
ternacional realizada no Palácio de Cristal, em Londres, John 
Ruskin que era um influente crítico de arte e crítico social bri-
tânico, criticou a produção em série dos objetos em empresas, 
referindo que estes  não tinham qualidade suficiente para serem 
reproduzidos em abundância. Ruskin preocupava-se em instau-
rar a responsabilidade social no design e a qualidade total dos 
objetos produzidos.

Tendo como influência os conceitos introduzidos por Ruskin, 
surgiu em 1875 a primeira unidade de produção que funcionava 
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sob os princípios do design, intitulada de Morris & Company, 
tendo como fundador William Morris, segundo Fornasier, Mar-
tins e Merino (2012). Esta empresa realizava a sua produção com 
principal foco na qualidade e não na abundância industrial. “A 
unidade da produção adivinha essencialmente do design, e o es-
tilo Morris foi aos poucos ficando conhecido do público, proje-
tando o designer para uma posição de destaque na valorização 
da mercadoria” (DENIS cit. por FORNASIER, MARTINS, ME-
RINO, 2012: 2).

“Design social é a materialização de uma ideia por meio 
de análise, planeamento, execução e avaliação, que re-
sultam num conceito e na difusão de um conhecimento, 
para influenciar o comportamento voluntário do público 
alvo (beneficiários), para promover mudanças sociais.” 

(FORNASIER, MARTINS, MERINO, 2012: 4)

Esta é uma vertente proveniente do conceito geral do design, 
mas destacando uma certa evolução no que toca a valores éticos 
e morais. Utiliza os processos e ferramentas o design para solu-
cionar determinados aspetos que de alguma forma estão ligados 
a questões sociais. Podemos constatar que o design social é re-
lativamente recente em Portugal, contudo já existem bastantes 
projetos com base em preocupações sociais.

“Design social é uma abordagem de projeto que implica 
tanto metodologias participativas como motivações projetu-
ais e consequências sociais do processo de Design. É possível 
afirmar ainda que o design social também promove valores 
como sustentabilidade e desenvolvimento sociocultural.” 

(MARTINS, LIMA, 2011: 2)

Segundo Findeli, qualquer projeto de design, deveria preocu-
par-se com a sua influência na sociedade para que é pensado e 
assim sendo poder atuar em áreas sociais, como a saúde, serviços 
públicos, questões relacionadas com a violência, etc. Tendo em 
conta a obra literária de Nigel Whiteley em 1993, Design For So-
ciety, a área do design tem muito mais relevância do que apenas 
uma área de estudo isto é, existe uma ligação entre o design e a 
sociedade, sendo caracterizado pelo autor como uma exteriori-
zação de todos os parâmetros que uma sociedade possui, como a 
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economia, a política e as questões sociais. Podemos caracterizar 
a década de 70 como a origem de um designer consciente e res-
ponsável, como é comprovado pelo livro publicado por Victor 
Papanek, Design for the Real World, em que este apresenta uma 
nova perspectiva do design, tendo uma vertente que combate 
o consumismo, apresentando preocupações a nível social com 
ferramentas como a construção e intervenção. Na década de 80 
pode ser encontrada o cuidado ecológico no design, o que de-
monstrava uma evolução significativa nos valores corresponden-
tes à área. No entanto, na década de 90, o design revela as suas 
bases ligadas ao consumismo e no facto de ter de dar resposta a 
todos os consumidores ativos.

Tendo em conta Margolin (2002), desde Papanek que existe uma 
vertente relativa ao design que projeta novas orientações na área, 
passando pela realização de projetos com carácter social e não 
exclusivamente pensados para o mercado. Assim, procedeu à 
criação de um “modelo social” tendo como influência os concei-
tos defendidos por Papanek. Este modelo foi pensado e estrutu-
rado para a área do design de produto e projeta a junção de pes-
quisa de mercado na área do Design e a consciência ambiental, 
recorrendo ao fornecimento de metodologias e processos para 
aperfeiçoamento de competências neste campo. 

Esta vertente pode ser adaptada a qualquer área pretendida por 
um designer, tendo em conta as necessidades que os diferentes 
campos apresentam. Qualquer projeto, independentemente da 
sua vertente de Design pode apresentar problemáticas a nível 
social, permitindo assim uma solução pensada para o melhora-
mento da sociedade em que se insere. 
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Ilustração 
“Um livro ilustrado é a primeira galeria de arte que uma 
criança visita.”

(PACOVSKÁ cit. por FILIPE, 2007: 4)

Um livro para a infância pode ser composto pelo texto, mas tam-
bém pela ilustração e é este último elemento que seduz primei-
ramente a criança. O livro ilustrado combina a arte com a litera-
tura, construindo um objeto de comunicação para o seu público 
alvo, que no caso da ilustração para a infância, são as crianças, 
contribuindo para o seu desenvolvimento cognitivo e pessoal. O 
papel da ilustração pode consistir em auxiliar um texto. Segundo 
Mário Moura:

“À primeira vista, uma imagem começa a ser uma ilus-
tração quando de algum modo foi feita para representar 
visualmente um texto.”  
(MOURA, 2010: in https://ressabiator.wordpress.com)

Se tivermos em conta esta definição de ilustração, a imagem ad-
quire um caráter pedagógico que permite desenvolver conheci-
mentos a partir dela. A imagem no contexto de ilustração para a 
infância adquire importância no termo em que uma criança que 
ainda não saiba ler, mais facilmente traduz imagens do que tex-
to. Esta componente permite, também a concretização do texto 
em elementos gráficos, influenciando a imaginação das crianças 
que a partir do que ouvem, observam a perspetiva, neste caso do 
ilustrador, relativamente ao tema do objeto em questão.   

“Para mim o livro ilustrado é um veículo - uma ferramen-
ta por excelência da formação, no sentido mais amplo do 
termo - formação do gosto, um estímulo para a fantasia 
e para a criatividade, um veículo para a educação afetiva 
e emocional.” 

(WOJCIECHOWSKA, 2001: 105)
 

Segundo Danuta Wojciechowska, um livro ilustrado é uma com-
posição em que as vertentes do texto e da imagem se fundem e 
dão a conhecer uma nova ideia de forma clara e incentivando 
a criatividade e a imaginação. Pode-se considerar que um livro 
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ilustrado, é um conjunto de imagens com uma vertente artística, 
a partir de um texto de diversas características, que potencia o 
lado fantasioso dos seus leitores. Desta forma, a ilustração permi-
te estimular a imaginação e a criatividade da criança, desenvol-
vendo o seu sentido de observação e a sua percepção do mundo 
que a rodeia, o que conduz a uma construção do seu sentido de 
identidade pessoal e uma consciência da sua herança cultural. 
Esta situação poderá ajudar a eliminar estereótipos gráficos e a 
desenvolver uma linguagem estética pessoal.

Atualmente, com o desenvolvimento na área da tecnologia, as 
crianças começam desde cedo a conhecer e a interagir com ou-
tro tipo de imagens que têm o propósito de cativar o seu olhar 
e a sua atenção. Com o aparecimento mais frequente dos jogos 
para computador e dos programas que emitem na televisão diri-
gidos a crianças de todas as faixas etárias, a leitura e a interação 
com um livro ilustrado, deixou de ter a importância e relevância 
educativa que apresentava antigamente. 

Nos livros para a educação de infância, a ilustração não apresen-
ta só o caráter de reportar para imagens o texto, mas também a 
preocupação de transmitir uma mensagem às crianças de modo a 
permitir o seu desenvolvimento pessoal e pedagógico, sendo uma 
ferramenta para a sua aprendizagem. Utilizando como exemplo 
o livro de Eric Carle, A Lagartinha Muito Comilona, em que o autor 
conta a história de uma lagarta que se transforma em borboleta, 
e apresenta evidentemente uma preocupação por parte deste em 
fazer entender o público alvo que o crescimento é algo natural, 
que demora o seu tempo para acontecer, mas acontece de forma 
tranquila e segura. Esta obra apresenta um caráter pedagógico 
intrínseco para o público para que foi pensado, de modo a res-
ponder às questões das crianças sobre o assunto tratado.

“Naturalmente que, ao longo do seu desenvolvimento 
a criança necessita de uma estimulação muito variada 
e diferenciada. Mas também é importante que a crian-
ça sinta vontade em crescer, sinta prazer nisso, e tenha 
confiança e seja verdadeiramente bom naquilo que faz, 
só que muitas vezes os estímulos que lhe são dados têm 
um efeito contrário.”  

(WOJCIECHOWSKA, 2001: 107)

Fig.5 - Capa do livro A Lagartinha 
Muito Comilona de Eric Carle.
Fonte: https://www.fnac.pt/A-La-
gartinha-Muito-Comilona-Eric-Car-
le/a186886.
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Todas as pessoas são diferentes, o que se reflete na aprendiza-
gem, ou seja não existe uma fórmula que permita a consolida-
ção de conhecimentos por parte de todos, recorrendo às mesmas 
ferramentas, existe sim uma tolerância, que permite que cada 
um tenha o seu ritmo e forma de aprender. O papel das pessoas 
envolvidas neste processo, começa a partir do momento em que 
cria as ditas ferramentas com diferentes perspectivas, aborda-
gens distintas, de modo a tentar chegar ao máximo de sucesso 
quando atinge o público alvo.

Bruno Munari descreve arte como uma harmonia entre a técnica 
de fazer e a satisfação de o fazer. Segundo Danuta Wojciechowska:

“Através de uma interpretação artística e estética dos con-
teúdos temos a possibilidade de os traduzir ou de os trans-
formar de um modo especial, revestindo os conteúdos de 
sentimentos e emoções e, simultaneamente, de uma ener-
gia muito pessoal, que é a força da inovação e expressão 
pessoal.”       

(WOJCIECHOWSKA, 2001: 108)

O objetivo de uma demonstração de arte é a interação com as 
pessoas a que se dirige, isto é suscitar algum tipo de sentimen-
to e emoção, estimulando os componentes necessários para que 
numa forma global, atinja o público. A inovação é uma preocu-
pação quando o propósito é criar algo artístico, proporcionar aos 
indivíduos novas experiências emocionais, com o intuito de dei-
xar uma marca. O papel de um artista depende, não só do 
que proporciona às pessoas, mas também da maneira como 
é recebida por estes, ou seja é uma ligação emocional entre 
pessoas, tendo como meio termo a  maneira como o artista se 
expressar e a mensagem que pretende transmitir. A criatividade 
suscita criatividade e é um conceito que permite um olhar sob 
várias perspetivas diferentes. Um livro ilustrado faz parte deste 
grupo de demonstrações artísticas, visto que permite o contacto 
da criança com o objeto em questão diversas vezes, resultando 
numa aprendizagem com uma vertente afetiva e pessoal.

O aparecimento do livro para a infância surge em 1744 com 
Tommy Thumb’s Pretty Song Book de Mary Cooper, que era uma 
coletânea de contos para crianças escritos em poema e a maio-

Fig.6 - Capa do livro Tommy Thumb´s 
Pretty Song Book de Mary Cooper.
Fonte: http://bookdirtblog.blogspot.
com/2011/10/15-most-disturbing-
-nursery-rhymes-youve.html
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ria cantados. Antes disso o livro tinha um caráter educacional, 
não sendo utilizado como divertimento e lazer. Em 1765 surgiu 
Mother Goose´s Melody de John Newberg. É só no final do século 
XVII que a maneira como a educação era concebida em jar-
dim de infância começou a moldar-se e a criar novas noções.

O uso do animal como personagem no decorrer de contar uma 
história com um ensinamento moral no final, surge primeira-
mente com as fábulas que no final do século XVII e início do 
século XVIII começaram a ter lugar na literatura para crianças, 
sendo exclusivamente utilizadas, antigamente, por professores, 
pregadores e moralistas.

A literatura para a infância em Portugal tem lugar no século 
XIX com autores como Luís Filipe Leite (Ramalhetinho de Puerí-
cia), Guerra Junqueiro (Os Contos para a Infância), Antero Quental 
(Tesouro Poético para a Infância) e João de Deus (Cartilha Maternal). 

