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RESUMO 

O principal objetivo deste trabalho foca-se na criação de uma coleção de livros infanto-
juvenis, publicações facilitadoras da inclusão das crianças com necessidades educativas 
especiais. A variação dos temas prende-se com a ideia de criar uma linha gráfica orien-
tadora capaz de abranger mais do que um problema de desenvolvimento. No primeiro 
exemplar da coleção o tema ilustrado foi o autismo.  

Deste modo, surgiu a necessidade de abordarmos estes tópicos sob o ponto de vista 
da responsabilidade social, através de conceitos de design social, ou seja, colocando o 
design ao serviço de uma causa. 

O assunto foi abordado pela construção de uma narrativa centrada no problema de 
desenvolvimento. As personagens funcionam como peças fundamentais na relação da 
temática com a mensagem do livro. O público-alvo são crianças em idade pré-escolar e 
escolar, profissionais de educação e familiares. 

A narrativa interativa dos livros pretende alcançar o maior número de leitores e permi-
tir assim a continuidade do projeto. Para além da sua principal função, de facilitador da 
inclusão e, considerando o mestrado em que está inserido, este projeto deverá resultar 
em objetos gráficos de interesse editorial. A linha gráfica definida neste primeiro exem-
plar servirá de base na construção dos próximos números da coleção.    

Palavras-Chave: design gráfico, design social, responsabilidade social, inclusão, livro 
Infanto-juvenil, materiais/suportes, construção de narrativas.  
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ABSTRACT

The main purpose of the project’s work is to create a collection of children’s books, as tools 
to ease the integration of young ones with special educational needs. The variety of topics 
aims at building a guideline layout which may be used to tackle more than just a single 
disability issue or special need. In the first sample of the collection the topic to approach 
will be the autistic disorder.

In this way we’re faced with the need to approach these topics from the social responsi-
bility point of view, using social design concepts, or in other words using design to serve 
a cause.

The topic will be approached in a subtle way through the creation of a narrative focused 
on the development disorder. The characters work as fundamental pieces of the topic’s 
relation to the message transmitted by the book. The target audience will be the children 
in preschool and primary school, as well as children’s educators and relatives.

The narrative interaction in the books aims to reach the largest possible number of read-
ers and therefore allow for the continuity of the project. Besides their main role, of inte-
gration facilitators, and taking into account the master’s degree in which it is inserted, 
the project should represent graphical items with publishing interest. The graphic layout 
was defined in this first sample, since it will serve as the foundation of further potential 
editions to come.

Keywords: graphic design, social design, social responsibility, inclusion, children’s books, 
support materials, narratives construction, 
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I. INTRODUÇÃO

1. Contextualização

A presente proposta de projeto surge no âmbito da conclusão do Mestrado em 
Design Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade de Belas Artes da Universida-
de do Porto iniciado no ano letivo de 2012/2013. A problemática do trabalho de 
projeto tem como ponto de partida a seguinte fundamentação: de que forma o 
design gráfico pode tornar-se um veículo na inclusão de crianças com proble-
mas de desenvolvimento? Neste sentido, associam-se design social e responsabi-
lidade social com conceitos de inclusão e desmistificação, aplicando estes termos 
numa coleção de livros infanto-juvenil intitulada Eu tenho um amigo...  

Este tópico surge através do interesse pessoal em conduzir o projeto de investiga-
ção numa vertente utilitária e com aplicação prática, ou seja, chegar a um objeto 
editorial que possa representar alguma mais-valia numa determinada área cien-
tífica. Após uma análise genérica sobre temas, subtemas e conteúdos, chegou-
se à questão da inclusão de forma intuitiva, de acordo com um dos principais 
propósitos em relação ao projeto. Desde o início da fundamentação da proposta 
e a outras possíveis temáticas, existia a forte vertente do conceito de responsabili-
dade social como agente motivador em relação ao conteúdo do trabalho.  

O conceito de inclusão surgiu através do contacto com as docentes de terapia 
da fala da Universidade Fernando Pessoa, no decorrer da análise e discussão de 
assuntos que pudessem ter interesse como vertente de responsabilidade social. 
Sendo um tema abrangente, a questão da inclusão permite elaborar um objeto 
dirigido a um público mais alargado. Isto é, não se limita apenas a um grupo 
fechado e restrito, relacionado diretamente com uma necessidade educativa, 
mas sim alguém externo que deverá saber contactar com o problema de forma 
natural. Um fator que levou à definição e consistência desta ideia prendeu-se 
com questões práticas e funcionais, tentando assim chegar a um público mais 
expandido ao invés de abordar as questões de uma forma particular. 

Introdução 
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2.  Resultados esperados 

Espera-se que este projeto constitua um material de apoio e divulgação dos con-
ceitos de inclusão e responsabilidade social, e que funcione como um objeto 
editorial útil e eficaz na função a que se destina. 

No que diz respeito à noção de inclusão, pretende-se que o livro seja um ma-
terial de apoio na sua abordagem, tanto no âmbito mais abrangente, utilizado 
por pais e colegas das crianças com problemas de desenvolvimento, como em 
contexto escolar, através dos professores e educadores. O livro e a orientação da 
narrativa podem constituir um material de apoio na divulgação deste conceito, 
sendo uma peça fundamental nas turmas, alertando as crianças para os possí-
veis problemas de desenvolvimento dos colegas. Esta seria uma forma despreo-
cupada de abordar estes conceitos, permitindo assim a troca de experiências e 
vivências entre as personagens e as crianças. Quanto à responsabilidade social, 
para além do próprio livro ser um exemplo desse conceito, permite sensibilizar 
pessoas e instituições, divulgando algumas formas de abordar este assunto. Esta 
coleção de livros poderá ter interesse não só a nível escolar e particular, como 
para instituições relacionadas com os problemas de desenvolvimento, empresas 
e organizações, entre outros.     

Através da leitura destas narrativas, as crianças sem problemas de desenvolvi-
mento poderão adquirir informações e compreender alguns contextos relacio-
nados com os colegas que sofrem de algum tipo de distúrbio. A escolha do pú-
blico do ensino pré-escolar e escolar, faixa etária entre os cinco e os nove anos 
de idade, deve-se ao facto da publicação poder ser utilizada em contexto escolar 
e não apenas na relação com amigos mais próximos e/ou familiares. Na práti-
ca, este suporte poderia funcionar como um elemento enquadrado no contexto 
escolar, seja em turmas com crianças com ou sem problemas de aprendizagem, 
permitindo assim a abordagem da inclusão na escola regular.  

Pretende-se com os conteúdos do livro e a construção da narrativa, passar a 
mensagem de como lidar com problemas e pessoas com dificuldades de apren-
dizagem e desenvolvimento. Através da temática do primeiro livro, por exemplo, 
pretende-se que os colegas e/ou amigos de uma criança autista saibam como 
lidar corretamente com as suas ações e atitudes. Pretende-se, também, que esse 
grupo de pessoas adquira noções elementares sobre a condição e as suas prin-
cipais repercussões, não só na vida dos colegas como também na sua, tentando 
adaptar alguma dessa aprendizagem na forma como lidam uns com os outros. 
As personagens foram inspiradas em crianças reais, que pelas suas característi-
cas físicas e de personalidade tentam abranger um grupo alargado. 

Introdução 
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3. Objeto editorial 

Assim sendo, após a parte de definição do problema, todo o processo foi voca-
cionado para a questão prática e técnica da construção do livro. Depois de ini-
ciada a recolha dos conteúdos narrativos, seguiu-se a fase de construção gráfica, 
apoiada em conceitos editoriais e criação das personagens e cenários. Ao longo 
do processo foi indispensável contar com as diretrizes das docentes de terapia da 
fala que coorientam o projeto, de forma a garantir que os conteúdos e ilustrações 
respeitam a lógica do tema da inclusão, e sobretudo da necessidade especial que 
estamos a abordar, autismo, cegueira, surdez, paralisia, entre outras hipóteses 
que possam surgir. 

Considerando os diferentes assuntos que poderão ser abordados na coleção de 
livros, e começando neste caso pelo autismo, deve ser observado o tipo de lin-
guagem a utilizar, respeitando os sinais e características do próprio problema 
de desenvolvimento.    

Para além das questões de narrativa em relação ao tema, foram necessárias abor-
dagens quanto ao formato, tipo de letra, composição, ilustração, paleta cromá-
tica, entre outros, elementos relacionados com a parte gráfica, e que constituem 
um dos pontos mais relevantes no processo de investigação. 

Outros aspetos, tais como o formato do livro, grelha e composição da capa, de-
verão ser respeitados desde a primeira edição, mantendo a coerência entre os 
vários exemplares da coleção. Dependendo da temática, certas características 
gráficas podem estar associadas ao problema de desenvolvimento, o que o torna 
o elemento mais distintivo entre os diferentes livros. 

Em termos gráficos, pretende-se que o objeto seja interessante do ponto de vista 
editorial e de ilustração e, acima de tudo, apelativo para as crianças. A coleção que 
se inicia com a temática do autismo, poderá posteriormente ser completada com 
outros livros do mesmo género, abordando problemas como a surdez, cegueira, 
paralisia cerebral entre outros. Os temas poderão ser analisados conforme as ne-
cessidades da sociedade, tendo em conta o alcance e utilidade dos mesmos.   



16



17

II. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA

1. Conceitos

Para uma abordagem mais completa do processo de investigação foi necessário 
identificar alguns conceitos e fundamentos importantes para a pesquisa, atra-
vés do estudo de algumas noções com carácter teórico. Para além da aplicação 
prática destes termos, é necessário fazer uma breve referência às suas principais 
origens e diretrizes de forma a enquadrar todo o projeto. Assim sendo, nesta 
parte serão abordados alguns dos conceitos que mais marcaram o processo de 
pesquisa ao longo da investigação. 

Começando pelos conceitos básicos relacionadas com o tema do autismo, ne-
cessidades educativas especiais e inclusão, foi importante perceber estas defi-
nições de forma a enquadrá-las ao longo do projeto, tendo em atenção os seus 
principais pontos. 

De seguida, foi necessário referir os temas relacionados com o design e respon-
sabilidade social, desde a sua origem histórica e principais impulsionadores, 
passando pela identificação de alguns nomes importantes na atualidade. Outro 
aspeto relevante passou pela identificação de projetos de várias áreas do design, 
que têm em comum o conceito de design social como tema de investigação. 

A relevância da investigação foi enfatizada através da identificação de alguns 
projetos editoriais do mesmo género, que vão de encontro à problemática, ou 
seja, de que forma estes materiais podem funcionar como veículos na desmisti-
ficação e inclusão de crianças com problemas de desenvolvimento. 

1.1 Autismo 

O Autismo, palavra de origem grega “autos”, que significa “eu”, foi oficialmente 
criada por Eugene Bleuler [Fig. 1] em 1908, como forma de relatar sintomas 
relacionados com a esquizofrenia (autismoerealidade.org, 2015). 

A sua origem científica é atribuída ao estudo de caso realizado com 11 crianças, 
desenvolvido em 1943 pelo austríaco Leo Kanner [Fig. 2], denominado Autis-
tic Disturbance of Affective Contact [Fig. 3]. As principais particularidades que 
caracterizaram esse grupo, descritas por Kanner, estavam relacionadas com 
conceitos de afastamento, memorização, ausência de expressão e comunicação, 
hipersensibilidade e relações obsessivas com objetos. Nesta primeira abordagem 
em relação ao tema, conseguimos identificar algumas das características gerais e, 
ao mesmo tempo, mais marcantes das crianças com espetro autista.   

Fundamentação teórica 

Fig. 1: Eugene Bleuler 

Fig. 2: Leo Kanner

Fig. 3: Autistic Disturbance of Affective  
Contact
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Fig. 4: Hans Asperger            

Fundamentação teórica 

No ano seguinte, Hans Asperger [Fig. 4] também austríaco, apresentou um arti-
go decisivo para a compreensão da perturbação, intitulado Die ‘Autistischen Psy-
chopathen’ im Kindesalter, com tradução em Português de “A psicopatia autista 
na infância”. Neste artigo, Asperger descreve características muito semelhantes 
às mencionadas por Kanner, baseando-se em pesquisas que contaram com mais 
de 400 crianças [Fig. 5]. Asperger concluiu que este comportamento surgia es-
sencialmente em rapazes, que através de uma alteração de personalidade de-
monstravam falta de empatia, incapacidade de criar laços de amizade, conversa 
unilateral, interesse obsessivo em algo ou num objeto específico e movimenta-
ções descoordenadas. Neste sentido, é importante referir que na narrativa que 
acompanha o projeto de pesquisa, a personagem identificada com autismo tam-
bém é um rapaz.   

“Em virtude de suas publicações terem sido publicadas em alemão e seu prin-
cipal trabalho na época da guerra, seu relato recebeu reduzida atenção e só na 
década de 1980 seu nome foi reconhecido como um dos pioneiros no estudo do 
autismo” (autismoerealidade.org, 2015).

Em 1981, a médica de origem Inglesa Lorna Wing [Fig. 6] “desenvolve o conceito 
de autismo como um espectro de condições na década de 1970 e, posteriormen-
te, cunhou o termo síndrome de Asperger, numa referência à pesquisa de Hans 
Asperger. Seu trabalho revolucionou a forma como o autismo era considerado, 
e sua influência foi sentida em todo o mundo” (autismoerealidade.org, 2015).

Atualmente, sabemos que as Perturbações do Espetro do Autismo (PEA), tem a 
sua origem em questões do foro neurológico e constituem um problema a longo 
prazo, ou seja, duram toda a vida. A sua detecção pode ser precoce, cerca dos 
18 meses de idade, um fator importante na análise e intervenção do tratamen-
to. O Autismo afeta uma em cada 500 pessoas, mais do que outros problemas 
de desenvolvimento tais como cancro infantil, surdez ou síndrome de Down. 
Tal como referem Pedro Caldeira da Silva e outros “As perturbações do espetro 
autista enquadram-se no grupo de perturbações mais severas com que os profis-
sionais de saúde mental infantil têm de lidar” (2003, pág. 31).