As teorias do filósofo inglês, John Locke e do suíço Jean-Ja-
cques Rousseau defendiam particularidades relativamente à 
educação. O filósofo inglês defendia que a mente humana se 
desenvolvia com a diversidade e vivência de experiências e 
Rousseau acreditava que as pessoas estavam a ser influencia-
das pelas instituições educativas, não tendo liberdade para o 
seu desenvolvimento e que deveriam consolidar conhecimen-
tos de uma forma natural e tendo como base a convivência. 
Estas teorias influenciaram a educação, permitindo uma me-
todologia mais humanista, onde a vontade de aprender, era 
um fio condutor à aprendizagem.

A enciclopédia Orbis Sensualium Pictus de 1658, da auto-
ria de John Amos Comenius, foi considerado o primeiro livro 
ilustrado para crianças, em que tratava a fonética das pala-
vras, evidenciando as diferentes abordagens de aprendizagem 
utilizadas com os adultos e com as crianças. A partir deste 
momento, surgem as grandes obras ilustradas que ainda hoje 
em dia têm grande relevância como Robin Hood  (1795) de Jo-
seph Ritson, The Tale of  Peter Rabbit (1893) de Beatrix Potter, 
Alice’s Adventures in Wonderland (1865) de Lewis Carroll e The 
Adventures of  Pinocchio (1890) de Carlo Collodi e com ilustra-
ções de Enrico Mazzanti.

Fig.7 - Capa do livro Mother Goose´s 
Melody de John Newberg.
Fonte: https://www.alephbet.com/
pages/books/34550/mother-goo-
ses-melody-facsimile.

Fig.8 - Capa do livro Cartilha Maternal 
de João de Deus. 
Fonte: https://pt.wikipedia.org/
wiki/Cartilha_Maternal.
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Nesta altura, as ilustrações ainda eram apresentadas monocro-
máticas, dado que o processo era realizado à mão e apresentava 
um grande valor monetário. No século XX, os livros começam a 
ser impressos com qualidade e a um preço razoável, permitindo 
um grande avanço no setor literário. Com estes avanços aparece 
a serigrafia que é uma técnica de impressão em uma superfície 
a partir da compressão do objeto a ser impresso, contra a tela.

A ilustração tem vindo a ser utilizada através dos vários meios de 
comunicação, desenvolvendo-se técnicas com vários materiais e 
aparecendo a ilustração digital, mas nunca perdendo o caráter de 
auxílio no desenvolvimentos das crianças através do livro ilustrado.

A ilustração é uma ferramenta que o ilustrador tem de revelar, 
em articulação com o texto do autor, sua própria visão do mun-
do, havendo sempre nessa visão lugar para interagir com o leitor, 
que ao ler o livro integra também sua própria visão do mundo. E 
assente nesta dinâmica lúdica da imagem, o processo de comuni-
cação e partilha acontece entre leitor, autor e ilustrador. 

Temos, ainda, que ter em conta a dimensão estética da ilustra-
ção e do projeto gráfico do livro infantil. As escolhas aquando 
da construção do sentido da imagem implicam técnicas de ilus-
tração diferenciadas e as sensações e idéias despertadas fazem 
parte do processo de construção de sentido do texto. Não menos 
importante, é a necessidade do professor ter sensibilidade e estar 
atento à contribuição da ilustração no livro infantil uma vez que 
é através dele que vai ser iniciada a leitura das imagens, é atra-
vés do seu olhar que as crianças vão construir  o seu. Cabe aos 
professores entender a importância de incluir  a imagem nas suas 
estratégias pedagógicas e  a leitura das mais diversas linguagens 
plásticas possíveis, de modo a dar às crianças a possibilidade de 
construir uma linguagem estética pessoal. 

Fig.9 - Capa do livro Alice’s Adventures 
in Wonderland de Lewis Carroll.
Fonte: https://www.bbc.com/news/
uk-england-oxfordshire-33334311.
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Projeto

Enquadramento
O objetivo principal deste projeto, foi criar um objeto que auxi-
liasse os profissionais na área da educação a derrubar barreiras 
em sala de jardim de infância, além de sensibilizar as crianças 
através da leitura do direito à diferença e a construção de uma 
consciência social do respeito pelo outro. Tinha a consciência 
que, com crianças tão pequenas, a imagem tem uma força enor-
me e teria de ser através da leitura de imagem que esta aborda-
gem é facilitada, uma vez que nenhuma delas ainda adquiriu a 
leitura formal. Uma das minhas áreas de interesse incide na ilus-
tração e por isso concluí que poderia realizar um objeto gráfico 
que com o seu manuseamento facilitasse a interação de todas as 
crianças do ensino regular. 

Depois de uma primeira pesquisa e tendo como exemplo a mi-
nha mãe, que se encontra no ramo do ensino, e que sendo edu-
cadora de infância lida diariamente com esta realidade, percebi 
que poderia realizar um projeto que apoiasse esta construção 
social sobre a diferença, conduzindo à criação de comportamen-
tos de respeito e apoio por todos. Por se tratarem de crianças 
na faixa etária dos 3 aos 6 anos de idade podemo-nos deparar 
com uma incompreensão por parte destas, quando lidam com 
crianças com Necessidades Educativas Específicas, o que é per-
feitamente natural, visto que cada défice apresenta as suas carac-
terísticas e todas elas bastante complexas e estas crianças ainda 
estão no início do seu desenvolvimento moral e social.

O convívio diário destas crianças e as interações que advêm 
destas situações originam conflitos e pequenos desentendimen-
tos entre elas. É nesta altura que os profissionais da educação 
que os acompanham, tentam mediar dialogicamente o pro-
blema, criando uma situação de compreensão para ambas as 
partes. Foi a partir destas situações que pensei poder construir 
algo que apoiasse essa mediação: um livro. É aqui que o meu 
projeto incide, ou seja, uma coleção de livros que aborde esta 
problemática e conduza a diálogos entre crianças e educador. 
No presente projeto, vou apenas realizar um exemplar, que tra-
ta uma das Necessidades Educativas Específicas: o Autismo. A 
partir de um livro para a infância, pretendo criar uma ponte 
social entre as crianças sem Necessidades Educativas Específi-
cas e as que possuem algum tipo de deficiência. Tratando-se de 
crianças que ainda não adquiriram as competências relativa-
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mente à leitura e escrita, este processo de aprendizagem teria 
de ter como intermediário qualquer indivíduo que apresente 
estas competências, sendo pensado para um profissional da 
área ou progenitor da criança.  

Após a realização de entrevistas a profissionais que lidam com o 
ensino inclusivo diariamente, e que apresentam ligações a todo o 
tipo de crianças, notei que realmente existiam algumas lacunas 
neste tema e que o projeto poderia ter a incidência pretendida. 

Realizando uma breve pesquisa sobre as Necessidades Educati-
vas Específicas, optei por tratar primeiramente o espectro do Au-
tismo, visto que tinha curiosidade em perceber no que consistia 
este síndrome e quais as suas características. Desde muito nova 
que frequentava o local de trabalho da minha mãe e lidava com 
crianças com estas características e sempre me surgiram ques-
tões relativamente à maneira como procediam. Posto isto, decidi 
criar o primeiro livro da coleção baseado neste tema. 

Ao começar a pesquisar sobre o Autismo, deparei-me com di-
versos conceitos que teria de entender e sobre eles refletir, para 
poder tratar este tema com a sensibilidade necessária para poder 
ser compreendido pelas crianças. Percebi que teria de compreen-
der o que era o espetro do Autismo, mas também as Necessida-
des Educativas Específicas, a inclusão e no decorrer do projeto, o 
design social de modo a abordar de forma correta esta temática.

No início do projeto deparei-me com algumas dificuldades nas 
principais questões de um livro para a infância: o tipo de texto 
que iria transmitir a mensagem que pretendia; as ilustrações, que 
teriam de comunicar por si e acompanhar a história, conseguin-
do captar a atenção do público alvo de modo a que a aprendiza-
gem fosse realizada da maneira como tinha idealizado; e o tema 
que tinha escolhido para este objeto gráfico, que não se enqua-
drava em nenhuma área já estudada por mim. Para realizar este 
desafio decidi que teria de começar por efectuar diversas entre-
vistas de modo a proceder à recolha de informações de profissio-
nais nas diferentes áreas em que pretendia interagir. (Anexo 1)

Contactei a editora Planeta Tangerina em Oeiras, com o intuito 
de realizar uma entrevista aos profissionais da área de ilustração. 
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Esta editora tem especial interesse em trabalhar com álbuns ilus-
trados, considerado um objeto em que o texto e a imagem criam 
uma sintonia, não sendo possível a apresentação de um destes 
elementos sozinho. Tendo especial interesse no trabalho realiza-
do pelas ilustradoras Yara Kono e Madalena Matoso e servindo 
estas de inspiração para a realização dos meus projetos ao longo 
da minha vida académica, considerei que seria vantajoso reco-
lher o depoimento e experiências que considerassem vantajosas 
para a realização deste projeto.

Para a realização do texto para o livro, não tendo qualquer tipo 
de experiência na área, considerando apenas o meu gosto pesso-
al pela literatura e pela sua escrita, dialoguei com a escritora de 
livros para a infância Manuela Castro Neves. Esta escritora apre-
senta uma vasta carreira no que toca à publicação de livros para 
crianças de diferentes idades, tendo também, experiência em 
educação de infância, sendo essa a sua profissão. O meu princi-
pal objetivo era entender como é que se realiza um processo de 
escrita ou seja, de que modo é que tendo como ponto de partida 
um tema para um livro, se desenvolve uma história e depois en-
tão o texto que vai ter lugar no objeto gráfico. 

Numa fase inicial, considerei essencial ter a percepção de uma 
sala de aula inclusiva, e conversei com educadoras de infância 
que partilham essa realidade. Realizei entrevistas às educadoras 
Paula Pires e Eunice Onofre que me proporcionaram uma pers-
pectiva real dos acontecimentos em sala de aula, permitindo-me 
a imaginação destes, o que facilitou bastante o processo.

Posto isto, desenvolvi um conceito para este projeto baseado na 
igualdade, em que a história tinha como personagens principais 
duas crianças, uma que apresentava espectro de autismo e outra 
sem qualquer problema de desenvolvimento ou de aprendizagem, 
e as suas reações perante as diversas situações que lhes eram pro-
postas numa rotina diária. O objeto gráfico estava pensado para 
apresentar uma divisória que permitisse salientar estas diferen-
ças, construindo um processo de aprendizagem para quem lia 
o livro. No final reforçava a ideia de que apesar de tudo, somos 
todos iguais, embora as pequenas diferenças. Apresentei bastan-
tes dificuldades na realização do texto corrido para incluir no ob-
jeto gráfico, e decidi que seria vantajoso ter uma ideia global de 

Fig.10- Capa do livro Cá em Casa 
Somos  de Isabel Minhós Martins, 
ilustrado por Madalena Matoso.
Fonte: Planeta Tangerina.

Fig.11 - Capa do livro A Ilha de 
João Gomes de Abreu, ilustrado 
por Yara Kono.
Fonte: Planeta Tangerina.
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como é que os escritores de livros para a infância para crianças 
com as idades pretendidas, captam a sua atenção e constroem a 
vertente literária que é acompanhada pelas ilustrações. 

Assim sendo, e depois de uma vasta recolha de exemplos literá-
rios que considero terem cumprido o objetivo de comunicação 
pretendido como O Elmer de David McKee, 1 Crocodilo de André 
François, Eu Espero de Davide Cali e Serge Bloch, Vir ao mundo de 
Emma Giuliani, Nadadorzinho de Leo Lionni, O Meu Vizinho É Um 
Cão de Isabel Minhós Martins, Gato Procura-se de Ana Saldanha, 
Uma Cadela Amarela e Vários Amigos Dela de Manuela Castro Neves, 
entre outros, encontrei semelhanças pertinentes em alguns destes 
objetos de literatura. Embora alguns destes exemplares tenham 
sido pensados para outras idades encontrei características gráfi-
cas e literárias que se poderiam enquadrar no meu propósito ao 
transmitir a mensagem que pretendia. Posto isto, decidi colocar 
como personagem principal um animal, com o objetivo captar a 
atenção dos leitores e ainda proceder à apresentação de espécies 
do mundo animal, envolvendo-os num percurso com uma men-
sagem subentendida e uma aprendizagem implícita. Conside-
rei então, que seria um bom caminho para a explicação de um 
tema complexo e sensível, como é o caso do espectro do Autismo 
e de todas as Necessidades Educativas Específicas.

Analisando as características existentes neste síndrome, conclui 
que a personagem principal deveria conter uma vertente que re-
metesse à sensibilidade, encontrando essa característica no pás-
saro. Foi no momento em que escrevia a história que me aperce-
bi que a abordagem por mim considerada anteriormente, já não 
apresentava qualquer sentido. No conceito antes desenvolvido 
prezava pela igualdade, quando na realidade somos todos dife-
rentes e são essas diferenças que permitem, que com o convívio 
e partilha de vivências, ocorra uma aprendizagem mais precisa 
e completa.

Assim sendo, construí uma narrativa que relata uma viagem re-
alizada por um grupo de pássaros que vão criando uma ligação 
emocional ao longo de todo o caminho, tendo o espectro do au-
tismo influenciado os principais traços de um deles, intitulado 
de Ciro. Este nome surgiu a partir de uma pesquisa realizada 
no campo da etimologia em que efetivamente “Ciro” deriva de 

Fig.12 - Capa do livro Gato Procura-se 
de Ana Saldanha.
Fonte: http://www.caminho.leya.
com/pt/infantil-juvenil/7-9-anos/
gato-procura-se/.

Fig.13 - Capa do livro O Meu Vizinho é 
um Cão de Isabel Minhós Martins.
Fonte: Planeta Tangerina.
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Cirilo que significa grande rei, sendo um nome frequentemente 
atribuído aos papagaios pela sua capacidade de aprendizagem. 
Ao longo da história, surgem situações em que as partes envol-
vidas partilham conhecimentos, permitindo então uma aprendi-
zagem conjunta. Assim, decidi que Ciro se tratava de uma boa 
hipótese para o nome da personagem principal, dando o nome 
ao livro. O primeiro exemplar da coleção tem o título de “Ciro”. 
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Componente Gráfica
Tendo em conta a temática anteriormente destacada e tratada 
no âmbito deste projeto, umas das preocupações da minha parte 
relativamente à componente gráfica foi arranjar uma forma de 
comunicação que pudesse ser integrada em toda a coleção. No 
primeiro exemplar e sendo dada à personagem principal as prin-
cipais características relativamente ao espectro do autismo, teria 
de ter em atenção que tratando-se de uma coleção composta por 
diversos livros, a componente gráfica teria de se adaptar a todos 
eles. No autismo podemos verificar que as principais caracterís-
ticas apresentam um teor psicológico, o mesmo não acontece, 
por exemplo, com o síndrome de down, que apresenta também 
aspectos a nível físico. 

Assim sendo, e não esquecendo que se trata de um projeto de 
literatura para a infância, onde são utilizadas vertentes criativas 
com o intuito de promover a fantasia, resolvi utilizar o mundo 
animal como forma de comunicação visto que, tratando-se de 
um público alvo de idades muito reduzidas, compreende-se que 
as realidades são mais fáceis de entender e assimilar se forem 
relacionadas com seres afetivamente ligados com estes, como é 
o caso dos animais. As crianças, principalmente inseridas nesta 
faixa etária, partilham um sentimento de empatia para com os 
animais, reforçando que ainda é frequente os desentendimentos 
entre as crianças desta idade, o que apresentaria uma desvanta-
gem se utilizasse a figura humana para retratar este conteúdo.

Posto isto, considerei que seria uma boa abordagem para facilitar 
a compreensão e consolidação dos conhecimentos relativamente 
a este tema que apresenta alguma sensibilidade. Numa tentativa 
de previsão futura, analisei as necessidades educativas específi-
cas, com o intuito de compreender como é que o grafismo pen-
sado, poderia interagir com os défices que seriam apresentados, 
encontrando no cão e na diversidade de espécies deste animal, 
uma forma de retratar as características físicas e psicológicas do 
síndrome de down, ou até mesmo no esquilo, uma forma de re-
fletir os principais traços da hiperatividade. 

Desde cedo que são dados aos animais aspectos humanos, sendo 
de caráter físico ou psicológico, podendo comprová-lo nas fábu-
las, o que me leva a acreditar que é uma forma de abordagem 
que apresenta benefícios para o objetivo pretendido.

Fig.14 - Página do livro Ciro.

Fig.15 - Página do livro Ciro.

Fig.16 - Página do livro Ciro.
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Formato 

Tipografia

Paleta Cromática

O formato pensado consiste num livro de 20cm por 20cm, que 
no meu ponto de vista permite o fácil manuseamento do objeto 
gráfico, independentemente da faixa etária da pessoa que o está 
a folhear. Estas dimensões seriam um ponto comum ao longo da 
coleção, isto é todos os exemplares apresentariam este formato, 
contribuindo para a percepção de que todos os défices que fazem 
parte das necessidades educativas específicas revelem a mesma 
importância, quando são tratados.

Este objeto gráfico é composto por duas tipografias: uma delas foi de-
senhada à mão, em caixa alta e é apresentada na capa e em pequenos 
pormenores que compõem algumas das páginas do livro. O tipo de 
letra escolhido para o corpo de texto é a Helvetica, utilizada na sua 
vertente bold e com tamanho de 16. A Helvetica é uma fonte não 
serifada que é associada ao modernismo no design gráfico. Foi criada 
pelos designers Max Miedinger e Eduard Hoffmann, em 1957.

No que toca à paleta cromática considero que não seja um compo-
nente comum ao longo de toda a coleção, isto é as cores utilizadas 
nas ilustrações que dão vida ao texto, remetem para a história que 
é contada e os elementos utilizados. Este exemplar é composto por 
cores vivas e suaves, utilizando o branco como fundo diversas vezes 
ao longo do objeto gráfico, criando o ambiente e respondendo às 
características das personagens. No entanto, considerei que a cor 
era o elemento que iria demonstrar graficamente a aprendizagem 
entre as personagens ao longo da história e tendo em conta cada 
momento em que ocorre essa interação, o que dá ao elemento da 
cor um papel importante na componente cognitiva deste livro.  

Fig.17 - Tipografia utilizada.

Fig.18 - Tipografia desenhada à mão.

Fig.19 - Tipografia desenhada à mão.
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Sendo neste projeto, o fundo sem cor algo recorrente, o tipo de 
papel torna-se numa vertente bastante importante a ter em con-
ta. Posto isto, realizei diversas experiências com ilustrações em 
tipos de papel que apresentavam características distintas. Con-
clui que o projeto adquire vantagem com um tipo de papel com 
alguma textura e com um tom mais amarelado, encontrando es-
sas particularidade no Munken Pure. Foi utilizada a gramagem 
de 150 para o interior do livro e para a capa. Esta característica 
foi pensada como ponto comum em toda a coleção, apoiando a 
coerência gráfica, tal como a tipografia e o formato.    

A capa apresenta o título do livro e o nome da autora, com uma 
caligrafia, com o propósito de criar coerência com a temática que 
é apresentada no objeto gráfico. É utilizada uma ilustração da per-
sonagem principal que ocupa a capa e parte da contra capa. Este 
elemento permite a ligação do título literário, que é exatamente o 
nome dele,  à imagem ilustrada do pássaro em questão. 

Papel

Capa e Contracapa

Fig.21 - Contracapa do livro Ciro.Fig.20 - Capa do livro Ciro.
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Como já foi referido anteriormente este objeto gráfico trata 
o tema relativamente ao espectro do autismo, sendo dadas as 
características principais e marcantes deste défice à personagem 
principal, que neste caso é um pássaro, intitulado de Ciro.

Ao longo da narrativa, esta personagem vai sendo posta à prova 
tendo em conta situações de partilha e interação, criando um 
paralelismo com a realidade. O conceito surgiu ao analisar as 
singularidades apresentadas por uma criança autista, transpon-
do-as para o reino animal e chegando à conclusão que o pássaro 
manifesta a sensibilidade e fragilidade pretendida. Optei por uti-
lizar apenas uma espécie, não querendo criar diferenças óbvias 
e físicas entre as personagens, visto que se trata de um défice de 
teor psicológico. A história requer numa viagem de migração de 
Ciro que, ao longo do percurso encontra outros pássaros com 
quem tem de interagir e que pretendem relacionar-se com ele, 
evidenciando as fragilidades deste síndrome nos diversos obstá-
culos colocados ao longo do livro, com o intuito cognitivo para 
as crianças e com a mensagem de que todos nós, independente-
mente das diferenças físicas e psicológicas, temos algo para ofe-
recer ao próximo, sendo a diferença uma coisa boa e favorável à 
aprendizagem e realização pessoal.  

Ciro começa a sua viagem realizando uma paragem para se ali-
mentar e este é o primeiro momento de interação entre ele e 
as restantes personagens, que se aproximam para comer com 
ele. No espectro do autismo a partilha é uma fragilidade e nor-
malmente é respondida com o ataque, sendo demonstrado na 
ilustração correspondente. Pode ser interpretado, também como 
o primeiro contacto, não apresentando qualquer empatia para 
com o próximo, sendo também um dos aspectos acentuados des-
te défice. Continuando o seu percurso, a personagem principal 
deste objeto gráfico depara-se com um campo de flores e proce-
de à paragem, admirando-as e levando uma com ele na restante 
narrativa. Este acontecimento pretende ilustrar a obsessão que 
normalmente ocorre por um objeto, por parte de uma criança 
autista. Até este momento ainda não é criada qualquer ligação 
emocional entre as personagens, tendo como objetivo retratar a 
dificuldade de comunicação permanente entre crianças que não 
apresentam necessidades educativas específicas e crianças com 
este síndrome. O próximo momento desta história é o apareci-

Personagens e Narrativa

Fig.22 - Página do livro Ciro.

Fig.23 - Página do livro Ciro.
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mento de uma tempestade e pretende transparecer a sensibili-
dade ao barulho, originando o ponto de viragem da narrativa, 
marcada pela entreajuda ocorrida entre as personagens num 
momento de fragilidade. As situações que se seguem resultam 
na aproximação de Ciro e dos restantes pássaros, originando mo-
mentos de aprendizagem entre ambas as partes. Num primeiro 
instante é retratada a dificuldade de comunicação presente no 
autismo, evidenciada pela forma como canta, mas também o 
respeito e aceitação por parte dos restantes ao lidar com esta si-
tuação. Posteriormente é analisada a inteligência e eficácia exis-
tente nos casos que apresentam este défice, com capacidade cog-
nitiva para a resolução de problemas relativas a diversas áreas. 
Na narrativa, Ciro ensina aos restantes pássaros como construir 
um ninho como o dele, reforçando a aprendizagem de ambas as 
partes e com situações quotidianas. 

Fig.24 - Página do livro Ciro.

Fig.25 - Página do livro Ciro.
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Sendo a ilustração uma das minhas áreas de interesse foi bastante 
gratificante desenvolver um projeto em que esta vertente apresen-
ta uma importância acentuada, permitindo-me explorar uma lin-
guagem que transmita uma mensagem paralela ao próprio texto e 
que possa ser lida por crianças que ainda não sabem ler o código 
convencional. Assim, partindo do texto escrito anteriormente, co-
mecei a elaborar os primeiros esboços das ilustrações, que seriam 
assentes numa linguagem plástica simples de modo a ser entendi-
da pelas crianças. Posteriormente, fui reelaborando cada ilustra-
ção, com o objetivo de a munir com uma mensagem paralela ao 
texto escrito e que o complementasse. Desta forma, foram sendo 
acrescentadas pequenas características às personagens, pequenos 
pormenores nas ilustrações que permitam uma leitura mais criati-
va e pessoal por parte do leitor, da obra em questão.