Apesar destes dados não constituírem um elemento fulcral na conceção da ilus-
tração, auxiliam na compreensão do problema e na dimensão e quantidade de 
pessoas que afeta atualmente. Nesse sentido, enfatiza-se a necessidade de in-
terpelar esta questão noutras utilizações, desviando a sua aplicação em textos 
científicos e académicos, abordando-a sobre outro prisma, tal como se verifica 
no objeto editorial. 

Segundo a APA, American Psychiatric Association (2013), na página da Federa-
ção Portuguesa de Autismo (fpda.pt/autismo, 2013), as PEA “são um síndrome 
neuro-comportamental com origem e perturbações do sistema nervoso central 
que afeta o normal desenvolvimento da criança. Os sintomas ocorrem nos pri-
meiros três anos de vida e incluem três grandes domínios de perturbação: social, 
comportamental e comunicacional”. Com esta afirmação, identificam-se à parti-
da, as três principais áreas onde o autismo interfere, que se traduzem na maioria 
dos comportamentos e atitudes das pessoas diagnosticadas com autismo. 

Fig. 5: Pesquisas de Hans Asperger com 
crianças

Fig. 6: Lorna Wing 
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Fig. 7: Manual DSM - 5

O interesse de clínicos e investigadores pela área do autismo constitui um campo 
alargado de debates e pesquisas, devido essencialmente às incertezas de diag-
nóstico e prognóstico, que influenciam as crianças em diversos níveis, sociabili-
zação, comunicação e aprendizagem. É importante perceber que atualmente, as 
áreas de intervenção dos designers podem ser alargadas, aplicando assim as suas 
características a outros temas de interesse, isto é, estas perturbações e doenças 
podem ter uma investigação noutros campos que não a medicina ou psicologia. 

Para além destes, o papel dos pais, familiares e professores é fundamental, sobre 
este assunto as autoras Vânia Peixoto e Isabel Varela referem que “Quando são 
observados os primeiros sinais de alarme, os pais destas crianças deparam-se 
com o desenvolvimento atípico dos seus filhos, encarando a necessidade de uma 
avaliação cuidada e de uma intervenção que preencha as necessidades de de-
senvolvimento da criança e da própria família” (2009, pág. 141). Assim sendo, o 
diagnóstico precoce do autismo tem sido alvo de vários estudos e esforços, o que 
evidencia a necessidade de um sistema de intervenção rápido e eficaz. 

Este ponto é bastante significativo pois permite perceber a importância da dis-
seminação deste tipo de doenças e sintomas, pretende-se que a sua difusão seja 
alargada a todos, e não apenas aos pais e familiares que enfrentam estes proble-
mas. É neste sentido que a aplicabilidade do livro se direciona, na divulgação 
destas narrativa, pois é importante que os pais tenham noção da importância 
destas relações, e na forma como os seus filhos podem lidar com outras crianças 
com necessidades educativas especiais.  

Devido à inexistência de marcadores biológicos capazes de diagnosticar o au-
tismo, este pode ser classificado segundo vários sistemas que foram surgindo 
ao longo dos anos, um dos mais comuns é a “Classificação Internacional das 
Doenças e Problemas relacionados com a Saúde” - CID-10. 

Outro sistema é o DSM - 4, Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disor-
ders, da APA publicado em 1992, e recentemente atualizado para DSM - 5 em 
maio de 2013 [Fig. 7]. As primeiras versões destes sistemas analisavam clini-
camente os casos baseando-se em três critérios: perturbações na comunicação, 
perturbações na interação social e recíproca, e interesses restritos e comporta-
mentos repetitivos. 

No sistema mais recente, o DSM-5, foram contempladas algumas alterações im-
portantes para o diagnóstico do autismo. No site da APA – DSM-5 Development, 
organizado propositadamente para servir e dar resposta a médicos, investigado-
res e pacientes, encontram-se os conteúdos mais importantes sobre este sistema. 
O DSM-5 foi lançado oficialmente na American Psychiatric Association’s Annual 
Meeting, marcando o fim de mais de uma década de investigação sobre critérios 
de diagnóstico e classificação das doenças mentais. 
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No entanto, o aspeto mais importante a referir sobre este novo sistema está relaciona-
do com as novidades que introduziu no campo do ASD, Autism Spectrum Disorder, 
constituindo uma das mudanças mais siginficativas. A principal inovação está relacio-
nada com o diagnóstico, agora realizado de uma forma mais precisa e vantajosa através 
de apenas uma classificação para a doença; “transtorno do espetro do autismo”. Na 
versão anterior, DSM-4, os pacientes eram classificados através de quatro perturbações 
distintas: o transtorno autista, síndrome de asperger, transtorno desintegrativo da in-
fância e o transtorno invasivo do desenvolvimento sem outra especificação. A imagem 
abaixo [Fig. 8], ilustra de forma clara as novas mudanças introduzidas no diagnóstico 
com o DSM-5. 

Fundamentação teórica 

Fig. 8: Alterações do novo modelo DSM-5 no diagnóstico do Espetro Autista 
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1 No original: ...can cause problems with thinking, feeling, language, and the ability to relate to others. They are neurological disorders, which means they affect the functioning of 
the brain. How autism disorders affect a person and the severity of symptoms are different in each person.

Segundo o DSM-5, os indivíduos com transtorno autista devem apresentar indícios 
desde cedo, mesmo que estes não se manifestem até tarde. Estas alterações estimulam 
uma análise precoce e permitem alargar o diagnóstico em diversos aspetos. As novas 
normas do DSM-5 foram testadas em casos reais, chegando-se à conclusão que não 
haverá uma alteração considerável na prevalência da doença. 

Outro paradigma importante no campo das perturbações do espetro do autismo, é o 
Programa Clínico para o Tratamento das Perturbações da Relação e da Comunicação, 
iniciado em novembro de 1997, coordenado por Pedro Caldeira da Silva e apoiado 
no Modelo D.I.R - Modelo baseado no Desenvolvimento, nas Diferenças Individuais 
e na Relação. 

Na sua intervenção, o modelo associa a abordagem Floor-Time, com a participação 
e ligação das famílias, e diversas áreas terapêuticas, como é o caso da terapia da fala, 
enquadrando todos estes aspetos nas instituições de ensino. A abordagem Floor-Time, 
consiste numa forma de intervenção que pretende integrar a criança numa ligação de 
afeto, assim como promover a aprendizagem. O programa conta com uma série de 
profissionais de diferentes áreas, desde a psiquiatria da infância e adolescência, psico-
logia clínica, terapia da fala e terapia ocupacional (Ver Anexo 1).  

As principais manifestações das PEA tem várias vertentes, segundo a APA constituem 
distúrbios neurológicos complexos que afetam o funcionamento do cérebro, “cau-
sando desordens de desenvolvimento a nível do pensamento, do campo sentimental, 
da linguagem, e na capacidade de relacionamento dos autistas com os outros. Estes 
distúrbios e sintomas podem variar de pessoa para pessoa.”1 (psychiatry.org/autism, 
2015)

Sobre estas diferenças a associação Brasileira Autismo e Realidade refere que “Embora 
todas as pessoas com TEA - Transtorno do Espectro Autista, partilhem essas dificul-
dades, o seu estado irá afetá-las com intensidades diferentes. Assim, essas diferenças 
podem existir desde o nascimento e serem óbvias para todos; ou podem ser mais su-
tis e tornarem-se mais visíveis ao longo do desenvolvimento.” (autismoerealidade.org, 
2015) Tal como os sintomas, o nível de gravidade também pode variar, sendo muitas 
vezes alterado ao longo do tempo. No entanto, existem alguns padrões que podem ser 
estabelecidos ao nível comunicacional, social e comportamental. 

Na narrativa do livro Eu tenho um amigo... que gosta muito de dinossauros foram repre-
sentados alguns dos sintomas gerais das PEA, tentando dar a conhecer algumas destas 
características. A personagem criada para representar a criança autista, foi pensada de 
forma a parecer à primeira vista uma criança normal, apenas através da leitura e de-
senrolar da narrativa é possível percecionar algumas das suas atitudes, e compreender 
porque acontecem. 

De acordo com a APA (psychiatry.org/autism, 2015) as principais manifestações ao 
nível comunicacional passam pela “dificuldade na utilização da linguagem ou com-
preensão”. As autoras Vânia Peixoto e Isabel Varela (2009, pág. 143) referem que “...
uma das características mais marcantes e intrigantes do autismo é, sem dúvida, o uso 
e desenvolvimento diferente da fala, linguagem e comportamentos comunicativos que 
as crianças/pessoas com autismo evidenciam. É também esta a diferença que maior 
impacto tem, normalmente, na sociedade, e particularmente na família...”
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Tal como referido por Maria João do Nascimento citando Short (1988) “Normalmente 
a ausência de fala, comparando com crianças da mesma idade, é o primeiro sinal de 
alerta para os pais” (2011, pág. 7). A autora acrescenta ainda que, segundo Tamanaha 
(2008) “Dentro das PEA podemos encontrar crianças com grandes variações nas ca-
pacidades linguísticas e comunicativas. Tendo em conta a severidade da perturbação, 
a criança pode apresentar dificuldades comunicativas (como por exemplo, ausência 
de uso de gestos, ausência de expressão facial) e alterações que vão desde a ausência 
de fala até ao uso peculiar da mesma” (2011, pág. 7). No projeto que acompanha esta 
investigação foi possível abordar algumas destas características no campo da lingua-
gem, sendo que a personagem é capaz de comunicar com os outros através da fala, mas 
demonstra alguns sinais ao nível da comunicação que serão abordados de seguida. 

Segundo Gadia, Bordoni e Portolese “Algumas crianças diagnosticadas com autismo 
nunca desenvolvem a fala como forma de comunicação (...) algumas crianças falam 
e balbuciam durante os primeiros meses de vida, mas logo param. Outras crianças 
emitem palavras isoladas, ou sons (...) Há também crianças que repetem palavras ou 
frases inteiras (ecolalia) fora de contexto e sem propósito comunicativo. (...) As pes-
soas diagnosticadas com autismo podem ter dificuldade de comunicar o que precisam. 
Como resultado, podem gritar ou pegar o que querem” (2013, págs. 16 e 17). Com esta 
afirmação, conseguimos identificar uma das dificuldades no campo da comunicação 
da personagem autista “André”, através da situação referida na página 18, onde o cole-
ga “Bernardo” menciona que responde coisas descontextualizadas e sem sentido. 

Vânia Peixoto e Isabel Varela referem que “Apesar da divergência nos números, facto é 
que alguns indivíduos não desenvolvem meios de comunicação verbal oral que satisfa-
çam as suas necessidades diárias, e mesmo aqueles que desenvolvem fala têm grandes 
lacunas na sua componente pragmática...” (2009, pág. 143). Por estas razões a inter-
venção do terapeuta da fala em crianças autistas é bastante comum, e é importante 
“Ensinar formas alternativas de comunicação, mesmo que não seja a fala, pode trazer 
imensos ganhos no sentido de substituir esses comportamentos inadequados” referem 
Gadia, Bordoni e Portolese (2013, pág. 17). 

No que toca a este tipo de características relacionadas com a linguagem, conseguimos 
identificar por exemplo, na página 24 do livro, uma situação que refere que o André 
tem dificuldades em compreender aquilo que os outros estão a transmitir. Esta situa-
ção acontece quer seja por estarem a falar demasiado depressa, quer porque usam 
expressões com dois significados, como refere o exemplo “Acorda para a vida Ber-
nardo! Andas a dormir em pé, e não pescas nada do que se passa à tua volta. Topas?” 

Sobre este ponto Gadia, Bordoni e Portolese referem que “Crianças com autismo tam-
bém são mais lentas em aprender e a interpretar o que os outros estão pensado e sen-
tido. Sinais sociais sutis como um sorriso, um piscar de olhos ou uma careta podem 
ter pouco significado. Com dificuldade para perceber o que ‘está por baixo dos panos’ 
podem interpretar frases de maneira literal” (2013, pág. 20). 

No campo social, verifica-se que habitualmente os autistas “tem dificuldade em fazer 
amigos e a interagir com as pessoas, demonstram dificuldade para ler expressões fa-
ciais e para estabeceler contacto visual”2 (psychiatry.org/autism, 2015). 

2 No original: ...trouble making friends and interacting with people, difficulty reading facial expressions, may not make eye contact. 
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Em relação aos sentimentos e emoções, as crianças autistas apresentam algumas per-
turbações que dificultam as suas relações sociais. Gadia, Bordoni e Portolese referem 
que “Não conseguem fazer ou manter amizades por um longo período, ou parecem 
não se importar muito com a opinião e o desejo dos outros colegas ou professores” 
(2013, pág. 15). Muitas vezes estas crianças tem tendência para o isolamento social 
preferindo estar à parte dos restantes colegas “Esses comportamentos facilmente po-
dem ser confundidos pela falta de desejo em interagir com os outros colegas, mas 
este isolamento acontece pela dificuldade em processar os acontecimentos sociais (...) 
Nessa situação, o professor e os colegas exercem um papel fundamental ao fornecerem 
a este aluno “a legenda” do que ocorre em sua volta (...).” tal como referem Portolese e 
Spalato (2013, págs. 51 e 52). É neste sentido que o projeto pretende atuar, na desmis-
tificação destas características, para que professores e colegas percebam as atitudes das 
crianças com PEA, e a forma mais correta de lidar com elas.  

Outra característica presente nalgumas passagens do livro é a obsessão que desenvol-
vem com determinados objetos [Fig. 9], onde se refere por exemplo a sua inclinação 
para os dinossauros e comboios, nas páginas 10, 19, 24 e 25. Gadia, Bordoni e Porto-
lese referem que estes “Podem passar horas alinhando seus carros e trens, ao invés de 
usá-los para brincar. Se alguém move um dos brinquedos, a criança pode ficar tremen-
damente chateada e irritada. (...) muitas vezes, precisam e procuram previsibilidade do 
seu ambiente. Uma pequena mudança em qualquer rotina (...) pode ser extremamente 
perturbadora” (2013, pág. 18).