Numa primeira fase, desenvolvi as ilustrações com suporte digital 
e após uma troca de ideias com o meu orientador Júlio Dolbeth, 
concluí que inserir textura iria beneficiar a componente gráfica 
pensada para o objeto literário. Assim sendo, explorei diversas tex-
turas e, a partir da experimentação, refleti sobre qual seria a me-
lhor forma de as utilizar de modo a construir uma coerência entre 
o texto escrito e a mensagem gráfica e entre as próprias ilustrações. 
Nesta etapa, o meu conceito ainda permanecia primário e só com 
o desenvolver do mesmo, consegui encontrar uma forma de co-
municação que além deste propósito, demonstrasse a forma de 
expressão que foi pensada por mim, para caracterizar este projeto.

Com a mudança de temática e conceito, senti necessidade de de-
senvolver os vários elementos ilustrativos a partir da técnica de 
recorte e pintura, com o objetivo de entender a interação entre 
textura e forma, procedendo depois à digitalização das mesmas. 
No entanto, não obtive os resultados esperados, desenvolvendo 
desde aí as ilustrações com suporte digital, mas aproveitando as 
formas conseguidas a partir das técnicas utilizadas anteriormente. 
Este processo deu origem aos elementos utilizados nas presentes 
ilustrações, como os componentes utilizados nos meios envolven-
tes (árvores, casas de pássaros, sementes, casas da cidade, flores, 
etc) e as personagens. 

Numa reunião mais recente com o professor Júlio, recebi indica-
ções em como as ilustrações tinham uma vertente estática e mo-

Ilustrações

Fig.26 - Exploração inicial de formas 
e texturas.

Fig.27 - Exploração inicial de formas 
e texturas.

Fig.28 - Exploração inicial de formas 
e texturas.

Fig.29 - Exploração inicial de formas 
e texturas.
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nótona, visto que os elementos apresentavam características simi-
lares, o que conduzia à quebra do ritmo do objeto gráfico. Posto 
isto, alterei certos elementos de modo a proporcionar dinamismo 
às ilustrações.

Quando demonstramos interesse numa área concreta, a influ-
ência de outros artistas naquilo que produzimos, é recorrente. 
Desde pequena que me foram apresentados diversos exempla-
res literários, com as mais diversas formas de ilustração, tendo 
o meu interesse e fascínio incidido principalmente nas obras da 
editora Planeta Tangerina e em livros que apresentassem uma 
forma de expressão similar. Assim sendo, posso considerar que 
tive como influência ilustradores como Madalena Matoso, Yara 
Kono, Bernardo Carvalho, Yael Frankel e Jon Klassen.

Fig.30 - Exploração inicial de formas 
e texturas.

Fig.31 - Exploração inicial de formas 
e texturas.

Fig.32 - Exploração inicial de formas 
e texturas.
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Durante o projeto de criação deste livro sempre tive uma curiosidade 
sobre como ele poderia ser recebido e compreendido pelas crianças a 
quem era destinado. Assim, quando o projeto estava praticamente pron-
to, pedi a uma educadora se poderia ler o livro ao seu grupo de crianças 
na Hora do Conto, ao que ela acedeu.

A expectativa das crianças era grande uma vez que a educadora lhes 
começou por dizer que lhes iria ler uma história nova, que nem havia 
ainda o livro. Todos quiseram saber o nome da história mas a educado-
ra não lhes revelou qual era. Começaram por detectar que o livro não 
tinha capa, nem contracapa, nem lombada, o que revelava práticas de 
leitura regulares na sala, ou seja, eram um grupo habituado a que lhes 
lessem histórias diariamente. Algumas das crianças até se ofereceram 
para ajudar a autora a acabar o livro, pois eles também estão habituados 
a inventar histórias, a ilustrá-las e a construir livros. Eram por isso um 
grupo exigente.

A educadora começou a ler a história e, de imediato, fez-se silêncio na 
sala. Enquanto se fez a leitura, os olhos das crianças não saiam do livro e 
das imagens, ouvindo a história e mostrando atitudes de grande atenção. 
E foi esta a situação observada durante toda a leitura. No final, a educa-
dora questionou o grupo sobre qual seria o título da história, e de ime-
diato foram várias as sugestões, todas sobre o pássaro Ciro. A educadora 
acabou por lhes dizer que o título da história era Ciro, situação que agra-
dou às crianças porque perceberam que a história era sobre ele. Nesta al-
tura, a educadora perguntou ao grupo se o Ciro os fazia lembrar alguém 
que conheciam e algumas das crianças do grupo lembraram-se de um 
colega do ano anterior (o Pedro1) que tinha Autismo. E explicaram que 
tal como o Ciro, o Pedro também fazia coleções (não de sementes mas de 
carros da polícia), não gostava de barulhos e gostava de brincar sozinho. 
E também eles, enquanto amigos dele, o aceitavam e respeitavam tal 
como o bando do Ciro. E a atitude mais referida pelas crianças durante 
o debate sobre a história foi a amizade e o respeito pelo outro.

No final, saí daquela sala com a sensação de que o livro e a história ti-
nham sido compreendidos por aquelas crianças e que a obra tinha sido 
o ponto de partida para uma conversa e um debate sobre a temática 
abordada, de modo a promover comportamentos de respeito e inclusão 
na escola, sendo esse o meu objetivo.

1 Nome fictício de modo a preservar a identidade da criança.  

Experiência Real

Fig.33 - Ilustração realizada por crianças 
do Jardim de Infância Cesaltina Fialho 
Gouveia depois da leitura do livro Ciro.

Fig.34 - Ilustração realizada por crianças 
do Jardim de Infância Cesaltina Fialho 
Gouveia depois da leitura do livro Ciro.

Fig.35 - Ilustração realizada por crianças 
do Jardim de Infância Cesaltina Fialho 
Gouveia depois da leitura do livro Ciro.
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Fig.36 - Ilustração realizada por crianças 
do Jardim de Infância Cesaltina Fialho 
Gouveia depois da leitura do livro Ciro.

Fig.39 - Ilustração realizada por crianças 
do Jardim de Infância Cesaltina Fialho 
Gouveia depois da leitura do livro Ciro.

Fig.37 - Ilustração realizada por crianças 
do Jardim de Infância Cesaltina Fialho 
Gouveia depois da leitura do livro Ciro.

Fig.40 - Ilustração realizada por crianças 
do Jardim de Infância Cesaltina Fialho 
Gouveia depois da leitura do livro Ciro.

Fig.38 - Ilustração realizada por crianças 
do Jardim de Infância Cesaltina Fialho 
Gouveia depois da leitura do livro Ciro.

Fig.41 - Ilustração realizada por crianças 
do Jardim de Infância Cesaltina Fialho 
Gouveia depois da leitura do livro Ciro.
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Fig.42 - Página do livro Ciro.

Fig.45 - Página do livro Ciro.

Fig.48 - Página do livro Ciro.

Fig.51 - Página do livro Ciro.

Fig.43 - Página do livro Ciro.

Fig.46 - Página do livro Ciro.

Fig.49 - Página do livro Ciro.

Fig.52 - Página do livro Ciro.

Fig.44 - Página do livro Ciro.

Fig.47 - Página do livro Ciro.

Fig.50 - Página do livro Ciro.

Fig.53 - Página do livro Ciro.
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Fig.54 - Página do livro Ciro.

Fig.57 - Página do livro Ciro.

Fig.60 - Página do livro Ciro.

Fig.55 - Página do livro Ciro.

Fig.58 - Página do livro Ciro.

Fig.61 - Página do livro Ciro.

Fig.56 - Página do livro Ciro.

Fig.59 - Página do livro Ciro.

Fig.62 - Página do livro Ciro.
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Para a realização deste projeto foi necessário ter em conta di-
versos conceitos imprescindíveis para o processo de criação do 
livro ilustrado. Sendo o espectro do Autismo, o tema abordado 
na primeira edição desta coleção, cheguei à conclusão que teria 
de adquirir competências não só relativamente a este síndrome, 
mas também relativamente ao sistema de inclusão e necessida-
des educativas específicas, áreas essas em que não apresentava 
qualquer tipo de conhecimento científico. Embora apresentasse 
interesse e curiosidade em relação à área da ilustração e design 
social, considerei que teria de consolidar conhecimentos e ferra-
mentas que me permitissem desenvolver esta criação. Todos es-
tes conceitos apresentaram a sua importância na resolução desta 
proposta e considerando-se um projeto de inclusão social, ter em 
atenção de que maneira é que este projeto poderia incidir e quais 
as consequências que teria na sociedade foi um estudo que teve 
de ser realizado. 

Sendo um projeto destinado a crianças que ainda não adquiri-
ram a capacidade da leitura convencional, o objeto gráfico teria 
de apresentar competências explícitas para que os interme-
diários leitores, os profissionais da área ou outra pessoa que as-
suma esse papel, conseguisse facilmente transmitir a mensagem 
pretendida, de modo a consolidar os conhecimentos tratados. 
Os elementos do objeto literário, o texto e as ilustrações teriam 
de apresentar características propícias à aprendizagem de crian-
ças na faixa etária pretendida sendo por isso, utilizada uma lin-
guagem fácil, curta e objetiva e personagens principais pensadas 
para a criação de uma ligação emocional com o público alvo, 
visto que se trata de uma narrativa em que a interação ocorre 
entre animais, originando situações propícias de aprendizagem, 
considerando o seu sentimento de empatia.

A criação das ilustrações e a sua forma de comunicação para 
com o público, foi um ponto que considerei pertinente dado o 
seu factor de comunicar sozinhas. Tentei criar um objeto em que 
o texto e as ilustrações se fundissem num só, tendo cada um a sua 
importância e valor mas que o funcionamento dos dois elemen-
tos, consistisse na transmissão da mensagem pretendida e das 
aprendizagens consolidadas. Ao longo da narrativa e das ilus-
trações que a acompanham, existem pormenores relativamente 
a diversos pontos que seriam importantes focar com indivídu-
os que vivem numa sociedade composta por outros indivíduos, 
como a amizade, o respeito e a consideração. O objetivo deste 
objeto literário, tem como base focar o espectro do autismo e as 

Conclusão
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suas características, funcionando como guia de percepção para 
as crianças sem necessidades educativas específicas, mas ao mes-
mo tempo facilitar a interação entre eles e auxiliar na criação de 
adultos com valores.   

Foi um tema que me permitiu crescer a nível pessoal e profissio-
nal. A nível pessoal, porque tive oportunidade de contactar com 
pessoas ligadas à educação e à ilustração que não conhecia mas 
que, com o seu exemplo de vida, me enriqueceram como ser 
humano. A nível profissional, porque tive de resolver diversos 
obstáculos estéticos, de experimentar e trabalhar com materiais e 
ferramentas novas para mim, de pensar em diferentes estratégias 
para obter o que considero ser uma boa forma de aprendizagem 
para jardim de infância e de entrar e conhecer o mundo da edu-
cação  inclusiva. Sendo considerado a primeira edição de uma 
coleção de livros para a infância, pretendo que haja uma conti-
nuidade, de modo a tratar as restantes problemáticas educativas 
ligadas às necessidades educativas específicas, originando uma 
coleção que possa auxiliar nas práticas educativas inclusivas  em 
qualquer jardim de infância. 