Contrapondo esta referência e ao mesmo tempo, seguindo várias sugestões das profis-
sionais da área, colocou-se um elemento que quebra a rotina e leitura do livro, através 
da inserção de ilustrações com orientação vertical. Esta situação verifica-se nas pági-
nas 14, 15, 32 e 33, permitindo assim abordar uma das características dos autistas de 
forma subentendida.  

Neste sentido, estabelece-se ainda outra comparação com a narrativa, concretamente 
nas páginas 16 e 17 do livro, onde se refere que o André não gosta que lhe toquem sem 
estar a contar, ou seja, não gosta de surpresas, antes pelo contrário, prefere antecipar 
o que vai acontecer. 

No campo comportamental, tal como referem Gadia, Bordoni e Portolese as pessoas 
com autismo podem manifestar menos capacidades em relação ao controlo dos mús-
culos e demonstrar assim, movimentos repetitivos [Fig. 10] e sem razão (2013, pág. 
18).  Nas páginas 18 e 19 do livro, temos referência aos movimentos repetitivos que o 
André faz, e que segundo o Bernardo o tornam bastante “esquisito”. 

Outra característica dos autistas é a sensibilidade em relação aos sentidos (visão, olfa-
to, tacto, paladar e audição), que pode ocorrer apenas num ou mais do que um deles 
podendo ainda variar a intensidade. Um dos mais afetados é a audição [Fig. 11], “Por 
exemplo, uma pessoa com autismo pode achar determinados sons de fundo, que ou-
tras pessoas ignorariam, insuportavelmente barulhentos. Isto pode causar ansiedade 
ou mesmo dor física” (autismoerealidade.org, 2015). Neste ponto, conseguimos iden-
tificar mais uma característica da personagem André, visível nas páginas 16 e 17, que 
demonstra a sua sensibilidade e confusão em relação a barulhos e sons estranhos. 

Fig. 9: Imagem ilustrativa de obsessões 
com objetos 

Fig. 10: Imagem ilustrativa de atividades 
repetitivas   

Fig. 11: Imagem ilustrativa da 
sensibilidade dos autistas ao som e 
barulhos
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Também são pouco recetivos às sensações tácteis, podendo mostrar descontentamen-
to ao serem tocados pelos outros. Estabelecendo alguns termos de comparação com 
estas características e o ilustrado no livro infanto-juvenil Eu tenho um amigo... que 
gosta muito de dinossauros, podemos referir por exemplo a situação da página 16 
que demonstra o descontentamento da personagem André face à reação do toque do 
amigo Rodrigo. 
 
Para além de todas estas características gerais, as pessoas com PEA podem ainda 
desenvolver comportamentos mais problemáticos e de difícil intervenção tais como 
PHDA - Perturbação de Hiperatividade com défice de atenção, dislexia, deficiência 
intelectual, agressividade, maus hábitos de sono e alimentação, que podem provocar 
distúrbios gastrointestinais (autismoerealidade.org, 2015).

Contudo, conseguimos identificar algumas particularidades favoráveis das pessoas 
com PEA, tal como apresentado no site da Autismo e Realidade (autismoerealidade.
org, 2015) algumas destas pessoas “podem se destacar em habilidades visuais, mú-
sica, arte e matemática.” Sendo que demonstram ainda algumas das seguintes ca-
racterísticas: boa aprendizagem visual, elevada atenção aos detalhes e exatidão, uma 
memória invulgar, conseguem interiorizar e repetir rotinas e processos, são capazes 
de focar em áreas bastante específicas e estudar esses conteúdos a longo prazo e ge-
ralmente, são pessoas leais.    

Neste ponto conseguimos estabelecer comparações em relação à narrativa do livro, 
sendo que, por exemplo, o André é bastante atento aos detalhes, gosta muito de fazer 
puzzles, e tem uma ótima memória, atributos presentes na página 29, através das ima-
gens que ilustram o seu diálogo com a Beatriz, a reprodução da letra que está a ouvir 
e a construção do puzzle. Outra qualidade é a capacidade de se focar em áreas e temas 
específicos, como é o caso dos dinossauros e comboios, questão presente ao longo da 
história (págs. 10, 19 e 25). 

Em conclusão, o autismo não tem cura, mas pode ser tratado e “os médicos, terapeu-
tas, pais e professores podem ajudar as crianças com autismo a ultrapassar ou a ajusta-
rem-se às dificuldades. Quanto mais cedo a criança começar a terapia para o autismo 
melhor” (inr.pt, 2011). 

Fundamentação teórica 
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1.2. Necessidades educativas especiais 

Outro conceito importante, é a referência às Necessidades Educativas Especiais (NEE), 
por esta designação podemos entender uma série de carências no âmbito da saúde, 
relacionadas com o lado emocional, intelectual, sensorial e motor, provenientes de 
fatores orgânicos e ambientais, que condicionam a aprendizagem das crianças. Luís 
de Miranda Correia refere que “Os alunos com necessidades educativas especiais são 
aqueles que, por exibirem determinadas condições específicas, podem necessitar de 
apoio de serviços de educação especial durante todo ou parte do seu percurso esco-
lar, de forma a facilitar o seu desenvolvimento académico, pessoal e socioemocional” 
(2013, pág. 45) [Fig. 12]. 

 

Em relação às condições específicas de aprendizagem, existem uma série de questões a 
considerar, previamente avaliadas através de uma análise conclusiva por parte de um 
profissional da área. Luís de Miranda Correia refere algumas dessas condições “autis-
mo, cegueira-surdez, deficiência auditiva, deficiência visual, problemas intelectuais, 
problemas motores graves, perturbações emocionais e do comportamento graves, 
dificuldades de aprendizagem específicas, problemas de comunicação, traumatismo 
craniano, multideficiência e outros problemas de saúde” (2013, pág. 45) [figs. 13 e 14]. 
Sendo a investigação baseada em alguns destes problemas, que poderão dar origem a 
futuras publicações da coleção, e neste caso específico do primeiro exemplar, onde é 
abordado o tema do autismo, é importante enquadrar a sua referência como uma NEE.   

De acordo com Luís de Miranda Correia, podemos entender por serviços de educação 
especial os recursos próprios, de carácter académico, psicológico, terapêutico e social 
com o objetivo de responder às necessidades especiais do aluno. Estes serviços devem 
ser preferencialmente disponibilizados na classe regular, com o intuito de enquadrar, 
e ao mesmo tempo responder às necessidades especiais de aprendizagem que um de-
terminado aluno necessite (2013, pág 45). Neste contexto, conseguimos perceber pela 
narrativa do livro que a criança autista da história, o André, frequenta uma escola de 
ensino regular e convive com crianças sem quaisquer problemas de desenvolvimento. 

NECESSIDADES EDUCATIVAS ESPECIAIS (NEE)

Dificuldades de aprendizagem específicas

Emocionais Intelectuais Sensoriais Motoras

Fig. 12: Problemáticas associadas às NEE 
(Fonte: Inclusão e Necessidades Educativas Especiais, Luís de Miranda Correia, 2013, pág. 45)   

Fig. 13: Imagem ilustrativa de 
linguagem gestual 

Fig. 14: Imagem ilustrativa de Síndrome 
de Down  
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Segundo a opinião de Luís de Miranda Correia o conceito de NEE aplica-se a crianças 
e adolescentes com condições específicas, que exigem uma adequação da aprendiza-
gem normal e curricular, recorrendo aos serviços de educação especial de forma inclu-
siva (2013, pág. 45). Podemos entender que qualquer criança ou adolescente com NEE 
tem direito a uma educação pública, gratuita e adequada, que corresponda às suas 
necessidades, ritmos e tipo de aprendizagem, desta forma a Escola deve ser capaz de 
responder eficazmente a todas estas necessidades. Existem uma série de esforços nesse 
sentido, onde se destaca o papel integrado dos profissionais de educação e das famílias, 
e também pelas políticas direcionadas para o movimento da inclusão. 

1.3 Inclusão

Para entendermos melhor este conceito, é necessário enquadrar o seu contexto histó-
rico e os principais marcos que contribuíram para o que entendemos atualmente por 
inclusão, desta forma é possível perceber que o que foi alcançado até ao momento é 
fruto de vários estudos e discussões sobre o assunto. 

De acordo com Luís de Miranda Correia (2013, pág. 7) Madeleine Will, na altura Se-
cretária de Estado para a Educação Especial do Departamento de Educação dos EUA, 
apelou em 1986 para uma mudança em relação aos riscos associados às crianças com 
NEE. A Secretária de Estado evidenciou que cerca de 10% dos 39 milhões de alu-
nos inscritos no ensino público eram crianças com NEE, e que outros 10 a 20 pontos 
percentuais correspondiam a crianças com problemas de aprendizagem e compor-
tamento que condicionavam a sua educação. Estes dados serviram para que fossem 
adaptadas novas estratégias e diretrizes no âmbito do sucesso escolar, caso contrário, 
estas crianças seriam possivelmente vistas no futuro como possíveis desempregados, 
sem qualquer tipo de especialização. 

Will, segundo Luís de Miranda Correia (2013, página 7) defendia que a solução para 
este problema passava pela colaboração entre profissionais da área da educação, pro-
fessores do ensino regular e especial, capazes de analisar as diferentes situações e ne-
cessidades dos alunos de forma a direcionar a sua aprendizagem para as determinadas 
formas de intervenção. Nesta altura, iniciou-se o REI (Regular Education Initiative), 
movimento que apelava à adaptação das crianças com NEE no ensino regular, e ao 
mesmo tempo lançava o desafio de se encontrarem novas soluções eficazes para este 
enquadramento. Desta forma, tanto o ensino regular como o especial trabalhariam em 
conjunto de forma responsável para responderem as estas questões.

Este movimento marcou o início dos esforços da educação para o conceito de inclusão, 
e foi alvo de diversas críticas construtivas e destrutivas por parte de diversos autores. 
Segundo Luís de Miranda Correia, S. Stainback, W. Stainback e M. Bunch defendiam 
que o número de pais e educadores a apoiar a integração dos alunos com NEE no ensi-
no regular era cada vez maior. Acreditavam também que as necessidades das crianças 
não deviam seguir um sistema diferenciado, pois dariam origem a situações injustas e 
desapropriadas face à sua educação (2013, pág. 8). 

Fundamentação teórica 
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Em contrapartida, outros autores referidos por Luís de Miranda Correia, tais como 
Braaten, Kauffman, Braaten, Polsgrove e Nelson defendiam posições divergentes. Afir-
mavam que a pesquisa até ao momento não apoiava nitidamente que qualquer aluno 
pudesse ser ensinado através da escola regular e que, os defensores dessa ideia não 
tinham a clara noção do problema em causa. Desta forma, acreditam que seria neces-
sário recorrer a grandes esforços que embora constituíssem um grande feito, dificil-
mente seriam atingidos pela REI (2013, pág. 8). 

Apesar destas discussões e controvérsia, o movimento REI deu origem ao princípio do 
que entendemos por inclusão, sendo motivo de interesse por parte de investigadores, 
educadores e até entidades oficiais, como é o caso da UNESCO [Fig. 15]. 

Chegamos assim a outro dos marcos históricos no enquadramento das crianças com 
multideficiência na sociedade, a Declaração de Salamanca sobre Princípios, Política e 
Prática na criação das Necessidades Educativas Especiais, criada em junho de 1994. 

Desta conferência resultou a Declaração de Salamanca, documento que contempla 
princípios, políticas e práticas relativas às necessidades educativas especiais. Tal como 
referido por Federico Mayor [Fig. 16], na altura diretor-geral da Unesco “Estes docu-
mentos estão inspirados pelo princípio da inclusão e pelo reconhecimento da neces-
sidade de atuar com o objectivo de conseguir “escolas para todos” – instituições que 
incluam todas as pessoas, aceitem as diferenças, apoiem a aprendizagem e respondam 
às necessidades individuais. Como tal, constituem uma importante contribuição ao 
programa que visa a Educação para Todos e a criação de escolas com maior eficácia 
educativa“ (1994, pág. 3). 

A Declaração menciona que um dos princípios fundamentais “das escolas inclusivas 
consiste em todos os alunos aprenderem juntos, sempre que possível, independente-
mente das dificuldades e das diferenças que apresentam. Estas escolas devem reco-
nhecer e satisfazer as necessidades diversas dos seus alunos, adaptando-se aos vários 
estilos e ritmos de aprendizagem, de modo a garantir um bom nível de educação para 
todos, através de currículos adequados, de uma boa organização escolar, de estratégias 
pedagógicas, de utilização de recursos e de uma cooperação com as respectivas comu-
nidades” (1994, págs. 11 e 12). Com esta declaração, foi possível instituir o princípio 
de escola inclusiva e igual para todos, permitindo que crianças com e sem problemas 
de desenvolvimento possam conviver entre si. Este conceito é bastante importante, e 
no caso da história criada para o projeto, permite que crianças sem NEE aprendam a 
lidar com outras realidades, o que em termos sociais e cívicos incute desde cedo preo-
cupações significativas. 

É nesse sentido de inclusão que este trabalho se insere, não especificamente para as 
crianças com problemas de desenvolvimento mas para os restantes colegas. No ponto 
relativo às Perspectivas Comunitárias da Declaração de Salamanca, aborda-se a ques-
tão da participação de outros intervenientes para além da escola e do Ministério da 
Educação. Pais, famílias, comunidade, associações e público geral são peças essenciais 
nesta inclusão dos alunos com multideficiência na sociedade. Relativamente à colabo-
ração dos pais, a Declaração diz-nos que “A educação das crianças com necessidades 
educativas especiais é uma tarefa compartilhada por pais e por profissionais. Uma ati-
tude positiva por parte dos primeiros favorece a integração social e escolar, mas eles 
precisam de apoio para assumir as funções de progenitores duma criança com neces-
sidades especiais. O papel das famílias e dos pais pode ser valorizado se lhes forem 
transmitidos os esclarecimentos necessários numa linguagem simples e clara, pelo que 

Fig. 15: Logo Unesco   

Fig. 16: Frederico Mayor  
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responder às necessidades de informação e de treino das suas capacidades educativas 
é tarefa de especial importância, principalmente nos ambientes culturais que carecem 
duma tradição escolar” (1994, pág. 37).