Sendo o Design uma área que apresenta diversas vertentes e 
ferramentas que permitem solucionar situações problemáticas 
e dificuldades a nível social, considero que o papel do design e 
dos designers será a criação de fios condutores inovadores que 
permitam a reflexão, o debate e a mudança de consciências nas 
áreas de incidência necessária. 
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Anexos

Anexo 1
Educadora Eunice Onofre
Agrupamento de Escolas de Alcabideche 
Escola Básica e Jardim de Infância Alto da Peça 

P: Qual foi a razão pela qual decidiu seguir esta profissão?
R: Porque quando comecei a trabalhar, aliás antes de começar 
a trabalhar, fui convidada para ir para uma CERCI em Mira 
Sintra, e gostei apenas. Gostei do que estava a fazer e achei 
que poderia intervir neste campo e quando fui para o regular, 
há quarenta (40) anos atrás, sempre tive crianças com algum 
tipo de patologia que naquele tempo não era considerado, não 
se tinha em conta e curiosamente vinha bater no paradigma 
que temos agora, que é ‘és mais um no meio dos outros’ com 
necessidades específicas sim, mas ao encontro destas necessi-
dades não havia muita coisa delineada portanto eram crianças 
que muitas vezes, sim, com autismos, com paralisias, com hi-
peratividades e nós tínhamos que saber lidar com aquilo e eu 
achei que aquilo me fazia sentido, conseguir dar oportunidade 
e estudar um bocado a forma como aqueles seres funcionavam 
e assim que tive oportunidade concorri.

P: Há quanto tempo exerce esta profissão?  
R: Como educadora há trinta e oito (38) anos, na educação 
especial há vinte (20) anos.

P: Com que regularidade trabalha com crianças com 
necessidades específicas?
R: Diariamente, durante vinte (20) anos.

P: Que crianças com necessidades específicas lhe apa-
recem com maior regularidade?
R: Hiperatividades, umas diagnosticadas, outras que apontam 
para… tem muito a haver com a parte social e com a questão 
da educação e dos padrões da educação atuais portanto o facto 
de não se estabelecerem limites na altura certa muitas vezes po-
tência aqueles comportamentos mais irrequietos das crianças 
e portanto depois existe um misto entre aquilo que é hiperati-
vidade e o que é falta de normas e de regras mas que de facto 
depois se transforma numa patologia e este tipo de situações é 
muito regular. Por exemplo, as psicoses são crianças, alguns de-
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les à cabeça sem problemas e que depois o meio social, o meio 
familiar vai potenciar o aparecimento de uma desorganização 
do mundo interno e que se transforma de facto, numa patolo-
gia. O autismo está a surgir em grande escala nos pequenos, e 
as dislexias que também, não sei até que ponto, é que não vão 
juntar com o tipo de modelo que temos no primeiro ano, para 
começar a aprendizagem da leitura e depois uns funcionam 
como disléxicos, outros são menos disléxicos e quando chega a 
altura de fazer uma avaliação, se não tiverem o compromisso 
cognitivo são dados como disléxicos mas não sei até que ponto 
é que o são ou que se viciaram num determinado tipo de escri-
ta e o facto de terem menos atenção não lhes permite absorver 
fonologicamente os sons e então aquilo transforma-se. Muitos 
deles estão rotulados como disléxicos. Portanto sim, dislexia, 
hiperatividade, autismo e psicoses que têm vindo a aumentar.    

P: Como caracteriza as crianças autistas?
R: Nós temos diversos tipos de autismo e eu tenho lidado com 
diversos tipos de autismo. Geralmente são crianças com uma 
grande acuidade visual, são miúdos com uma grande acuidade 
auditiva, o que depois faz com que em campo, eles absorvam 
muito facilmente todos os estímulos visuais e auditivos que lhes 
são dados e depois funcionam à maneira deles portanto eles 
aderem geralmente ao treino e  funcionam tendo em conta o 
espectro do autismo. Eles vão por etapas, o pior treino é o da 
relação e do conhecimento do eu e do tu, a alternância entre 
o eu e o tu é o mais difícil porque eles vivem no mundo deles 
e para eles bastam eles próprios, como muitos adultos que co-
nhecemos que não precisam de ninguém, e há muitos adultos 
que olhamos e dizemos que é estranho, parece que não vê mas 
ao mesmo tempo está a ver tudo e geralmente são cabeças com 
um QI elevado, mas depois a parte relacional e inter relacio-
nal, a parte do outro estar cá para ele ou a parte de estarem cá 
para o outro não existe. Essa é a parte pior. O autismo, mes-
mo autismo profundo em que há compromisso cognitivo não 
tenho lidado ultimamente, mas já lidei com vários casos e é 
relativamente mais difícil, porque são crianças que são treiná-
veis e aquilo acaba por ser um bocado primário e animalesco 
porque é reflexo condicionado. Quando aquilo sai da norma, 
desorganizam-se e gritam e auto flagelam-se, é um bocado vio-
lento, isto é autismo com compromisso cognitivo. Aquilo que 
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normalmente apanhamos com mais frequência são sujeitos que 
até têm capacidade intelectual e depois tudo o que treinas, seja 
associação, classificação, todo esse tipo de exercícios, até o or-
ganiza e eles aderem bem e depois têm áreas muito específicas, 
são capazes de, com três anos, saberem os algarismos todos, 
associarem a quantidade ao algarismo e depois têm interes-
ses muito específicos que tentamos agarrar, um é porque são 
tubarões, outro é porque são comboios, o outro é porque são 
relógios e agarramos aquilo de modo a treinar as outras com-
petências. A alternância da comunicação e da relação é a mais 
difícil mas treina-se.

P: Quais as linhas orientadoras para trabalhar com 
este tipo de crianças?
R: As linhas orientadoras estão muito baseadas naquilo que 
nós teoricamente vamos pesquisando e sabendo. Quando se 
chega a esta altura do campeonato tem-se a noção que o trei-
no sistemático e assertivo é muito mais produtivo do que, por 
exemplo, uma criança destas ter um treino duas vezes por se-
mana e então o que estamos a fazer agora porque atualmente 
não é possível, é por exemplo, sabemos que estes miúdos do 
espectro do autismo precisam de trabalho estruturado e então 
montamos dentro da sala toda uma rede de atividades que vão 
ao encontro do trabalho estruturado. Também sabemos que 
há métodos de intervenção dentro de sala que não são tão favo-
ráveis, por exemplo o MEM (Movimento da Escola Moderna) 
que é muito bom para a generalidade dos alunos, para o au-
tista, se não for bem implementado, baralha-o porque para o 
autista a escolha livre é complicada, a análise e a avaliação do 
que fez é complicada, há uma série de coisas que são compli-
cadas… e portanto, se tiver dentro de sala um trabalho estru-
turado vai organizá-lo, portanto não podemos estar com eles 
todos os dias, vamos montar isto dentro de sala e apetrechar 
os docentes e os auxiliares para que possam fazê-lo cumprir. A 
linha orientadora tem um bocado a haver com a teoria e depois 
é intuição porque muitas vezes o que resulta com uns, não re-
sulta com outros, seja no autismo, seja noutra coisa qualquer e 
nós estamos a lançar uma atividade e a meio da atividade surge 
um caminho porque a criança deu um sinal, porque a criança 
aderiu melhor a um pormenor da atividade do que a outro e 
nós pegamos por aí.
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P: Como é que a turma se relaciona com as crianças autistas?
R: Depende das idades. No início, com três (3) anos é difícil, 
principalmente se for um autismo que bate em todos, em que 
tira ou rasga ou estraga o trabalho dos outros, é difícil porque 
eles têm três (3), quatro (4) anos, é difícil de entenderem. Há 
medida que o sujeito vai estando mais tempo dentro do grupo 
e que o professor vai trabalhando também com o grupo essa 
incapacidade ou maior capacidade de fazer seja o que for, as 
crianças vão se adaptando e muitas vezes tomam uma atitu-
de passiva. Por exemplo, dentro da sala de aula do primeiro 
ciclo, às vezes não gostam muito daquilo porque acabam por 
se defender, acabam por dizer ‘mas ele também fez e portanto 
eu também lhe faço a ele’ e muitas vezes isto vai ao encontro 
daquilo que disse à bocado ‘és mais um no meio dos outros’, 
estás-me a dar um estalo, porque é que eu não te hei de dar 
a ti e isso também revela que aquele sujeito está a ser aceite 
como é. O que não está a ser aceite são as atitudes desadequa-
das que eles depois não lhe atribuem a ele enquanto patologia, 
atribuem-lhe a ele, enquanto criança mais uma no meio dos 
outros. Não é fácil. 

P: Sente alguma dificuldade de compreensão por parte 
das crianças ao lidar diariamente com crianças autistas?
R: Sinto mais a nível dos pais, das famílias porque claro que a 
criança chega a casa e diz ‘o Francisco deu-me um pontapé’, ou 
gritou, e os pais, atualmente, que são muito preocupados com 
os filhos, talvez demasiado, não querem que nada perturbe o 
funcionamento e o desenvolvimento dos filhos, especialmente 
em colégios particulares, existem muitos pais a queixarem-
-se à direção que não querem aquele menino ali, no caso dos 
autistas, no caso dos psicóticos porque eles têm uma forma de 
analisar a vida e mundo muito peculiar e reagem muito im-
pulsivamente, sem pensar e muitas vezes são os próprios pais. 
Por exemplo, temos agora uma criança autista que passa muito 
tempo a cantar alto e a perturbar. Eu entro lá e os outros já 
nem notam, também não se aproximam muito dele para ele 
brincar com eles porque ele também não dá qualquer tipo de 
sinal, não dá resposta e portanto não é um elemento ‘giro’ para 
se ir buscar para brincar mas se ele já conseguir estar a par, ao 
lado dos outros, enquanto os outros brincam, também não o 
afastam. Mais fácil talvez no primeiro ciclo de o afastar, de não 
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chamar, de não incluir nas brincadeiras, é mais fácil no primeiro 
ciclo de isso acontecer porque eles dizem ‘eu até tentei mas ele 
começou a marcar golos na baliza contrária’ e portanto não inte-
ressam, é um elemento que não interessa por isso fica no banco.

P: Como profissional, considera pertinente existir uma 
coleção de histórias destinada a promover situações 
educativas que debatam e ajudem a esclarecer as ne-
cessidades educativas das crianças?
R: Sim, eu acho que sim. Acho que tudo o que se faça para 
levar toda a comunidade, não só as crianças, todos os outros 
também precisam de perceber que cada sujeito tem o seu fun-
cionamento e que há formas de ir ao encontro do funciona-
mento do sujeito e isso tem de ser explicado às crianças tam-
bém. Aquilo que eu disse à bocado relativamente ao jogo de 
futebol, tem que lhes ser explicado que quando disserem vem 
jogar connosco à bola, aquilo é a baliza e tens que marcar ali 
os golos, a baliza tem que ter um bolinha vermelha, e dizerem 
que tem que marcar na baliza com a bolinha vermelha e expli-
car-lhes que se disserem só que é na baliza que tem que meter 
o golo, vai ser entendido que é em qualquer baliza e portanto 
se lhes for explicado e houver esta sensibilização, eu acho que é 
mais fácil porque já vi também, principalmente em casos que o 
fácies das crianças indica uma patologia diferente, em que eles 
têm aquelas caras menos bonitas, menos harmoniosas, em que 
agarram com garra e aquilo é um toque ligeiramente agressivo 
para nós, os miúdos afastam-se, muitos até choram se forem pe-
queninos e olham fixamente. Acho que esta situação, no setor 
público não se nota tanto porque cada vez mais há inclusão de 
meninos com patologias mas no privado nota-se muito, porque 
é tudo muito bonito, tem tudo muitos laços azuis e cor de rosa 
e as crianças reagem quando vêem, ou na rua, ou no teatro, ou 
no cinema, não entendem, não quero, eu não quero estar ao 
pé dele porque ele grita, não quero. Portanto se houver alguma 
sensibilização para, principalmente na ajuda, vamos lá ajudar. 
Por exemplo, as crianças gostam de ajudar as pessoas de idade, 
vêem uma pessoa de bengala e mesmo que essa pessoa tenha 
uma cara muito velhinha e enrugada, eles têm tendência a ir 
ajudar porque é uma pessoa que precisa, que necessita de ajuda 
e se isto for levado ali para o caso dos meninos diferentes, eu 
acho que os ajuda a aceitar melhor, sem dúvida.  
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Anexo 2
Educadora Paula Pires
Agrupamento de Escolas de Alcabideche 
Jardim de Infância/EB1 Professora Maria Margarida Rodrigues
Trabalha orientada pelo modelo pedagógico do MEM (Movimento da 
Escola Moderna)

P: Qual foi a razão pela qual decidiu seguir esta profissão?
R: Inicialmente matriculei-me na Faculdade de Psicologia e simultane-
amente, como já estava casada, matriculei-me na Escola Superior de 
Educação de Lisboa e não conseguia conciliar as duas porque na escola 
de educadoras de infância, a componente letiva era muito grande, não 
era como agora, semestral, aliás aquilo nem era licenciatura. Depois 
apaixonei-me pela profissão. Quando fiz o primeiro estágio em Oei-
ras, com um grupo de crianças, não percebia muito bem o que estava 
ali a fazer e acabei por perceber que era aquilo que eu queria fazer e 
continuei, até agora. Não desisti porque me identifiquei bastante com a 
postura com que a educadora trabalhava, com o modelo, com a forma 
como ela lidava com o grupo e pensei “é isto que eu quero fazer”.