De acordo com Luís de Miranda Correia (2008, pág. 8) “...no nosso país, mais de me-
tade dos alunos com NEES não está a receber uma educação apropriada às suas ca-
racterísticas e necessidades. Se tivermos em conta que a percentagem adiantada pelo 
Ministério da Educação é de 1,8% e a compararmos com percentagens na ordem dos 
10 aos 12%, intervalo percentual comummente aceite como representando o número 
de indivíduos com NEE existentes numa população estudantil, (Hallahan &Kauffman, 
2002, 10-12%; U.S. Department of Education 2002, 10-12%; Heward, 2005, 10-12%), 
verificamos que existe um fosso enorme entre aqueles que, de alguma forma, são re-
ceptores de serviços e aqueles que não o são” [Fig. 17].

Fundamentação teórica 

NECESSIDADES ESPECIAIS
NEE: 10 A 12% DA PUPULAÇÃO ESTUDANTIL

OUTROS 

*Multideficiência 1.95%  *Deficiência visual   0.50%
*Deficiência auditiva 1.30%  *Autismo    0,12%
*Problemas motores 1.10%  *Cegos-surdos    0.02%
*Outros prob. saúde 1.00%  *Traumatismo craniano   0.01%

ALUNOS SOBREDOTADOS: cerca de 5 a 12%
ALUNOS EM RISCO EDUCACIONAL: cerca de 10 a 20%
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Fig. 17: Prevalências de alunos com NEE, em risco educacional e sobredotados  
(Fonte: A Escola Contemporânea e a inclusão de alunos com NEE, Luís de Miranda Correia, 2008, pág. 55)
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Atualmente, a legislação em vigor segue o Decreto-Lei nº 3/2008, publicado em Diário 
da República, no dia 7 de janeiro de 2008 composto pelo XVII Governo Constitucio-
nal. Como refere Luís de Miranda Correia “designado, na gíria por “nova lei da Educa-
ção Especial” (2008, pág. 70), este decreto tem como propósito “promover a igualdade 
de oportunidade, valorizar a educação e promover a melhoria da qualidade do ensino. 
Um aspeto determinante dessa qualidade é a promoção de uma escola democrática e in-
clusiva, orientada para o sucesso educativo de todas as crianças e jovens (dre.pt, 2008).  

No artigo 25º do Decreto-Lei nº 3/2008, com o título “Unidades de ensino estruturado 
para a educação de alunos com perturbações do espectro do autismo” são referidos 
oito tópicos a ter em conta neste problema de desenvolvimento. Essas directrizes de-
claram que as unidades de ensino devem ser capazes de dar resposta na inclusão de 
crianças com este problema, concentrando vários alunos com esta perturbação. Esta 
estratégia de enquadramento deve ter em consideração diversos aspetos como o grau, 
tipo de desenvolvimento, nível de ensino, idade etc., determinando assim o modelo de 
intervenção necessária. 

Segundo Luís de Miranda Correia (2008, pág. 9) “...toda a criança tem o direito de 
iniciar o seu percurso escolar na escola da sua residência. O mesmo é dizer que, sejam 
quais forem as suas capacidades e necessidades, as escolas devem estar preparadas 
para dar resposta a essa heterogeneidade, tendo por base uma multidisciplinaridade 
de serviços e apoios adequados a essas mesmas capacidades e necessidades”, acrescenta 
ainda que (2008, pág. 19) “...poderá haver também a necessidade de se envolverem 
outros recursos (psicólogos, terapeutas, técnicos de serviço social, médicos) para que 
as respostas educativas sejam as mais eficazes.” 

De acordo com estas afirmações podemos dizer que as instituições de ensino devem 
ser capazes de fomentar ligações e atividades entre autistas e os seus pares, incluindo-
-os no mesmo tipo de atividades curriculares. Desenvolver ações que potencializem o 
espaço, tempo e atividades que realizam, adequando as atividades que sejam essenciais. 
Caso se verifique necessária, deverá ser feita a contratação de docentes e especialistas 
com formação relacionada com o espetro autista, como é o caso dos terapeutas da fala. 

Segundo Luís de Miranda Correia “... a inclusão baseia-se, portanto, nas necessidades 
da criança, vista como um todo, e não apenas no seu desempenho académico, compa-
rado, ainda por cima, tantas vezes, com o desempenho académico do ‘aluno médio’”. 
As diretrizes da Inclusão apelam desta forma, para um tipo de Escola Contemporânea, 
termo designado pelo autor (1995), onde o principal propósito é ter em conta a criança-
todo, e não apenas a criança-aluno. Assim sendo, deverão ser respeitados três níveis do 
desenvolvimento: académico, socioemocional e pessoal, que permitam uma educação 
adequada e direcionada para maximizar o seu potencial. Completando ainda a ideia do 
modelo inclusivo do autor, o aluno com NEE deve ser considerado o centro de atenção 
por parte da escola, da família e comunidade, mas também do próprio Estado. O papel 
deste interveniente é fundamental essencialmente nas questões de legislação, financia-
mento, autonomia, apoio e sensibilização da causa da Inclusão (2013, pág. 9) [Fig. 18].
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Fig. 18: Sistema Inclusivo centrado no aluno. 
(Fonte: Inclusão e Necessidades Educativas Especiais, Luís de Miranda Correia, 2013, pág. 9)   

Esta medida é bastante importante pois permitiu a integração de crianças num con-
texto escolar regular de forma democrática, sendo para isso necessário um planea-
mento estratégico flexível que consiga responder às necessidades dos alunos. Assim 
sendo, o modelo de escola inclusiva deverá responder às questões de individualização 
e personalização das medidas de ensino a adotar para cada criança. Esta estratégia 
deverá ser capaz de desenvolver e fomentar nas crianças capacidades de autonomia e 
socialização de forma a serem inseridas na comunidade. Este direito de frequentar o 
ensino deve ser aplicado a qualquer criança com ou sem deficiência, permitindo um 
desenvolvimento da sua participação na sociedade desde muito cedo. Dentro das sa-
las de aula, as estratégias de ensino devem ser organizadas de acordo com as diversas 
necessidades [Fig. 19 e 20].

Um dos tópicos mais importantes, e que está diretamente relacionado com a temática 
da coleção de livros deste projeto, assenta na necessidade de promover a amizade e o 
contacto entre as crianças com e sem necessidades educativas especiais. Ao longo da 
vida, e não apenas durante o percurso escolar, as crianças estabelecem relações de ami-
zade que passam por vários estados de mudança, transição, apoio e desenvolvimento. 
Numa turma normal, os alunos com e sem NEE interagem quase de forma natural, em 
diversas atividades diárias e ao mesmo tempo ajudando-os. A função dos professores e 
educadores especiais é muito importante pois, para além de ensinarem os seus alunos 
a saber lidar corretamente com as crianças com NEE, devem proporcionar atividades 
conjuntas, Luís de Miranda Correia (2013, pág. 99).  

Fig. 19 e 20: Imagens ilustrativas de 
atividades de inclusão na sala de aula 

Fundamentação teórica 
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É importante que as crianças comecem desde cedo a serem sensibilizadas para a ques-
tão da inclusão, seja através da escola e dos professores ou dos pais e familiares. De 
acordo com Luís de Miranda Correia os professores tem um papel fundamental no 
enquadramento e inserção das crianças com NEE em termos físicos, académicos e 
sociais, mas também na sensibilização sobre os diferentes tipos de problemas de de-
senvolvimento. Estas interações e ações de sensibilização dentro da própria escola per-
mitem um ambiente positivo, incentivando as relações de amizade entre crianças com 
e sem problemas de desenvolvimento, mas acima de tudo, fomentam valores éticos e 
sociais para as suas vidas futuras (2013, pág. 101). 

Nas palavras de Luís de Miranda Correia (2013, pág. 101) habitualmetne as crianças 
não têm contacto com crianças com NEE, portanto é necessário criar boas condições 
e um ambiente propício para que ambas possam conviver no mesmo espaço e interagir 
entre si. Para que isto aconteça de uma forma consciente e natural, é importante dar 
a conhecer às crianças sem NEE as informações relevantes sobre as diferenças dos 
colegas e o embate que isso tem nas suas vidas. Tal como referido anteriormente, é 
essencial proporcionar a interação entre as diferentes crianças de modo a que possam 
criar elos de amizade e confiança no futuro.  

O uso de livros como o que acompanha a investigação são peças fundamentais, pois 
permitem a interação entre a narrativa e personagens com as crianças, de forma a des-
mistificar alguns dos problemas que as crianças com problemas de desenvolvimento 
enfrentam. Estes princípios e diretrizes estão presentes no projeto de pesquisa, através 
da inclusão da criança autista em contexto escolar regular. Sobre este assunto as au-
toras Vânia Peixoto e Isabel Varela referem que “a criança com PEA deve beneficiar 
da convivência com as restantes crianças no seu ambiente escolar, como os mesmos 
devem tirar partido da presença de uma criança “especial” na sua sala” (2009, pág. 170).
 
A narrativa dá-nos indicação que as personagens convivem no mesmo local, e que as 
atividades são as mesmas para todas. Esta convivência permite a integração natural das 
crianças com problemas de desenvolvimento, tornando-as parte integrante da turma, 
da escola e da sociedade. A questão da amizade também é bastante significativa, sendo 
enfatizada pela personagem Teresinha em relação à sua atitude de companheirismo e 
defesa do amigo André. Este livro ajuda na relação que crianças devem ter desde cedo 
com os vários problemas de desenvolvimento e na forma como lidam com eles.
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2. O papel social do Design

A função do designer é muitas vezes associada apenas à questão estética e artística, 
seja de um produto ou de um objeto gráfico. Segundo Paulo Souza “...o trabalho dos 
designers pode ser considerado essencial, no sentido de apresentar um grande poten-
cial para aperfeiçoar a qualidade das ações e tomadas de decisão (...) além do auxílio 
ao desenvolvimento de novos métodos e tecnologias de gestão que contribuam para a 
qualidade das atividades produtivas propriamente ditas” (2006, pág. 3).

A comunicação da mensagem que se transmite através da resposta às necessidades 
mais básicas do homem, constitui o principal papel dos profissionais da área. Desde 
as necessidades de saúde e educação até aos caprichos mais exuberantes, o designer 
assume uma posição relevante na forma como trata a mensagem e todo o meio en-
volvente. De acordo com Paulo Souza (2006, pág. 3) “...visto que o designer tem seu 
foco principal de solução de problemas centrado nas necessidades dos usuários, que 
fortemente significa pensar primeiramente no bem-estar ao invés de gerar alternati-
vas centradas em rentabilidade que necessariamente deverão ser adaptadas para que 
possam atender as necessidades ou expectativas humanas”. Fazendo uma associação 
com estas afirmações e o livro Eu tenho um amigo... que gosta muito de dinossauros, 
percebe-se que a aplicabilidade na área do design gráfico potencializa a transmissão 
de várias mensagens. No caso concreto, permite funcionar como um veículo na des-
mistificação do autismo, passando algumas mensagens através do recurso à ilustração 
associada ao texto.   

Tal como referem Fornasier, Martins e Merino, o design social assenta em duas apli-
cações paralelas, sendo elas a vertente económica e a social, ou seja, as entidades que 
se aplicam no design social atingem retorno financeiro através da confiança que al-
cançam na sociedade (2012, pág. 4). Nesta fase é importante referir a relevância do 
marketing social como meio e estratégia a adotar, no alcance dos objetivos de uma 
determinada campanha. As empresas devem preocupar-se seriamente com as ligações 
de confiança e durabilidade com os seus consumidores, criando assim relações de sus-
tentabilidade para ambos. Desta forma, a intervenção do design social desdobra-se em 
cinco ações capazes de estabelecer e manter essas ligações, tal como se exemplifica no 
quadro [Fig. 21]. 

 

Fig. 21: Ações de Design Social   
(Fonte: Da responsabilidade social imposta ao design social movido pela razão, Cleuza Fornasier, Rosane Martins e 
Eugenio Merino, 2012, pág. 4)   
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2.1. Design Social  

Fazendo uma breve contextualização histórica, o conceito de design social tem a sua 
origem na Europa, mais concretamente na Alemanha com influências da revolução 
industrial e da ostracização da função do artesanato e artesão. No seguimento da Feira 
Internacional no ano de 1851, no Palácio de Cristal em Londres [Fig. 22] surgiram 
pensamentos e opiniões que questionavam a produção e os objetos em série das empre-
sas. Um dos grandes impulsionadores deste pensamento foi John Ruskin [Fig. 23], que 
defendia que os produtos não tinham valor estético e artesanal, resultando em peças de 
fraca qualidade. Ruskin defendia o bem estar dos trabalhadores, assim como a questão 
da qualidade total, o que permitiu um crescimento industrial mais controlado em ter-
mos ambientais, segundo Fornasier, Martins e Merino (2012, pág. 2). 

De acordo com Fornasier, Martins e Merino, citando Denis (2000) surge desta forma 
uma das primeiras empresas de produção de objetos de design com produção contro-
lada, a Morris&Company [Fig. 24], fundada em 1875 por William Morris [Fig. 25]. Os 
objetos desta empresa eram produzidos segundo preocupações de autonomia, flexi-
bilidade, mecanização e acima de tudo qualidade, não quantidade. A preocupação da 
época passava pela aliança entre arte e indústria, tentando que os objetos produzidos 
em série fossem o mais belos possíveis (2012, pág. 2). 

Na década de 1970, o trabalho de design interessou-se por questões mais solidárias, 
que pela mão de Victor Papanek [Fig. 26] alcançaram grande importância. O desig-
ner e professor austríaco foi um dos primeiros impulsionadores do design social e 
ecologicamente responsáveis, foi o primeiro da área a abordar questões pertinentes 
em relação ao meio ambiente. Papanek defendia que os produtos manufacturados era 
inseguros, inadaptados e essencialmente inúteis, enquanto que os seus foram consi-
derados por muitos designers um exemplo a seguir. Escreveu ainda algumas obras 
de grande importância no campo do design ecológico, tais como Design for the Real 
World: human ecology and social change e The green imperative: natural design for the 
real world. [Fig. 27 e 28].

Um dos principais motivos, mencionado pelo autor no prefácio do livro Design for 
the real World: human Ecology and Social Change, e que o levou a dedicar-se à escrita 
deste material, foi a falta que sentiu neste campo. Victor Papanek afirma, no prefácio à 
primeira edição (1985, pág. x), que “ao olhar para os livros sobre design em sete idio-
mas, que cobriam as paredes da minha casa, percebi que o único livro que eu queria 
ler, o livro que eu mais queria mostrar aos meus colegas estudantes e designers, estava 
em falta. Isto porque a nossa sociedade torna crucial para os designers que entendam 
claramente o contexto social, económico e político do que eles fazem, o meu problema 
não era apenas uma frustração pessoal. Então eu decidi escrever o tipo de livro que 
eu gostaria de ler”.3 Este aspeto é bastante significativo pois permite perceber a falta de 
material e acima de tudo pensamento, em relação à qualidade e processo de produção 
dos produtos e projetos que se desenvolviam na época. 

Fig. 22: Feira Internacional em Londres 
(1851)

Fig. 23: John Ruskin 

Fig. 24: Logo da Morris&Company 

Fig. 25: William Morris 

3 No original: “Looking at the books on design in seven languages, covering the walls of my home, I realized that the one book i wanted to read, the one book i most wanted to hand 
to my fellow students and designers, was missing. Because our society makes it crucial for designers to understand clearly the social, economic, and political background of what they 
do, my problem was not just one of personal frustation. So I decided to write the kind of book that i’d like to read.“ 
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Segundo o autor, o design deveria funcionar como uma ferramenta criativa e inova-
dora, capaz de responder às verdadeiras necessidades do homem, os designers deve-
riam parar de contaminar o mundo com objetos e estruturas mal projetadas. Papanek 
defendia que o ponto de vista da criação, patentes e direitos de autor estava errado, 
“se eu criar um brinquedo, de exercícios terapêuticos para crianças deficientes, acho 
que é injusto atrasar o lançamento do projeto por um ano e meio, para passar por um 
processo de patenteamento”4 in prefácio à primeira edição (1985, pág. xi). 

No seguimento, surgem ainda Victor Margolin [Fig. 29] e Sylvia Margolin, ambos pro-
fessores de História da Arte e do Design na Universidade de Illinois, em Chicago, com 
a proposta de criação de um “Modelo Social” de Design, através da criação de um 
paradigma na investigação e prática destes conceitos. 

Num artigo publicado em 2002, na revista Design Issues do MIT Press (Massachusetts 
Institute of Technology), os autores referem que (2002, pág. 25) “Neste artigo, queremos 
começar uma nova discussão sobre design para necessidades sociais, propondo um 
‘modelo social’ na prática de design de produto, sugerindo uma agenda de pesquisa 
que a examine e desenvolva, no mesmo sentido da pesquisa para design de mercado e 
psicologia ambiental.”5  

Defendem ainda que uma das razões para não existirem mais projetos de design vira-
dos para a questão social, é a falta de pesquisas que provem de que forma o designer 
pode funcionar como um elemento fundamental no desenvolvimento do bem-estar. 
Neste sentido, colocam uma série de questões como ponto de partida na criação da 
agenda para design social, tais como ”Que papel pode desempenhar o designer no 
processo de intervenção social? O que está neste momento a ser feito neste sentido, 
e o que poderá ser feito? O que poderia ser feito para alterar a percepção do público 
em relação à imagem de um designer socialmente responsável?”6 entre outras, referem 
Victor Margolin e Sylvia Margolin (2002, pág. 28). 

Os autores (2002, pág. 28) apresentam ainda algumas sugestões de procedimentos e 
métodos de intervenção e pesquisa variadas, para o correto desenvolvimento desta 
atividade. Como, por exemplo, a utilização de questionários e entrevistas, que podem 
envolver profissionais das áreas de estudo, designers, administradores e gestores. Uma 
análise cuidada de dados em artigos de jornais e revistas, percebendo assim o impacto 
que o design social alcança nos media. A investigação no local, enquadrando o desig-
ner diretamente no ambiente social em que se insere o problema, observando assim as 
questões de forma imediata. Referem ainda a investigação relacionada com produtos 
socialmente responsáveis e sustentáveis e todos os aspetos que essa pesquisa envolve.

Fig. 26: Victor Papanek 

Fig. 27 e 28: Livros de Papanek 

Fig. 29: Victor Margolin   

Fig. 32: Livros de Papanek 

4 No original: If I design a toy that provides therapeutic exercise for handicapped children, then I think it is unjust to delay the release of the design by a year and a half, going 
throught a patent application. 

5 No original: In this paper, we want to begin a new discussion of design for social need by proposing a “social model” of product design practice and suggesting a research agenda 
that would examine and develop it in the same way that comparable research has supported design for the market and environmental psychology. 

6 No original: What role can a designer play in a collaborative process of social intervention? What is currently being done in this regard and what might be done? How might the 
public’s perception of designers be changed in order to present an image of a socially responsible designer?
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É importante que designers das diferentes áreas, de comunicação, produto, webdesign, 
ilustração, entre outros, identifiquem as necessidades referentes a diversas questões 
sociais, permitindo a sua intervenção noutros campos de atuação mais alargados. Tal 
como no projeto em causa, a intervenção destes profissionais deve contemplar uma 
investigação aprofundada em relação ao tema e conceitos que estão a ser abordados. 

No nosso caso, foi necessário aprofundar os conhecimentos no campo do autismo e 
inclusão, para que o projeto fosse mais completo e preciso. Foi importante perceber 
quais os principais sintomas, causas, contextos, situação atual e diagnósticos do au-
tismo, para enquadrar esses conhecimentos no processo de ilustração. As entrevistas, 
leitura e inquéritos também se revelaram cruciais para todo o procedimento e tomadas 
de decisão. A questão da relevância da investigação foi aprimorada através da identifi-
cação de outras instituições e projetos do mesmo género, conferindo assim uma  maior
wimportância, tal como será visto em pormenor mais à frente, na parte relativa à 
“Relevância da Investigação”. 

Assim sendo, a pesquisa em design social é determinante para o desenvolvimento do 
bem-estar geral, e deve ser feita de forma cuidada e responsável. “Mais do que nunca, 
é necessário um ‘modelo social’ para a prática do design social, e temos esperança que 
designers, investigadores, profissionais e professores interessados encontrem formas 
de o fazer devidamente”7 concluem Victor Margolin e Sylvia Margolin (2002, pág. 30).

Atualmente, um dos nomes de referência no que diz respeito à investigação em design 
gráfico e responsabilidade social é a Professora e Designer Inglesa, Rachel Cooper 
[Fig. 30]. Rachel é docente de Gestão de Design na Universidade de Lancaster, onde 
assume vários cargos.  

Para além da temática em design e responsabilidade social, Rachel tem interesse nou-
tros assuntos tais como gestão e políticas do design, desenvolvimento de novos pro-
dutos, design ambiental e ecológico e design contra o crime. Dois dos seus projetos 
de investigação mais relevantes são o Urban Futures (2008-2012) e o Design Against 
Crime, que será abordado mais adiante na parte relativa aos projetos de design social-
mente responsáveis. 

Rachel Cooper (2005, pág. 83) refere a necessidade de criar princípios básicos e orien-
tadores para designers, sendo que um dos esforços nesse sentido é a “Política de Par-
ceria para o Design (The Design Policy Partneship), composta por mim e outros pro-
fissionais como Press, Davey e Wootton, tem definido as doutrinas fundamentais para 
o design socialmente responsável.” [Fig. 31]. Este aspeto constitui outro exemplo na 
identificação da necessidade de criar princípios básicos na Fundamentação teórica do 
processo de investigação e intervenção em design social. 

Fig. 30: Rachel Cooper

7 No original: A “social model” of design practice is needed more than ever, and we are hopeful that concerned designers, design researchers, helping professionals, and design 
educators will find ways to bring it about.
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Fig. 31: Princípios do Design Socialmente Responsável
(Fonte: Design e Responsabilidade Social: entrevista exclusiva com Rachel Cooper, Maria Cecília Santos dos Santos, 2005, pág. 8)   

Fundamentação teórica 

Numa entrevista feita a Rachel Cooper por Maria Cecília Loschiavo dos Santos, com o 
título Design e Responsabilidade Social: entrevista exclusiva com Rachel Cooper (2005, 
págs. 79 e 80), a docente refere ainda que “Os designers tradicionalmente acreditam 
que estão contribuindo para valorar o mundo (...) existe atualmente uma renovação 
no que diz respeito a uma agenda mais focada na responsabilidade do designer e a 
contribuição que este profissional pode trazer para a sociedade, nosso modo de viver 
e o meio ambiente de modo geral. Isto coincide com a emergência do movimento da 
Responsabilidade Social Corporativa (Corporate Social Responsibility – CSR).” Com 
esta afirmação percebemos que os designers estão cada vez mais preocupados com as 
questões sociais, e tentam inserir essa preocupação nas suas áreas de investigação, tal 
como será analisado mais à frente, através da identificação de alguns projetos social-
mente responsáveis.  
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2.2. Responsabilidade social

“Na sua essência a Responsabilidade Social Corporativa, refere-se à forma como as 
empresas gerem as suas relações com a sociedade. Howard Bowen, pioneiro no estu-
do da Responsabilidade Social Corporativa, definiu-a como “obrigações” para alcançar 
ideais, tomar decisões, ou seguir as ações desejadas, no que diz respeito a objetivos e 
valores da nossa sociedade”8 Jeremy Moon (2014, pág. 3). 

Assim sendo, por responsabilidade social entende-se o compromisso que uma deter-
minada entidade tem perante a ética da sua instituição, seja na melhoria das condições 
dos seus funcionários e famílias, comunidade e sociedade envolvente. As principais 
características da responsabilidade social corporativa referidas por Jeremy Moon 
(2014, pág. 4) são: responsabilidade empresarial na sociedade; responsabilidade em-
presarial para com a sociedade; conduta na responsabilidade empresarial; responsabi-
lidade empresarial na e para com sociedade em termos gerais; gestão das relações entre 
empresa e sociedade. 

A responsabilidade social corporativa, relaciona-se também com a opinião e juízo de 
valor em relação a determinada empresa ou companhia, não só pelas suas caracterís-
ticas económicas, mas sobretudo éticas e filantrópicas. Rachel Cooper (2005, pág. 80) 
menciona ainda alguns autores que apresentam opiniões acerca deste conceito “... com 
destaque para Lantos, em seu artigo de 2001, “Os limites da Responsabilidade Social 
Corporativa”, citando Carroll e outros. O argumento é que nós devemos julgar as or-
ganizações não apenas por meio de critérios económicos, mas também por aspetos de 
ordem não económica.” 

Segundo Francisco Moreira (2014, pág. 5) de acordo com Sprinkle e Maines (2010), 
as principais razões que levam as empresas a intervir no campo da responsabilidade 
social são “intenções altruístas e de cidadania das empresas; construção de uma repu-
tação e publicidade positiva; mais-valia no recrutamento, motivação e retenção dos 
funcionários; atração de novos consumidores e aumento nas vendas de produtos e 
serviços; preocupações ambientais podem originar menores custos de produção; por 
último, a RSE pode constituir um método eficaz para aliviar determinadas restrições 
legais ou regulamentares.”  

8 No original: “At its core, CSR concerns the ways in which companies manage their relations with society. Pioneering CSR scholar, Howard Bowen, defined it as “obligations... to 
pursue those policies, to make those decisions, or follow those actions which are desirable, in terms of the objectives and values of our society” 
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Uma das estruturas mais conhecidas no campo da responsabilidade social corporativa 
é a pirâmide criada em 1996 pelo professor de Gestão, Archie Carroll [Fig. 32], que 
distingue quatro tipos de responsabilidade por ordem de hierarquia. Na base da pirâ-
mide estão as questões relacionadas com a responsabilidade económica (ser rentável), 
seguido da responsabilidade legal (estar dentro da lei), a responsabilidade ética (ser 
ético) e no topo a responsabilidade filantrópica (ser bom cidadão).   

Para além do papel social dos designers, é importante que empresas e instituições ad-
quiram e potencializem algumas atividades neste contexto.

Fig. 32: Pirâmide da Responsabilidade Social das Empresas (adaptado de Carroll, 1991)
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2.3. Projetos de design socialmente responsáveis 

Tal como referido anteriormente, existem uma série de projetos que se enquadram 
no âmbito do design social, pelas suas características e área de atuação. Estes podem 
ser variados, permitindo intervenções em áreas distintas como saúde, bem-estar, am-
biente, ecologia, pedagogia, entre outras, com aplicações em várias vertentes tais como 
design de comunicação, webdesign, produto, moda, ilustração, infografia, entre outras. 
Nesta parte da fundamentação, pretende-se abordar alguns desses projetos, perceben-
do de que forma se tornaram importantes na área onde atuam e no projeto em parti-
cular, estabelecendo alguns pontos de comparação.  

2.3.1. Design Against Crime 

O Design Against Crime, iniciativa do Governo Britânico com o intuito de prevenção 
desta prática, constitui um projeto com uma série de pesquisas e investigação no âm-
bito do design, projeto que envolveu várias escolas secundárias e instituições universi-
tárias [Fig. 33]. Rachel Cooper (2005, pág. 80) menciona ainda que, outros conceitos 
como “(...) acessibilidade e inclusão também têm sido vistos com grande interesse pelo 
design. Recentemente, os designers têm voltado sua atenção para questões relaciona-
das ao crime”. Este é um tema bastante abordado atualmente, permitindo associar as 
mais valias das áreas do design com uma finalidade social e constitui um projeto de 
grande relevância no campo do design social.   