P: Há quanto tempo exerce esta profissão?    
R: Trinta e Seis anos (36).

P: Com que regularidade trabalha com crianças com ne-
cessidades específicas?
R: Sempre. Todos os anos. Talvez desde que estou na função pú-
blica, não tenha trabalhado um ano. Portanto, estou na função 
pública há dezasseis anos (16) e todos os anos tenho uma criança 
com uma problemática.

P: Que crianças com necessidades específicas lhe aparecem 
com maior regularidade?
R: A mais regular, pelo menos nesta escola, é autistas. Já tive uma crian-
ça multideficiente mas, neste jardim de infância, desde 2002, são au-
tistas. Nós tínhamos no agrupamento uma unidade que se chamava, 
unidade de ensino estruturado, que era uma unidade de autismo, do 
espectro do autismo e necessariamente, muitas dessas crianças eram en-
caminhadas para nós para depois dar continuidade na unidade.

P: Como caracteriza as crianças autistas?
R: Para mim são iguais às outras, com uma capacidade de 
compreensão diferente, um ritmo diferente, uma perspectiva 
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do mundo e das relações sociais completamente diferente, mas 
iguais às outras e procuro adequar as minhas atitudes como se 
fossem iguais ou como se estivessem a compreender aquilo que 
estou a fazer. Portanto se na minha prática lectiva, eu tenho de 
adequar o meu trabalho e as minhas estratégias a cada uma. Eu 
tenho vinte (20) crianças e para cada uma tenho de adequar o 
meu trabalho portanto para elas é igual, são iguais às outras.

P: Quais as linhas orientadoras para trabalhar com este 
tipo de crianças?
R: Daquilo que me tenho apercebido, houve uma evolução em 
relação ao que se percebia em termos genéticos, em termos bio-
lógicos do que era o autismo. Depois há várias estratégias que 
vamos aprendendo e nos vão transmitindo. A minha linha de 
orientação é sempre a mesma, que é primeiramente a criação de 
laços afetivos, pode-se pensar que um autista, que não direcio-
na o olhar, que tem movimentos estereotipados, a base continua 
a ser a mesma, criar laços afetivos. Depois de criar esses laços, 
estipular regras. As regras que para uns podem ser mais condi-
cionantes em relação às coisas que eles preferem, porque muitos 
fazem sempre a mesma coisa. Criar regras, limites em relação 
a certos comportamentos de atuação mas é o mesmo que faço 
com os outros. A parte afetiva, a relação, o procurar envolver 
essa criança, nem que seja com um abraço, nem que seja com 
um momento em que vou sentá-lo e vou trocar com ele um brin-
quedo, nem que seja fazer o que ele está a fazer e eu vou imitar o 
que ele está a fazer, criar esses laços e depois uma série de regras 
que vão condicionar o que ele vai fazer na sala e vai trabalhar. 
Igual aos outros. 

P: Sente alguma dificuldade de compreensão por parte 
das crianças ao lidar diariamente com crianças autistas?
R: Nós temos um grupo cooperativo, que partilha as ideias, que 
partilham os momentos, que expõe as suas ideias, que expõe os 
seus problemas e nestes grupos, quando aparece uma criança 
com necessidades educativas, acaba por ser uma mais valia. Há 
um respeito total por parte das crianças. Eles percebem que estas 
crianças são diferentes mas no fundo igual a eles e não há proble-
ma nenhum. Eu posso dar um exemplo, tive um criança, durante 
três anos, multideficiente profunda, e ela só tinha momentos de 
prazer e desprazer e estava completamente incapacitada de sor-
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rir, de brincar, de interagir… Ela ouvia os estímulos exteriores, os 
ruídos. Muitas vezes essa criança era deitada à tarde, para estar 
numa posição diferente, era deitada de barriga para baixo e pos-
teriormente tapada. Acontecia estar sozinha na sala, porque fico 
sozinha da 13.15h às 14.15h, e essa criança começava a chorar e 
eu pegava nela ao colo e tinha que largar qualquer atividade que 
estava a fazer, fosse contar uma história, fosse fazer uma experi-
ência e eu dizia “Agora vão todos para as vossas áreas, vão todos 
para as vossas atividades e vão fazer o menos barulho possível 
para eu conseguir adormecer a Carolina” e não se ouvia barulho 
e eu tinha crianças de 3, 4, 5, 6 anos e eles iam trabalhar, para a 
pintura, para o desenho, para a casinha das bonecas e não ou-
víamos barulho. A Carolina adormecia no meu colo, deitava-a 
e continuávamos a atividade que tínhamos iniciado ou não, de-
pendendo do tempo. E há um respeito total, eles não dizem que 
ele é isto. Neste momento eu tenho uma criança autista, tenho 
outra que terá uma problemática da comunicação e outro da 
linguagem e comunicação e nunca ninguém pergunta porque é 
que é assim, ou porque é que acontece isto. Eu digo “O Gustavo 
tem de brincar assim, desta maneira. Vocês estão a compreender 
que ele está a fazer isto, desta maneira”. Às vezes, quando ele 
pressiona muito, há crianças que me chamam para resolver a 
situação e eu tiro o Gustavo de lá mas no geral, não há um dizer 
eu não quero o Gustavo na sala, não acontece isso. Há uma difi-
culdade de interação se o Gustavo agride, se o Gustavo bate ou 
tira alguma coisa porque normalmente é o que o Gustavo faz, é 
a forma de ele comunicar com os outros, são formas diferentes 
mas nenhuma criança diz para tirar o Gustavo dali, simplesmen-
te deixam-no e vão para outro sítio e dilui-se o problema do que 
ele está a fazer. As outras crianças têm bastante respeito mas por-
que eu mantenho essa postura para com a turma. A minha pos-
tura de ser assertiva, de aceitar o que acontece na sala. Muitas 
vezes tenho de me abstrair completamente do Gustavo, porque 
além dele não conseguir manter o contacto visual, ele sente uma 
necessidade constante de nos observar, com um olhar desafiador. 
Ele olha para mim para ver se eu estou a olhar para ele para 
ele ir bater no outro, ou para atirar o objeto que estiver na mão 
dele e eu tenho de ter uma atitude completamente desprendida, 
o que é difícil, e olhar de lado para ver se ele está a pensar ter 
alguma atitude violenta para com algum colega para tentar des-
montar esta atitude constante dele, de desafio. Progressivamente, 
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vou tentando desmontar. Sendo a minha atitude, uma atitude de 
aceitação, o grupo tem a mesma atitude. 

P: Como profissional, considera pertinente existir uma 
coleção de histórias destinada a promover situações edu-
cativas que debatam e ajudem a esclarecer as necessida-
des educativas das crianças?
R: É um desafio encontrar um livro que dê uma resposta. Exis-
tem livros sobre os afetos, sobre a moral, sobre as emoções, sobre 
o amor e são livros que se contar a história não me diz muito por-
que esse tipo de aprendizagem acontece diariamente. A área da 
formação pessoal e social que temos na nossa orientação curricu-
lar é um trabalho diário, assim como a sexualidade, como o res-
peito pelo outro, a cidadania… Todos os dias na minha prática, 
quando acontecem as coisas, os assuntos têm que ser abordados 
na reunião do fim do dia ou na “Hora do Conto”. Pontualmente, 
eu vou buscar livros que têm uma parte poética ou uma história 
pertinente o suficiente. Por exemplo, “ O Monstro das Cores”, 
que trabalhei o ano passado e tinha uma criança que tinha es-
pectro do Autismo, muito problemática, que batia nos outros e 
consegui encontrar nesta história uma forma de arranjar estra-
tégias para dominar os nossos medos, as nossas raivas, o nosso 
amor, o nosso ciúme, o nosso ódio, todos esses sentimentos, e jun-
tos arranjamos receitas e criámos no fundo, as regras da sala. A 
partir da história criamos as regras da sala, porque não estava a 
resultar aquelas regras que normalmente tiramos do grupo, não 
bater, etc… os acontecimentos eram mais graves e criamos as re-
gras. Se a Patrícia conseguir encontrar uma forma de comunicar 
esta problemática de uma maneira diferente, porque a verdade 
é que os livros que tenho encontrado não me satisfazem, aca-
bam por incidir bastante no assunto sem falar no resto, porque 
o respeito por uma criança com autismo é qualquer coisa que 
ultrapassa os limites de tudo. Eu tive um autista na minha sala 
que passava o dia todo a construir objetos que rodavam e depois 
de os construir, com molas e com coisas da sala, passava o dia 
todo a fazer barulhos, enquanto as restantes atividades estavam 
a decorrer. Eu não podia tirá-lo da sala. Se conseguir arranjar 
uma história que inclua isto tudo. Nós somos um grupo onde são 
todos diferentes e todos iguais e que respeitamos todos.
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Anexo 3
Escritora de literatura para a infância Manuela Castro Neves  