O projeto representa uma das iniciativas mais radicais e longas adaptadas por um 
governo, esta forma de associar o design com uma área crítica. Em 1999, o Bristish 
Home Office (ministério do governo britânico responsável pelo sistema criminal e de 
justiça) patrocinou, conjuntamente com o Departamento de Indústria e Comércio, 
uma equipa de pesquisa de duas universidades com o intuito de investigar o estado 
atual do design contra o crime. A pesquisa resultou em diversos artigos interessantes, 
e identificou alguns exemplos onde o design teve intervenção na prevenção do crime 
[Fig. 34 e 35].  É importante referir que, dentro dos projeto apresentados, este é o único 
que não partiu do interesse pessoal de um investigador, mas sim de uma instituição 
governamental, associando a pesquisa em design com uma vertente utilitária. Apesar 
da temática não estar diretamente associada ao projeto de investigação, o exemplo do 
DAC constituiu um dos projetos de referência na formulação do problema de investi-
gação, ou seja, colocar o design ao serviço de uma causa.

Passados dois anos, e na sequência da pesquisa anterior, Rachel Cooper (2005, pág. 
84) refere que “uma segunda fase do projeto foi iniciada com o objetivo de encami-
nhar estes problemas, e uma série de projetos-piloto, a profissionais e estudantes de 
design com iniciativas semelhantes. Como parte do processo, trinta estudos de caso 
em design contra o crime foram documentados, tanto para dar suporte às iniciativas 
quanto para serem usados diretamente pelo público da indústria, buscando promover 
o DAC no setor corporativo.” Como na maioria dos projeto no campo do design social, 
pretende-se que os trabalhos estejam em constante formulação e estudo, apenas desta 
forma é possível garantir uma atualização real dos dados e métodos a adoptar em cada 
situação. No caso do projeto que acompanha esta dissertação, pretende-se que o tra-
balho de investigação feito até agora tenha continuidade. Esta continuação poderá ser 
na abordagem de outros temas que darão origem a mais publicações da coleção, mas 
também na constante investigação teórica sobre temas relevantes. 

Fig. 33: Imagem do Centro Design 
Against Crime 

Fig. 34 e 35: Exemplos da intervenção 
do DAC
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Fig. 36: Imagem do Oncologia 
Pediátrica.org  

No que diz respeito ao território nacional, serão salientados três projetos de áreas dis-
tintas relacionados com a problemática do design social. O primeiro dos projetos in-
sere-se na área do design multimédia, através da criação de um site associado a uma 
doença, o segundo no design gráfico, também relacionado com uma doença do foro 
mental e, por último, no design de moda, associado a crianças com problemas de de-
senvolvimento. Pelo carácter social e temas relacionados com a saúde, estes projetos 
merecem alguma atenção no contexto em que o projeto de mestrado se insere.    

2.3.2. Oncologia Pediátrica.org

O Oncologia Pediátrica.org [Fig. 36] surge no âmbito do Mestrado em Arte e Mul-
timédia, da autoria de Nuno Duarte Martins, e tem como missão apoiar familiares e 
amigos de doentes na luta contra o cancro pediátrico. O projeto tem um forte carácter 
social, poderia ter sido solicitado, mas surgiu através de uma necessidade observada
pelo autor. Com este projeto, Nuno Martins pretende sensibilizar para a solidariedade
social, através da criação de um site de utilidade pública.

No caso do projeto de investigação, este surgiu também em contexto académico, ou 
seja, podemos verificar que os designers estão consciencializados para estas questões 
e aproveitam as suas área de intervenção para contribuir em diversas causas. No pro-
jeto da coleção de livros Eu tenho um amigo, o problema não foi previamente iden-
tificado pela mestranda, mas acabou por responder ao ponto de partida do projeto 
de investigação, ou seja, servir um propósito de intervenção perante a verificação de 
uma necessidade. 

Após uma análise e pesquisa sobre sites relacionados com a problemática da Oncologia 
Pediátrica a nível internacional, mas sobretudo nacional, o autor verificou que “...a in-
formação que encontramos na Internet, a nível nacional, relacionada com a Oncologia 
Pediátrica é dispersa e insuficiente, para além de muita poder ser pouco credível” refere 
Nuno Duarte Martins (2007, pág. 21). Este aspeto é bastante importante, pois determi-
na que muitos pais e familiares percam o interesse em procurar informações e testemu-
nhar casos neste tipo de suportes. Desta forma, recorrem antes aos materiais impressos 
dos hospitais e associações, que muitas vezes acabam por ficar desatualizados. 

Esta parte da investigação é bastante relevante, pois permitiu ao autor verificar que a 
situação em relação aos sites que existiam na altura não era a mais favorável e partir 
daí para a criação do seu problema. No caso do projeto em particular, a necessidade 
partiu da relação direta com as profissionais da área que habitualmente usam este 
tipo de materiais, e que demonstraram a carência de suportes de apoio na abordagem 
destes temas. 

O projeto de investigação pretendeu desenvolver um site no âmbito na Oncologia Pe-
diátrica, aliando a área da multimédia acessível em suportes online, tendo como argu-
mento a seguinte questão “De que forma o Design Multimédia pode contribuir para 
atenuar o sofrimento de todos os que estão envolvidos na problemática da Oncologia 
Pediátrica, com principal destaque para os pais das crianças doentes?” Nuno Duarte 
Martins (2007, pág. 21). 
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A informação disponível online sobre esta temática era muito escassa, o que levou o 
autor a elaborar um trabalho de campo exaustivo, que resultou num diário com várias 
experiências, revelando-se muito útil para a conceção do suporte final. Para além da 
falta de informação, Nuno Martins deparou-se com uma série de entraves à investi-
gação, nomeadamente na falta de autorizações, no difícil acesso ao contacto com os 
profissionais de saúde e com os pais. No entanto, todo este investimento no trabalho 
de campo foi determinante para uma análise detalhada e conceção da estrutura e con-
teúdos a colocar no site.  

A investigação de campo constitui um dos elementos mais importantes no processo
de pesquisa, no caso do projeto da coleção de livros, podemos identificar que um dos
problemas em relação às lacunas da investigação, tal como ainda iremos analisar, foi
a falta de contacto pessoal com uma criança autista. Pretende-se que no futuro as
próximas edições possam contemplar a experiência de contacto e convivência com
indivíduos com problemas de desenvolvimento, para obter uma percepção mais ade-
quada da sua utilidade.

O projeto multimédia foi construído a pensar não nas crianças com doença oncoló-
gica, mas sim nos seus pais e familiares, criando uma rede onde possam encontrar 
respostas, apoio e testemunhos reais sobre a doença. Uma das grandes vantagens do 
site é o dinamismo com que foi idealizado, de forma a responder eficazmente às neces-
sidades dos seus utilizadores. 

Dois aspetos determinantes na sua construção foram o grafismo e a arquitetura da in-
formação. O primeiro foi definido de acordo com as decisões estabelecidas em termos 
de cor, com predominância para tons claros que transmitem tranquilidade, através da 
utilização do magenta e azul. Mas também pelo uso da fotografia, que ocupa um papel 
importante, pois é o principal elemento de ligação entre o utilizador e a parte emotiva, 
ocupando lugares de destaque no cabeçalho da página. No que toca a arquitetura da 
informação, foi estabelecida uma grelha de orientação que estrutura os conteúdos, 
dividida em oito zonas presentes ao longo do site [Fig. 37 e 38].

O site foi lançado oficialmente em março de 2007, após ter passado por um período 
de cerca de três meses para obtenção dos conteúdos. Para além dos resultados posi-
tivos em relação à importância deste projeto por parte dos profissionais da área e do 
impacto que teve junto da comunicação social, o projeto recebeu bastantes elogios, 
comentários e interesse por parte dos pais e familiares destas crianças.  

Em conclusão, podemos analisar que este projeto prima sobretudo pelo carácter so-
cial, colocando o design ao serviço de uma causa nobre, ou seja, a informação e troca 
de experiências entre pais das crianças com cancro. 

Fig. 37: Site Oncologia Pediátrica.org

Fig. 38: Zonas de informação do Site 
Oncologia Pediátrica.org
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2.3.3. Communication design for Alzheimer’s disease 

O segundo projeto a ser mencionado é da autoria da designer de comunicação Rita 
Maldonado Branco, realizado no âmbito do MA Communication Design programme, 
concluído em 2012 na Central Saint Martins College of Art and Design. Esta investiga-
ção constitui um trabalho bastante relevante, e que continuou a ser motivo de pesquisa 
na atual tese de doutoramento desenvolvida na Universidade do Porto. Este trabalho 
tem um forte carácter social, na medida que, associa as mais-valias e potencialidades 
do design ao serviço de uma doença, desenvolvendo suportes de comunicação que 
facilitam o tratamento e divulgação do Alzheimer. É importante salientar a diversida-
de de temas dentro da área da saúde que implicam intervenção do design, existe uma 
panóplia de assuntos que segundo uma investigação cuidada, constituem objetos de 
pesquisa com grande interesse.  

O projeto surgiu através da ligação familiar entre Rita, o avô paterno e a avó materna, 
ambos diagnosticados com Alzheimer em alturas diferentes, o que deu origem ao in-
teresse pessoal e desenvolvimento de investigação. Através desta inspiração, o projeto 
de design gráfico foi analisado de forma a obter algumas respostas e estratégias capazes 
de facilitar o dia-a-dia destes doentes, e ao mesmo tempo contribuir para a desmis-
tificação que existe sobre a doença. Rita Branco acredita que o seu projeto será uma 
mais valia para a compreensão da doença, em entrevista ao site Ver(e)Ficar (2014), 
refere que “A minha abordagem à representação da doença pretende torná-la mais 
fácil de entender, recorrendo também à empatia. Acredito que se existir uma maior 
compreensão da doença e do que ela acarreta, e se esta for comunicada de uma forma 
mais positiva e menos estigmatizante, pode contribuir para uma maior aceitação e 
mudança na forma como a demência é vista” (vereficar.com, 2014). 

Neste projeto identificamos um grande interesse pessoal em relação ao tema, o que 
muitas vezes funciona como uma excelente motivação para a formulação de traba-
lhos académicos. A identificação desde projeto, ainda na fase inicial da definição da 
problemática, assumiu desde cedo uma grande importância, essencialmente pela 
função a que se destina, isto é, idealizar um suporte de design ao serviço de uma 
causa e/ou doença. 

O projeto aborda instrumentos que facilitam a comunicação com doentes de Alzhei-
mer, desenvolvida com o apoio da família e testada diretamente com os avós. Esta 
interação possibilitou a obtenção de resultados ao longo da fase de desenvolvimento 
do projeto de onde resultaram três objetos gráficos: um conjunto de cartas, um indi-
vidual e um livro. As cartas permitem uma personalização adequada a cada um dos 
doentes, funcionando como um jogo, no caso da avó a escolha recaiu sobre a inclusão 
de pessoas da família [Fig. 39, 40 e 41].  

O individual [Fig. 42 e 43] tem um carácter bastante prático, pois permitiu à avó de 
Rita Branco realizar a simples tarefa de pôr a mesa, com o auxilio de silhuetas dos 
objetos nas posições corretas. Em entrevista ao P3 (2014), Rita refere que “Desenhei 
uma toalha de mesa, que depois transformei em individuais para ser mais adaptável, 
com desenhos dos utensílios. (...) Ela conseguia relacionar o desenho com o objecto 
e fazer aquela tarefa quase de forma independente, o que a deixou muito feliz” (p3.
publico.pt, 2014).

     

Fig. 39, 40 e 41: Imagens das cartas 
do projeto Communication Design for 
Alzheimer’s disease

Fig. 42 e 43: Imagens do individual 
do projeto Communication Design for 
Alzheimer’s disease
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O livro realizado para o avô [Fig. 44, 45 e 46] consiste na compilação de algumas 
cartas da família com histórias e passagens, esta opção deve-se à fase avançada da 
doença sendo que já era muito difícil estabelecer a comunicação. No entanto, o avô 
continuava a ler, e quando recebeu o seu livro chegava a ler seis vezes num só dia. 
“Dizia à minha avó que era o retrato da vida deles”, refere Rita Branco em entrevista 
ao P3 (p3.publico.pt, 2014).

Além destes objetos dedicados aos avós, desenvolveu numa fase inicial do mestra-
do outras forma de comunicar a doença, através da criação de livros. Nestes objetos 
encontramos página onde faltam pedaços, ou personagens que vão sendo apagadas, 
servindo esta intervenção para refletir o que sentem os doentes com Alzheimer [Fig. 
47 e 48]. Rita Branco em entrevista ao P3 (2014) refere que “São metáforas da doença. 
Tentei pensar em como seria um livro com falta de memória. Estes exercícios permiti-
ram-me perceber melhor o que era a doença” (p3.publico.pt, 2014). 

É importante perceber que a conceção de vários materiais permite uma abordagem 
mais abrangente e alargada em relação à doença. No caso do projeto dos livros inclu-
sivos, essa versatilidade é conferida através da aplicabilidade do conceito em várias 
problemáticas de desenvolvimento, resultando no final no mesmo suporte, o livro, 
com várias aplicações. 

2.3.4. SensorialFIT 

O último projeto a ser mencionado foi desenvolvido por Ângela Pires, e consiste numa 
marca de roupa infantil para crianças com problemas de desenvolvimento. As peças de 
roupa tem como objetivo melhorar o conforto, a interação e autonomia das crianças 
e, ao mesmo tempo, permitem personalizar as peças de acordo com as necessidades 
de desenvolvimento de atividades motoras e sensoriais. Mais uma vez, identificamos 
o grande propósito destes projetos que, mesmo sendo de áreas diferentes, colocam as 
suas mais-valias ao serviço de uma causa. 