P: Quando é que começou a escrever?
R: Comecei a escrever quando era pequena. Sou de uma geração 
que na escola escrevia-se textos que a professora queria que fossem 
escritos mas era uma espécie de fórmula que posteriormente era 
aplicada, eram textos sobre vacas, animais domésticos, as estações 
do ano, as abelhas e aquilo correspondia sempre a uma fórmula, 
tinha que se dizer que tinha o corpo coberto de pelo, que tinha 
quatro patas, e eu sempre fui bastante sonhadora e o que é engra-
çado é que quando eu chegava a casa, por exemplo a professora 
mandava escrever uma redação sobre os cães e eu tinha de dizer 
que os cães são animais domésticos e esse tipo de coisas e eu co-
meça a pensar que engraçado era eu falar do meu cão ou então se 
contasse uma história com o cão. Tinha muita tendência para me 
refugiar a um canto, principalmente à noite, quando me ia deitar e 
começar a inventar uma coisa com base no tema que a professora 
tinha dado mas que não era aquilo que ela tinha pedido e aí co-
meçou a minha fuga, digamos assim, para um mundo que não era 
realidade estúpida que a professora nos obrigava. Eu vivia numa 
aldeia do Ribatejo que tinha um jornal, e quando tinha treze (13) 
anos publiquei, pela primeira vez um poema que era uma piro-
seira total mas o jornal também era, por isso como era um jornal 
piroso, aceitava e não tinha muita gente que publicasse lá. Então 
fiz um poema e foi a minha primeira coisa publicada. Depois, ha-
via um senhor que se chamava João de Aldeia que era poeta e que 
publicava sempre num semanário, num jornal do Ribatejo que o 
meu pai recebia em casa e eu via os poemas daquele senhor e deci-
di escrever-lhe uma vez e ele começou a fazer uma correspondên-
cia comigo, ele respondia-me em verso e depois eu respondia-lhe 
novamente e assim estabeleci a minha desinibição para escrever 
com um senhor que eu não conhecia. Outro lado ainda, é que 
lá na minha aldeia, havia uma senhora poetisa, casada com um 
farmacéutico de lá e a senhora ouvia mal mas era de uma certa 
burguesia e procurava-me para eu ouvir o ritmo dos sonetos que 
ela escrevia e eu achava aquilo extremamente aborrecido mas o 
certo é que essa relação com a produção quer do outro senhor, 
quer desta senhora acabou por pôr em mim um certo bichinho 
para escrever e foi assim que eu comecei a escrever, tinha um di-
ário cifrado, só eu e a minha prima é que conheciamos o alfabeto 
que tínhamos criado porque não queríamos que os nossos pais 
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lessem o que escrevíamos. Comecei com estas pequenas coisas do 
quotidiano e entretanto, a propriamente dita produção de escri-
ta para publicação veio da minha relação com a escola porque 
tinha sempre aquilo que escrevia para professores e educadores, 
para adultos no fundo e aquilo que depois comecei a escrever para 
crianças. Na sala onde trabalhava havia um armário no fundo da 
mesma e tinha lá um caderno A4 e tudo aquilo que se passava na 
minha sala, de relevante eu registrava lá e por isso fiquei com mui-
to material e quando tinha tempo ou quando adoecia, ia reler o 
que tinha escrito no caderno e reescrevi-a e desenvolvia os tópicos 
que ali tinha posto e depois conforme as coisas têm receptividade 
por parte dos outros ou não e isso é uma coisa muito importante 
que é sentirmos que aquilo que estamos a escrever é importante, 
ou alguém valoriza e nessa altura eu senti que os professores, os 
meus colegas, os estagiários valorizavam o que escrevia, aquelas 
histórias e isso levou-me a produzir e a produzir mais a por fim a 
publicar. Na escola tinha um tempo diário para ler histórias aos 
meninos e eu não me comecei logo por fazer isto, mas eu trabalhei 
quarenta e tal anos e nos últimos vinte e cinco (25), todos os dias 
lia uma história aos miúdos e aquilo era um momento de grande 
intimidade entre nós e de grande partilha e que eles adoravam e 
ainda agora quando me encontram dizem que gostavam das histó-
rias que contava. O facto de eu escrever para eles, de ler para eles 
e de eles comentarem tão favoravelmente aquilo que ouviam e de 
haver um clima de grande valorização da história em si levou-me 
a escrever e publicar histórias para eles. Em termos de histórias, 
aquilo que produzi em primeiro lugar foram histórias para ler. Tí-
nhamos uma coisa que se chamava oficina de escrita, uma prática 
em que todos escrevíamos para todos e eles pediam sempre para 
eu escrever com eles e eu escrevia também e no final líamos o que 
tínhamos escrito e era uma prática que os entusiasmava muito. 
O meu primeiro livro que se chama “O Elefante Diferente” foi 
escrito lá, numa oficina de escrita. Claro que depois, houve bas-
tante trabalho realizado mas o primeiro jato de produção para 
este livro, aconteceu lá, a partir de um sonho que tinha tido e 
que tinha partilhado com eles. Portanto foi essa motivação de 
escrever para eles e de eles escreverem para mim e de saber que 
ao escrever eles gostavam, que me levou a continuar a escrever. 
Quando me reformei, fiquei com mais tempo livre e pensei que 
se aqueles meninos gostavam, os outros também haveriam de 
gostar e pronto, foi assim.
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P: Quantos livros já escreveu?
R: Escritos para meninos pequenos estão nove (9) e para os adul-
tos, tenho produções sozinha, produções com outras pessoas e de-
vem ser sete (7). Para os miúdos tenho agora dois (2) para saírem, 
em duas editoras diferentes, um que sai em Maio, na altura da Fei-
ra do Livro e o outro deve sair pela altura do início do ano letivo. 
Tenho uma outra história à espera para ser aceite ou não e se essa 
for aprovada, se tiver alguma editora que a publique serão dez (10) 
mas neste momento são sete (7) publicados para crianças.

P: Considera que os seus livros são mais direcionados 
para que idades?
R: Isso é uma questão interessante… A minha experiência é com 
meninos de primeiro ciclo mas o que eu verifico é que os profes-
sores de primeiro ciclo têm muito mais dificuldade em integrar a 
parte das histórias no quotidiano delas do que os educadores de in-
fância. Eu sei que a pergunta que me estás a fazer é sobre as idades 
e não sobre a utilização e sobre os mediadores mas, de qualquer 
das maneiras, quando escrevo, escrevo para os meninos de cinco 
(5), seis (6), sete (7), oito (8) anos mas depois tenho uma outra ideia 
de que os livros consoante a forma como nós os trabalhamos com 
as crianças, eles podem servir para meninos desde o pré-escolar 
até meninos muito mais velhos. Eu imagino este último livro que 
escrevi que se chama “Balada para um menino que me bateu à 
porta” que é sobre um menino refugiado, na minha cabeça está 
um menino de oito (8) anos. Tenho outro que se chama “Bichos do 
meu quintal e algumas gotas de chuva” que imagino uma criança 
de oito (8), nove (9) anos, que é baseado nos bichos do meu quin-
tal. Agora, por exemplo, tenho uma neta pequena que tem dois 
(2) anos e escrevi muitas coisas para ela, lengalengas, brincadeiras 
com a língua, com sons e ela divertiu-se bastante com aquilo. Isso 
levou-me a pensar realizar uma publicação para meninos de dois 
(2), três (3), quatro (4) anos e sei que esse não daria para meni-
nos que não fossem dessas idades. Os que eu tenho publicados, 
depende da maneira como as pessoas os agarram. Eu tenho um 
livro que se chama “Um cavalinho entre papoilas e estrelas”, tem 
ilustrações fantásticas da Madalena Matoso que é  ilustradora que 
trabalha comigo, e conta a história de um cavalinho que vivia com 
os seus amigos e que todos os dias saltava de um prado para o ou-
tro e quando chegava à vedação voltava para trás e brincava nova-
mente com os amigos mas um dia por razões que desconhecemos 
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ele foi cavalgando e foi parar a uma nuvem. Na nuvem ele ficou 
com as pernas presas e não conseguiu sair dali e enquanto lá esteve 
foi observando o que se passava no céu e pronto, não vou contar a 
história toda, mas é para chegar a uma conclusão. Ele queria que 
o fossem buscar, pensava quem é que poderia passar por ali, se um 
paraquedista, etc… Até que um dia uma trovoada trá-lo de volta e 
ele volta para ao pé dos amigos e eles perguntam-lhe como é que 
era a vida no céu e ele fantasia imenso. O que acontece é que ele 
faz uma descrição dos fenómenos celestes pela fantasia dele e eu 
cheguei à conclusão que este livro só seria útil para meninos que 
já conhecessem alguma coisa dos astros porque fala de cometas, 
nebulosas, eclipses, de vários fenómenos que acontecem no céu e 
o que é engraçado é que eu fui a uma escola em Vila Real e uma 
educadora de infância convidou-me para ir apresentar este livro 
aos meninos e a sala dela era de três (3), quatro (4) e cinco (5) anos 
e foi fantástico. Ela tinha lido a histórias às crianças e adoraram 
e não se preocupam em não saber o que é um eclipse, ou uma 
nebulosa, ou constelações. É engraçado que os miúdos estavam 
encantados com esta história e nunca me passaria pela cabeça que 
atingisse meninos tão pequenos.

P: Como define o seu processo criativo para escrever li-
vros para crianças?
R: Uma coisa é como surgem as ideias e surgem sempre daquilo 
que observo, de uma coisa que me aconteceu. Por exemplo, fui 
a uma excursão de professores aposentados e andamos de auto-
carro pela Irlanda e vi imensos prados, são uns atrás dos outros e 
tem muitos cavalos e a certa altura vi um cavalinho branco e eles 
depois têm lendas relacionados com os cavalos brancos. Vi um 
cavalinho branco que estava debaixo de uma nuvem, ele estava a 
pastar e havia uma nuvem daquelas que ficam um bocado mais 
abaixo por cima dele e era enorme e eu olhei para aquilo e achei 
que tinha de haver alguma relação entre estes dois mundos e en-
quanto ia no autocarro já imaginava o que poderia ser e sabia que 
o cavalinho tinha de ir lá a cima, tinha de estar com a nuvem. Foi 
a partir dessa imagem que surgiu a história que depois deu origem 
ao livro “Um Cavalinho Entre Papoilas e Estrelas” e é sempre as-
sim, alguma coisa que acontece ou um sonho no caso do livro “O 
Elefante Diferente”. “Um Fantasminha no Jardim” surgiu porque 
uns meninos de um jardim de infância daqui que se chama “Mato 
Cheirinhos”, ofereceram-me uma caixa com quatro (4) fantoches: 
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um fantasminha, um mergulhador, uma fada e uma flor. Com isso, eles 
pediram-me para escrever uma história que entrassem as personagens 
e eu fui para casa imaginar como é que aquelas quatro (4) criaturas se 
poderiam juntar e lá fiz a história. Depois enviei a história para eles e 
eles fizeram uma magnífica ilustração mas a editora não quis incluir na 
publicação. No livro “Uma Cadela Amarela e Vários Amigos Dela”, 
a história surgiu porque estava a passear na praia e vi uma cadela e 
parecia mesmo amarelinha. No entretanto aproximou-se uma gaivota 
e ficaram as duas ali e depois apareceu um gato e entretanto, eu pen-
sei que isto poderia dar uma história engraçada se aparecessem mais 
animais. Na minha cabeça foram aparecendo outros que não estavam 
efectivamente na praia e a história começou a surgir. A Madalena fez a 
ilustração e quando a ilustração estava concluída, nós fomos à editora e 
disseram-nos, na altura, que não podia ser porque ela tinha ilustrado o 
gato de biquíni. A Madalena disse que tirava o biquíni mas eu gostava 
tanto de como estava, que mudei de gato para gata, na história. Isto é 
só para a Patrícia ter consciência de alguns constrangimentos que nos 
surgem quando os livros saem de ao pé de nós, quando há pessoas que 
têm de publicar. Portanto há sempre algum acontecimento que desen-
cadeia a história, o mais difícil é mesmo acabar. 

P: Considera que deve haver alguma sensibilidade quando 
se escreve para crianças? 
R: Eu acho que a primeira coisa é gostar de crianças e estar habitu-
ado a lidar com elas, ou seja ter alguma afinidade para com elas. É 
preciso conhecer os seus gostos e a maneira como elas gostam de ou-
vir as histórias, mas isto é uma teoria minha, é aquilo que eu penso. 
Há teorias diferentes, por exemplo no outro dia fui ao lançamento 
de um livro do Afonso Cruz e na minha opinião, uma criança que 
leia aquilo, não percebe nada. Eu gosto imenso dele como autor 
para adultos, mas ele defende que o autor deve escrever como gosta 
e depois esperar que a criança entenda, ou não entenda e fazer a 
leitura que pode fazer. E é engraçado porque me dizem bastantes 
vezes que se nota bem que fui professora, e eu respondo “Pois, é 
natural”, porque a verdade é que a minha experiência de quotidia-
no com crianças, influencia bastante a maneira como escrevo. Eles 
entendem bastante bem a minha linguagem.

P: Como é que caracteriza a sua escrita? 
R: Não sei, eu acho que a minha escrita flui e isso é importante 
para mim. É importante que quando leio aquilo que escrevi, não 
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me engasgue e depois considero que vai ao encontro daquilo que 
as crianças gostam de ouvir e gostam de ler. O último livro que eu 
escrevi, chamado “Um Menino Bateu-me à Porta” e o menino era 
refugiado e aí considero que é uma postura de escrita diferente da 
que eu costumo ter porque efetivamente eu quis ensinar alguma 
coisa aos meninos e normalmente, apesar de haver uma mensa-
gem implícita, não é óbvia e não foi esse o meu propósito desde 
o início. Neste livro há uma mensagem explícita que é valorizar 
as nossas diferenças e as dos outros. Geralmente eu não tenho a 
preocupação de passar uma mensagem. O mais importante para 
mim é o ritmo da escrita, ser levada pelas palavras. Eu gosto de 
palavras. Na minha opinião há lugar para todo o tipo de livros. 
Para mim não é importante ensinar alguma coisa, é preciso sim, 
que se crie uma atmosfera de escrita que encante as pessoas, que 
leve as pessoas até à escrita.