A SensorialFIT foi até ao momento bastante galardoada, tendo sido finalista da edição 
de 2014 do Prémio Nacional de Industrias Criativas e vencedora do Prémio SIM Sam-
sung’12 para as Indústrias Criativas [Fig. 49].

Para além dos prémios a designer de moda refere em entrevista à Revista Plural&-
Singular (2013, pág. 73) que a visibilidade do projeto aumentou depois de vencer o 
concurso em 2012 “Tive um feedback muito positivo por parte dos pais, terapeutas e 
instituições, que me deram os parabéns e se mostraram muito interessados no projeto, 
confirmando a pertinência do mesmo. Este reconhecimento das pessoas que realmen-
te constituem o meu target é muito importante e dá-me uma motivação extra”.  

Neste contexto, é importante salientar o reconhecimento pessoal que estes projetos al-
cançam para os autores, foi esta motivação, o sentido social e de aplicabilidade prática 
que constituíram os principais incentivos para a realização do projeto no âmbito do 
mestrado. Acima de tudo, antes da definição do material e do suporte, o intuito passou 
por fazer algo que pudesse ser aplicado num contexto social. 

Fig. 44, 45 e 46:  Imagens do livro do 
projeto Communication Design for 
Alzheimer’s disease

Fig. 47 e 48:  Imagens dos livros 
Memory loss vs. book narrative

Fig. 49: Ângela Pires com o projeto 
SensorialFIT no Prémio SIM 
Samsung’12
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Fig. 50 e 51: Peças de roupa do projeto SensorialFIT 

As peças de roupas são produzidas em tecidos resistentes, mas mais fáceis de vestir e 
despir, e permitem uma adaptação de acessórios interativos e didáticos para estimular 
as capacidades das crianças, funcionando como uma “roupa-brinquedo”. Estes aces-
sórios consistem em objetos de diversos materiais, cores, tecidos, texturas e barulhos 
com elementos escondidos, capazes de exercer uma função terapêutica e cognitiva 
nas crianças com NEE. Os principais conceitos que regem a marca são o conforto e a 
estimulação sensorial, aliados à questão da personalização das peças de acordo com as 
necessidades de cada criança [Fig. 50 e 51].

O projeto foi desenvolvido segundo uma pesquisa cuidada, tendo em consideração o
tipo de problemas de desenvolvimento e os indivíduos ligados às crianças com neces-
sidades educativas especiais. Em entrevista à revista Plural&Singular (2013, pág. 74) 
Ângela Pires refere que “Fiz um levantamento, através de inquéritos e entrevistas,
das maiores dificuldades das crianças e das suas preferências em relação ao vestuá-
rio, do tipo de estímulos que costumam ser utilizados... Este trabalho de pesquisa e 
contacto com as pessoas que lidam diariamente com as crianças foi e continuará a 
ser fundamental para perceber de que forma posso melhorar a sua qualidade de vida
através do vestuário.”
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Através de um forte carácter social, este projeto conta com o apoio de profissionais 
das áreas da saúde e educação, pretendendo fomentar o bem-estar dos seus utiliza-
dores. Numa das notícias sobre o projeto no site do concurso das Indústrias Criativas 
(industriascriativas.com, 2014), encontramos a seguinte referência “Eis então uma 
marca socialmente comprometida, com um design inclusivo, que merece estar entre os 
finalistas do nosso Prémio (categoria “Arquitetura e Artes Visuais”). A ideia partiu de 
Ângela Pires, designer de moda sensível a uma realidade que pede um olhar atento: as 
dificuldades de movimento de crianças com atrasos de desenvolvimento psicomotor. 
Para além da dependência de terceiros no seu dia a dia, designadamente para se vesti-
rem, estas crianças têm uma necessidade constante de acompanhamento terapêutico 
e estimulação sensorial.”  

Os três projetos apresentados basearam-se em pesquisas e levantamento de necessida-
des que se revelaram cruciais na resolução do problema e sua adaptação. Este aspeto, 
tal como referido anteriormente, é um dos pontos que deverá ser levado em conside-
ração nas próximas edições dos livros que farão parte da coleção.  

Concluindo este capítulo, é importante salientar a influência que profissionais das 
áreas estabelecem nas determinadas fases de definição, resolução e aplicação das solu-
ções apresentadas pelos profissionais de design. No caso do projeto em questão, estes 
apoios surgiram através da experiência e indicações das docentes de terapia da fala e 
das mestrandas da UFP. 
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3. Relevância do projeto  

Tal como referido anteriormente, a relevância deste projeto de investigação relaciona-
se essencialmente com os temas de carácter social abordados. Ao longo do processo de 
pesquisa, foram surgindo uma série de conceitos e temáticas no âmbito da responsabi-
lidade social, inclusão, e papel do design e designer na sociedade que fundamentaram 
o propósito do projeto. Desde o início do problema de investigação existia a vontade 
pessoal de trabalhar num argumento sólido, que pudesse resultar num objetivo con-
junto e tivesse uma finalidade. Todo o seguimento do projeto de pesquisa e construção 
do livro, conceitos e temas a abordados foram surgindo de forma coerente, começando 
pelo levantamento das necessidades educativas especiais. Passando depois pelo méto-
do e aprofundando do tema a tratar nesta primeira publicação, o autismo, e que servi-
ram também para contactar com outras realidades muitas vezes esquecidas. 

O papel dos designers no campo da responsabilidade social é também uma questão 
da maior relevância, isto porque, através de conhecimentos e métodos de trabalho da 
área, os profissionais podem ajudar na sensibilização de determinados problemas. O 
modo como os designers tratam e apresentam determinados suportes de divulgação, 
por exemplo, constituem um bom paradigma de design social, pois não importa ape-
nas a parte relativa ao conteúdo textual, mas essencialmente o resultado que chega 
ao público.  

No que diz respeito à aplicabilidade deste primeiro livro, e dos demais que possam sur-
gir, conseguimos perceber que constituem exemplos no recurso à sensibilização para a 
inclusão. Estas questões foram levantadas ainda na fase embrionária do projeto, mais 
concretamente no primeiro contacto com as Docentes da terapia da fala, referindo que 
este tipo de materiais eram um dos mais escassos na área. Existia assim a necessidade 
de produzir algo diferente e dirigido às crianças que não fosse exclusivamente teórico 
ou explicativo.

3.1. Friend2Friend – Social Learning Society

Neste contexto, surge a referência de associações especializadas no campo da desmisti-
ficação e sensibilização do autismo, como é o caso da “Friend2friend – Social Learning 
Society”, sediada no Canadá. Esta associação sem fins lucrativos, tem como objetivo 
fomentar a amizade e atividades para os indivíduos com espetro autista e seus pares. 
Heather McCracken, mãe de um autista, é a fundadora e diretora da associação há 
mais de uma década. Após várias pesquisas e investigação sobre o tema, McCracken 0 
criou estes programas de inclusão para o seu filho, e todos aqueles que sofram de iso-
lamento e bullying. Desde 2002, ano da fundação, estes programas foram testados ao 
longo de mais de uma década com cerca de 150.000 crianças, sendo que os resultados 
e mudanças nas suas atitudes foram bastante significativos. A associação oferece tam-
bém serviços para pais e familiares, organizando seminários, conferências e workshops 
e promovendo ações de consultoria e treino. 
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O termo Autism Desmystification® foi registado pela associação, como um processo de 
fornecimento de informações e dados sobre as principais características do autismo. 
Este promove uma compreensão mais detalhada sobre o autismo e ações de aceitação 
para inclusão dos indivíduos com este tipo de problemas de desenvolvimento. O mo-
delo foi concebido para promover a aceitação e compreensão dos portadores do espe-
tro autista e as suas necessidades de comunicação e relacionais. Tem como principal 
propósito apoiar as pessoas a condição, tornando-os membros especiais e fundamen-
tais na sociedade. Esta investigação foi idealizada segundo uma pesquisa rigorosa que 
pretende educar não só os indivíduos com autismo mas, também, pais, educadores, 
familiares e colegas de uma forma divertida [figs. 52 e 53]. 

A imagem abaixo [Fig. 54] ilustra um dos tópicos mais importante do modelo, o The 
Seven Friendship Tips ou seja, as sete dicas de amizade, que funcionam como estraté-
gias de comunicação na interação entre autistas e os seus colegas e amigos. A asso-
ciação percebeu que quando os colegas sabem como lidar com este tipo de crianças, 
a probabilidade de o fazerem é maior, potenciando assim a sua inclusão desde cedo. 
Com isto percebermos a necessidade de criar algo como o livro do projeto. No site da 
Friend2Friend (friend2friendsociety.org) são referidas as seguintes dicas, que parecem 
importantes de salientar neste contexto: 

 

Fig. 54: The Seven Friendship Tips (Fonte: friend2friendsociety.org)

1. Chamar a atenção do amigo. Aproxima-te dele e diz o seu nome para chamar a sua atenção 
antes de começares a falar.

2. Usa frases curtas. Usa menos palavras ou encurta as frases para falares com o teu amigo.

3. Usa gestos visuais. Usa um gesto como que a apontar para algo, para o ajudares a compreen-
der o que estás a dizer. 

4. Espera. Dá ao teu amigo um tempo extra para pensar sobre o que estás a dizer e te responder.

5. Observa o teu amigo. Presta atenção ao teu amigo para aprenderes as suas qualidades (coisas 
em que ele é bom ou que gosta de fazer).

6. Dá-lhe opções de escolha. Quando estão a jogar, sugere fazerem aquilo que o teu amigo gosta 
de fazer.  

7. Usa palavras simpáticas. Usa palavras simpáticas ao falares com o teu amigo como "Olá".9  

Fig. 52: Imagens do Puppet Program

Fig. 53: Imagens do Simulation Game 
Program

9  No original: 
1. Get your friend’s attention. Move closer to your friend and say his or her name to get your friend’s attention before you start talking.
2. Use short sentences. Use fewer words or shorten your sentence when speaking to your friend.
3. Use gestures or visuals. Use a gesture like pointing to something or a visual like PCS to help your friend understand what you are communicating.
4. Wait. Give your friend extra time to think about what you are saying and then answer you.
5. Watch your friend. Watch your friend to learn your friend’s affinities (things your friend is good at or likes to do).
6. Give your friend choices. When you want to play, offer your friend choices of things your friend likes to do.
7. Use friendly words. Use friendly words when speaking with your friend like “hi”.
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Este novo projeto foi concebido de forma a promover a inclusão, atividades e amiza-
des entre pessoas autistas com necessidades educativas, e os seus colegas, amigos e 
familiares. As principais diretrizes andam a volta da compreensão, aceitação e empa-
tia, e ao mesmo tempo introduzem estratégias para a comunicação e relações entre os 
seus intervenientes.

Para além dos programas para visitas a escolas, existe outra opção que consiste na in-
tervenção do modelo Autism Desmystification® nos centros Friend2Friend Play Centers 
[Fig. 55 e 56]. Seguindo os mesmos modelos de intervenção são realizadas atividades 
através do recurso a livros e mascotes, a crianças autistas mais novas, os chamados no-
vice players e os seus colegas mais velhos os expert players, assim como as suas famílias. 
Para uma ideia mais precisa sobre esta atividade, é aconselhável consultar o vídeo da 
Friend2Friend no seguinte endereço: 
https://www.youtube.com/watch?v=j3Viqo0Xnu4

É de salientar ainda o programa Demystifying Autism in the workplace programa para 
adultos que segue o mesmo modelo da Friend2Friend. Este projeto surge através da vi-
são inclusiva e de comunidade da associação que pretende que os indivíduos com au-
tismo possam sentir-se apoiados em qualquer fase da vida. Para isto, a Friend2Friend 
pretende criar postos de trabalho apropriados, onde os adultos se possam sentir in-
tegrados. Sobre este programa a fundadora, Heather McCraken, refere que “O meu 
filho [que foi a inspiração para a criação do programa há 15 anos atrás] está agora 
com 20, a terminar o ensino secundário e prestes a entrar no mercado de trabalho. Eu 
sei que o principal obstáculo para arranjar emprego não serão as suas capacidades ou 
habilitações, antes pelo contrário, será como sempre foi, o seu empregador e colegas de 
trabalho não irão entender a sua forma única de ser. A minha esperança, é que o novo 
programa “Demystifying Autism in the workplace” possa ajudar a criar postos de traba-
lho inclusivos para pessoas como o meu filho e continuar a missão da Friend2Friend 
para mudar o mundo, uma mente de cada vez”10 (friend2friendsociety.org, 2015). 

A fundação recorre a uma série de livros, usando-os nas suas intervenções através dos 
programas, com o recurso a mascotes e materiais didáticos. No entanto, cria também 
estas condições para que pais e familiares o possam fazer em casa. Um desses exemplos 
é o livro “Can I Play Too?” da autoria de Heather McCracken, desenhado para ser utili-
zado por pais e educadores. Seguindo os mesmos parâmetros do modelo, este permite 
a inclusão e aceitação das crianças com autismo pela sociedade. A narrativa deste livro 
anda à volta de três personagens principais, colegas de turma que durante o recreio 
descobrem o que significa ser um bom amigo, com a ajuda dos seus professores. Estas 
crianças aprendem as sete dicas para ser um bom amigo, mencionadas anteriormente, 
assim como outras questões relevantes [Fig. 57]. 

Fig. 55 e 56: Imagens do Friend2Friend 
Play Centers

Fig. 57: Imagens do Can I Play too?