P: Para uma pessoa que está a começar no mundo da es-
crita, considera que exista alguma diretriz que deva ter 
em conta?
R: Eu acho que as pessoas devem ser verdadeiras com aquilo que 
escrevem, ao expor uma coisa que realmente lhes preocupa, essa 
preocupação passa automaticamente para a escrita. Acho que as 
pessoas devem escrever de acordo com aquilo que sentem e com 
a preocupação do público para que estão a escrever porque as 
crianças são muito mais puras do que os adultos. 



83

Anexo 4
Editora Planeta Tangerina 
Yara Kono
Madalena Matoso 

P: Como é que nasceu o Planeta Tangerina?
Madalena:
Foi uma coisa que começou por ser, no início era quase uma 
espécie de partilhávamos o mesmo espaço, fazíamos alguns tra-
balhos em comum e outros não. Ou seja quase como freelan-
cers a partilhar o mesmo espaço. Pronto e depois os projetos 
em comum foram crescendo. Nós nunca quisemos crescer mui-
to, ter muitas pessoas, aceitar muitas encomendas, sempre pre-
ferimos uma coisa com ritmo um bocado mais lento e seletivo. 
Por exemplo, aquela coisa de ligar a uma sexta feira para um 
trabalho para entregar na segunda, não é muito a nossa praia. 
E por isso sim fomos nos adaptando, chamando algumas pesso-
as para a equipa. Portanto a equipa inicial era a Isabel Muñoz 
Martins, o Bernardo Carvalho, eu (Madalena Matoso) e o João 
Abreu. O João ainda está connosco um bocado à distância, 
trata da parte das contas e stock, também já escreveu dois livros 
para o nosso catálogo.

Yara:
Apesar de não estar presente fisicamente, é um papel importante. 

P: Em que ano é que o Planeta Tangerina surgiu?
Madalena:
Nós começamo-nos a juntar nessa tal vertentes de partilhar um 
espaço em 1999. Depois eu acho que a escritura foi no ano 2000. 
Ou 2001. Acho que a escritura oficial de criar uma empresa foi 
no ano 2000. A empresa tem  mais ou menos 20 anos. Sim, de-
pois inicialmente fazíamos muito trabalho de atelier, ou seja re-
cebíamos encomendas e dávamos resposta a essas encomendas 
e depois a partir de 2004 fizemos um livro mas que servia qua-
se como portfólio, para apresentar o nosso trabalho, um bocado 
como uma experiência. Aliás em 2003 fizemos um livrinho muito 
pequenino quase como experiência. Depois em 2004, apesar de 
ser só um livro correu bastante bem e não tínhamos distribuição, 
não tínhamos nada dessa estrutura montada, nem sequer sabí-
amos como é que se fazia mas começámos a aprender e depois 
em 2005 não fizemos livro nenhum, porque continuávamos a ter 
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muito trabalho de encomenda e em 2006 foi quase, obrigámo-
-nos a  começar a levar a editora mais a sério e fizemos três livros 
no fim de 2006. Por isso, eu acho que a editora Planeta Tange-
rina, se tivermos de marcar uma data de início diria dezembro 
de 2006, que foi quando saíram os três livros. Sim foi quando a 
coisa começou a ser um bocado mais constante.  

P: Tiveram logo uma aceitação por parte do público ou 
foi uma evolução ao longo dos anos? 
Madalena:
Surpreendentemente sim. Eu acho que na altura não havia mui-
tos livros deste estilo. Eles destacaram-se, ou seja não se destaca-
ram por ser muito comerciais ou um grande sucesso. Por acaso 
houve um deles que foi marcante, é um dos livros que continu-
amos a editar, hoje em dia. Já vai na décima terceira edição. E 
isso também contribuiu para continuarmos a achar que valia a 
pena fazer livros, que havia lugar, que havia espaço para o pro-
jeto destes.

P: Quantos livros tem o Planeta Tangerina editados até 
à data? 
Madalena: 
Acho que agora são cerca de 60, é mais ou menos isso. Mas 
pronto é uma coisa muito muito pequena, um ritmo muito lento, 
porque uma editora normal, aliás uma editora grande faz 60 
livros por ano. Uma média faz 20 e por isso 60 ao longo de 13 
anos é uma média fraquinha, mas tendo como principal obje-
tivo continuar a ser uma editora pequena, fazer, ou seja criar 
os livros, ou seja escrever textos, fazer ilustração, fazer design, 
publicar, distribuir, tudo aqui dentro. E depois ás vezes dar uma 
certa continuidade ao livro ou seja ir a escolas, fazer oficinas, é 
uma forma de prolongar a vida do livro. Isso tudo junto. Claro 
que não podíamos fazê lo se fizéssemos 20 livros por ano. Era 
impossível. Seria uma coisa completamente diferente.

P: Como é a distribuição de tarefas no Planeta Tangerina?
Madalena:
A Isabel Minhós Martins faz grande parte dos textos do nosso 
catálogo e  também acho, que é a figura central da editora 
porque, por exemplo quando colaboramos com outras pessoas 
é muito através dela, ou seja é ela que faz o papel da editora, 
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naquele sentido de editar textos, definir equipas, de juntar pesso-
as, estar um bocado mais atenta ao calendário, aos projetos que 
vamos fazer e que esses projetos estejam equilibrados, no sentido 
do tipo de livros que fazemos não ser todo igual ao longo do ano 
ou seja, haver uma certa diversidade e um ritmo que seja inte-
ressante. Nós começámos muito pelo livro de imagens ou o livro 
ilustrado, o Picture Book. Depois começámos a ir para coisas, 
mais da área de não ficção e isso eu acho que é muito puxado 
pela Isabel, ela é assim o motor. Nós temos ideias todos juntos, 
fazemos sessões para ter ideias duas ou três vezes por ano. E há 
alguns livros que surgem dessas ideias. Mas eu acho que ela tem 
esse papel de motor. Depois eu (Madalena Matoso), a Yara e o 
Bernardo ilustramos. A Joana é a nossa Designer Gráfica, trata 
da paginação também. A Mariana trata das vendas de direitos. 
A Cristina trata da distribuição. 

Yara:
Eu e a Madalena também fazemos a parte de paginação e design 
gráfico, principalmente dos livros que ilustramos.

P: Quando aparece um projeto, as ideias são desenvolvi-
das todos juntos, ou é um processo de criação pessoal?
Madalena:
Essa parte é muito individual, ou seja falando assim de um pro-
jeto, por exemplo o último projeto que estou a desenvolver, o 
texto é da Isabela e foi uma ideia dela e que ela tem a ideia sozi-
nha e escreve o texto sozinha e apresentou-me o texto já pronto, 
depois claro que teve imensas alterações e acertos, mas que no 
fundo já é aquele texto ou seja, o principal já está naquele texto. 
E depois eu começo a ilustrar e aí também estou muito tempo 
sozinha. Às vezes as pessoas têm a idéia de como estamos aqui 
todos juntos, que temos sempre muito trabalho em conjunto em 
trabalho. Mas acho que não é bem como as pessoas imaginam. 
Eu, por exemplo demoro muito tempo a encontrar um caminho 
para um livro e demoro cada vez mais tempo, ou seja eu achava 
que com o tempo, a coisa ia ficando mais fácil e acho que ficou 
sempre mais difícil porque também não quero ir por caminhos 
onde já fui noutras vezes. Faço cerca de 7, 8 imagens para ver se 
aquele caminho funciona. Claro que depois há a parte em que 
começamos a mostrar coisas uns aos outros e a acertar, e a mu-
dar e a tirar coisas, pôr outras. Mas eu preciso dessa parte inicial 
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para interiorizar o texto e fazer muitas experiências, que depois 
não são usadas.

Yara:
Se calhar num primeiro momento há uma discussão, para apre-
sentar a ideia, o fio condutor do que será um livro ou uma ideia. 
Mas sim acaba por não ter assim muita interferência do resto do 
coletivo, só em algumas fases.

Madalena:
Sim depois numa segunda fase, quando já está mais ou menos 
acordado que o caminho é aquele, há muita coisa que muda, pá-
ginas que mudam de sítio, coisas que são cortadas. Por exemplo 
às vezes pode acontecer um texto que depois com a imagem, o 
texto pode ser mais limpo ou seja se calhar há coisas que já não 
é preciso dizer porque a imagem está a dizer ou ao contrário. 
Acho que também há muito trabalho nesta fase, nesta segunda 
fase ou terceira fase, de varrer as coisas e tirar as coisas que não 
são tão importantes.

P: Como editora, vocês costumam pegar em questões 
atuais e sociais como ponto de partida para um livro?
Madalena:
Nós não somos muito fãs de livros com uma agenda por trás,  
uma agenda política  ou uma agenda com uma moral, com uma 
coisa do género, este livro é para ensinar os números. Ou este 
livro é para ensinar que todos devemos ser amigos. Nós evita-
mos um bocado esse tipo de mensagem mais direcionada. Mas 
em todo caso, de vez em quando há temas que sentimos mesmo 
necessidade de explorar. Ou seja é quase uma necessidade pes-
soal de, eu quero saber mais sobre este tema e apetece-me fazer 
um livro sobre este tema. Às vezes também há uma aprendiza-
gem enquanto se está a fazer o livro. Por exemplo isso aconteceu 
muito no Lá Fora, que é um livro sobre a natureza que está mais 
próxima de nós. E depois houve o Cá Dentro que foi Isabel e a 
Maria Manuel que escreveram o texto. Houve muito e partiu 
muito de uma curiosidade que elas tinham de saber mais sobre 
o cérebro e sobre esse mundo. No caso dos plásticos, nós conhe-
cíamos a Ana e o trabalho que ela estava a fazer e achámos, que 
neste caso tem uma mensagem muito óbvia e ecológica claro, 
mas achámos que era mesmo uma necessidade ou seja não foi 
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tanto o facto deste tema estar na ordem do dia, vamos fazer 
este livro por causa disso. Até porque quando nós começamos 
a pensar fazer o livro, o tema ainda não estava tão na ordem do 
dia. O que depois, por acaso foi uma coincidência, porque estes 
livros maiores são livros que demoram tempo a fazer e houve 
um grande período de entrevistas, recolha de textos e revisões. 
E depois acabou por sair mesmo na altura em que se estava a 
falar muito desse tema. Eu acho que há muito essa motivação 
de fazer um certo livro, porque achamos mesmo que ele está 
a fazer falta. Ou porque ainda não há nada naquela área ou 
porque nos parece que é uma ideia gira. Não acho importante 
a mensagem estar lá escrita, acho mais importante estar implí-
cita, por exemplo nas ilustrações. Sendo bem simples mesmo, 
fizemos livros escolares. Não é o trabalho que mais me desafia 
mas aquelas coisas diárias, por exemplo no carro ser a mãe a 
conduzir e não o pai. Ou seja através da imagem, eu acho que 
se consegue transmitir uma mensagem. Eu acho que é tornar 
as coisas normais. Pessoas que se calhar em casa não são nada 
machistas, não sentir esse tipo de preconceitos e que se calhar 
numa ilustração, desenham uma cena da vida em casa, em que 
o pai está sentado no sofá e a mãe na cozinha. Gosto de fa-
zer isso de diminuir, não ir pelo caminho dessas representações 
mais típicas. Depois, também não tenho muita tendência para 
tornar isso o assunto principal. Também uma amiga minha 
adotou uma criança e ela estava a dizer que haviam poucos 
livros sobre esse tema, mas para mim é mais natural e eu acho 
que às vezes é importante, ou seja uma pessoa não ir por cami-
nhos que não são o nosso género. Para mim é mais natural esse 
tipo de representações, estar lá mas não ser o tema. 

Yara:
Sim, acaba por ser uma mensagem subliminar.

Madalena:
Mas eu acho que acaba por ser a nossa forma de trabalhar mas, 
claro que eu acho que é importante haver livros que falam mes-
mo sobre determinados temas. 
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