10 No original: “My son [who was the inspiration for the design of the program 15 years ago] is now 20, is finishing post secondary education and will be entering into the workforce 
shortly. I know the stumbling block to employment will not be his abilities or skills; rather, it will be, as it always has been, that his employer and co-workers will not understand his 
unique kind of mind. It is my hope that our new Demystifying Autism in the Workplace program will help to create inclusive workplaces for individuals like my son and continue 
the mission of Friend 2 Friend to change the world one mind at a time.”
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Fig. 58: Alguns livros da Coleção 
Meninos Especiais

A Friend2friend constitui um dos exemplos mais marcantes na definição do problema 
e consequente projeto de investigação, as suas intervenções, programas e materiais 
de apoio, conseguem comprovar a necessidade e eficácia deste tipo de materiais na 
desmistificação do autismo. Esta eficiência é comprovada não só pela antiguidade da 
associação mas também pelo elevado número de programas que realizaram. Para além 
dos suportes que mais se associam ao projeto, ou seja, os livros, foi importante conhe-
cer outros contextos e métodos de intervenção que contribuem para a mesma causa. 
Através da utilização dos livros, e tal como sugerido no guião final, a história deve 
proporcionar a interação entre o leitor e as crianças, promovendo assim a assimilação 
dos conteúdos. Para além das crianças é importante sensibilizar pais, professores e 
educadores, potencializando a utilização do livro de forma a que este funcione na des-
mistificação do autismo, tal como a principal função a que se propõe.  

A narrativa do livro foi construída seguindo este modelo, que promove a amizade, com-
preensão e aceitação das crianças com PEA na sociedade. Pretende-se que a sua utili-
zação funcione como um veículo na desmistificação do problema de forma divertida e 
enquadrada na faixa etária em que se insere. A história criada para este projeto pretende 
passar a mensagem que somos todos iguais, que todos temos problemas e capacidade 
para os ultrapassar, e a sermos bons amigos, ao respeitar as diferenças dos outros. 

3.2. Coleção Meninos Especiais

Também em Portugal existem algumas associações deste género que, apesar de não 
terem como foco exclusivo o problema do autismo, contribuem para a questão da 
inclusão e desmistificação de problemas de desenvolvimento. Um desses exemplos é a 
Pais em Rede, associação que tem o estatuto de “Organização não Governamental para 
Pessoas com Deficiência” (ONGPD) Nacional. 

A Pais em Rede existe desde o dia 5 de novembro de 2008, criada pela vontade de 
um conjunto de mães de crianças com problemas de desenvolvimento, lutando pela 
inclusão dos seus filhos. A principal missão da Pais em Rede consiste na criação de um 
movimento a nível nacional, que englobe as pessoas com deficiência e suas famílias 
num movimento de sensibilização da sociedade para a questão da inclusão. 

Um dos projetos da associação nesse sentido, é a coleção Meninos Especiais [Fig. 58], 
criada em parceria com o Instituto Universitário de Ciências Psicológicas, Sociais e da 
Vida. No site da Pró Inclusão – Associação Nacional de Docentes de Educação Espe-
cial (proandee.weebly.com) encontra-se uma afirmação da direção da Pais em Rede 
bastante relevante: “O objetivo desta coleção é demonstrar que, com ou sem determi-
nadas patologias ou deficiências, todas as crianças possuem características comuns, 
como a vontade de ter amigos, mas também qualidades próprias apenas à espera de 
serem descobertas e potenciadas.”
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Desta coleção fazem partes seis livros, três da edição de 2013, e três da segunda edição, 
de 2014, onde se contam histórias baseadas em personagens reais, meninos e meninas 
com necessidades educativas especiais variadas e que assumem um papel protagonista. 
Diversos temas são abordados, desde o autismo, trissomia 21, paralisia cerebral, hipe-
ratividade, síndrome de Cornélia Lange e surdez e cegueira, todos eles apresentados 
com o título “Olá! Eu sou o João, a Vera, o Tiago, a Cláudia, o Martim e a Carolina, 
respetivamente. Para além destes títulos, que permitem estabelecer coerência entre os 
exemplares da coleção, os livros são complementados com frases que abordam o tema 
em causa de uma forma subtil. 

As narrativas foram construídas por diversos autores, entre os quais Luísa Beltrão, 
Alice Vieira, Afonso Cruz e José Luís Peixoto e ilustradas por diferentes artistas como 
Paulo Guerreiro, Tânia Lopes, Marta Leite e Vasco Gargalo. O principal objetivo des-
tas publicações prende-se com a necessidade de desmistificar o mundo das famílias 
e crianças com problemas de desenvolvimento, chamando atenção para o tema da 
inclusão, tão importante como as terapias utilizadas. 

Esta coleção é um ótimo exemplo do que se pretende alcançar com o projeto de pes-
quisa, não só pela temática de inclusão, mas também pela diversidade de problemas 
de desenvolvimento que aborda. A grande diferença entre a coleção Meninos Especiais 
e a Eu tenho um amigo... está na coerência gráfica que se pretende alcançar, enquanto 
que a primeira prima pela diferença de narrativas e ilustradores, a segunda pretende 
estabelecer alguma coerência gráfica ao longo da várias edições. Para além disso, a 
grande novidade do livro Eu tenho um amigo... que gosta muito de dinossauros consiste 
na forma como a narrativa foi construída, de maneira a proporcionar uma leitura in-
terativa entre leitor e crianças.  

No documento de descrição do projeto, a Pais em Rede, (paisemrede.pt, 2015) refere 
que “A Escola Inclusiva determina que as crianças com necessidades educativas espe-
ciais (NEE) possam aprender e desenvolver-se com as outras, em comunidades escola-
res abertas e solidárias, capazes de construir uma sociedade inclusiva e disponibilizar 
uma educação de qualidade para todos.”

Luísa Beltrão, autora do livro Olá! Eu sou a Vera – É bom ter amigos. e presidente da 
Associação Pais em Rede, disse em entrevista ao Público (publico.pt, 2013) que o obje-
tivo é “Aproximar as crianças ditas normais destes meninos especiais, que também são 
pessoas, não são uma abstração. A convivência e inclusão beneficia todos. Queremos 
contrariar a deficiência social, que afasta que é diferente.” Luísa Beltrão conhece bem 
de perto estas histórias, pois a sua filha é portadora de um atraso global de desenvol-
vimento de 90%. 

Todavia, a história desta coleção que mais se assemelha ao tema do livro desenvolvi-
do no projeto de investigação é da autoria de Alice Vieira, com o título Olá! Eu sou o 
João – Um Mundo só Meu [Fig. 59], pois aborda o mesmo tema que estamos a tratar, 
o autismo. A narrativa conta-nos um dia normal da personagem principal na escola, e 
ao longo da ação ficamos a conhecer algumas das características do seu problema de 
desenvolvimento. Para a construção da história, Alice Vieira conviveu com o João e a 
sua mãe, percebendo assim que tinha uma ideia errada sobre este problema de desen-
volvimento. Na entrevista ao Público (publico.pt, 2013) a autora refere que “Pensava 
que ficavam sossegadinhos com os seus pensamentos, mas não. Exigem uma atenção 
constante. O que eu fiquei a admirar aquela mãe.” 

Fig. 59: Livro Olá eu sou o João. 
Um mundo só meu
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A forma utilizada pela autora para trazer o João ao mundo real, passou pela inser-
ção de um objecto na narrativa, mais concretamente um pião, segundo a ideia de que 
“Tudo o que roda fascina-o” indicação dada pela mãe [Figs. 60, 61 e 62]. Esta ideia de 
fascínio e obsessão por algo é uma das características das crianças com PEA, que ten-
dem a praticar jogos repetitivos não interagindo com os outros, como a autora Alice 
Vieira refere numa passagem do livro “O João parecia não ter olhos para mais nada. E, 
de cada vez que o pião parava, ele voltava a fazê-lo girar, girar, girar (...) Mas o João só 
tinha olhos – e, pelos vistos ouvidos... – para o pião (2013, págs. 4 e 5). No caso do pri-
meiro livro da coleção Eu tenho um amigo..., os objetos que representam um contexto 
e sintoma semelhantes foram os dinossauros e os comboios. 

Outra característica das crianças com PEA, representada pela autora está relacionada 
com a incapacidade de se relacionarem com o meio envolvente, o que resulta num 
desinteresse em relação ao contacto com os outros. Numa das passagem do livro 
[Fig. 63] podemos ler “Nada que os outros fizessem parecia interessá-lo. Era como se 
só ele existisse. E de repente ficava sentado a um canto, mas o corpo mexia sempre, 
parecia que não podia estar parado” (Alice Vieira, 2013, pág. 8).  

A construção da narrativa é bastante eficaz pois, ao mesmo tempo que conta a história 
e o desenvolvimento da ação, vai dando algumas referências em relação à forma como 
os autistas procedem, percebendo que estas atitudes são próprias deste tipo de per-
turbação. O campo sensorial não ficou esquecido, sabemos que as crianças com PEA 
demonstram grandes dificuldades em regular e responder aos estímulos sensoriais e 
que por isso agem de forma estranha e pouco previsível “Levantou-se e correu. Pelo 
meio da corrida deu um encontrão à Isabel e nem disse “desculpa”. O João não dizia 
nada.” [Fig. 64] (Alice Vieira, 2013, pág. 10). Também na história relativa ao projeto, 
as características do André vão sendo dadas ao longo da narrativa, inseridas no pró-
prio contexto da ação. Este tipo de condução da narrativa é bastante importante, pois 
permite introduzir o tema de uma forma subtil, sem mencionar diretamente qual o 
problema abordado. 

“Foi difícil fazer o João entrar. Queria correr, queria o pião, queria rodar à volta de 
tudo, não queria que ninguém lhe tocasse, não queria estar preso. Mas a pouco e pouco 
a professora conseguiu levá-lo para dentro, até porque estava a começar a chover. O 
João gritou um bocadinho” [Fig. 65]  (Alice Vieira, 2013, pág. 16). Com esta passagem 
percebemos que as crianças autistas demostram dificuldades em lidar com as emoções, 
e reagem de forma imprevisível, podendo rir ou gritar facilmente. Habitualmente não 
gostam de ser tocadas pelos outros, demonstrando-o com grande descontentamento. 

 

Fig. 60, 61 e 62: Pormenores do peão 
no livro Olá eu sou o João. Um mundo 
só meu

Fig. 63, 64 e 65: Páginas do livro Olá eu 
sou o João. Um mundo só meu
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Para colmatar o final da história, a autora conseguiu introduzir outro aspeto impor-
tante através da informação dada pela mãe, que o João gosta muito de poças de água, 
aliás como qualquer criança [Fig. 66]. Esta foi a forma que a personagem Isabel, que 
interage com o João, arranjou para conseguir a aproximação entre os dois “Ela bem 
sabia que havia de encontrar uma coisa de que ambos gostassem. Agora tinha a certeza 
de que iria ser mais fácil entendê-lo.” (Alice Vieira, 2013, pág. 20). À semelhança do 
que se passou com a referência ao “pião” foi possível estabelecer esta particularidade, 
devido à existência de uma pessoa real como exemplo da personagem. Ou seja, através 
da indicação da mãe, foi exequível acrescentar este pequeno pormenor. Mas, este tipo 
de características particulares não foram contempladas no projeto em causa, devido 
à falta de interação com uma criança autista, no entanto, pretende-se que em situa-
ções futuras esta situação seja colmatada através da ligação entre autores/ilustradores 
e crianças com problemas de desenvolvimento.  

A ilustração deste exemplar ficou a cargo do designer gráfico Paulo Guerreiro, estrean-
do-se na ilustração infanto-juvenil, também ele teve a oportunidade de contactar com 
o João e a mãe, assim como conhecer a escola que o menino frequenta “Quis ver o 
local onde brincam e aprendem e ao mesmo tempo perceber a dinâmica entre ele e os 
amigos” (publico.pt, 2013). 

As técnicas de ilustração utilizadas por Paulo Guerreiro aproximam-se daquilo que 
as crianças usam habitualmente, pretendia com isto captar a sua atenção: “Usei umas 
canetas de cera sintética, cuja expressão fica entre os lápis de cor e os lápis de cera. 
Costumo usá-las com a minha filha, que tem nove anos. São seguras para as crianças e 
muito coloridas. Elas adoram” (publico.pt, 2013).  

Em termos gráficos os livros são bastante variados, devido essencialmente às diferentes 
técnicas de ilustração utilizadas. No entanto, existem alguns elementos comuns que 
ajudam na coerência da coleção tais como o tamanho dos livros, sendo que todos têm 
220mm x 220mm. A capa é uma das páginas com mais semelhanças pois apresenta a 
referência ao nome da coleção Meninos Especiais, o título Olá! Eu sou o... e a indicação 
do autor e ilustrador. A contra capa é outra das páginas com maior coerência, sendo 
que neste caso os livros têm um texto sobre o tema em causa, escrito por outra pessoa 
que não o autor. Outro elemento bastante importante, e que nós dá uma sensação de 
proximidade com a personagem do livro, é a colocação da foto da criança [Fig. 67]. 

No interior dos livros, o tipo de letra usado para o texto corrido é sempre o mesmo, 
variando apenas ligeiramente o tamanho e a composição, adaptada aos diferentes en-
quadramentos das ilustrações [Fig. 68, 69 e 70]. Todos os livros tem 24 páginas mais 
capa. A diferenciação em termos gráficos é possível nesta coleção, pois os ilustradores 
são sempre diferentes, e as suas técnicas refletem essa variação. Na coleção de livros 
que acompanha esta investigação, pretende-se acima de tudo que a ilustração esteja 
enquadrada com o problema de desenvolvimento que estamos a representar, daí a ne-
cessidade de adaptar técnicas e paginação de acordo com as características em causa.  

   
 

Fig. 66: Página do livro Olá eu sou o 
João. Um mundo só meu

Fig. 67: Contra capa de alguns livros da 
Coleção Meninos Especiais

Fig. 68, 69 e 70: Pormenores de textos 
de alguns dos livros da Coleção Meninos 
Especiais
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Fig. 71, 72, 73 e 74: Jogos Evolui do 
CADin

Fig. 75: Livro O Vasco, a família e os 
amigos: o dia-a-dia de uma criança com 
hiperactividade e défice de atenção

3.3. Coleção Livros do Vasco

Outro exemplo nacional, de associações que contribuem para a promoção da inclusão 
das pessoas com problemas de desenvolvimento, é o CADin - Centro de Apoio ao De-
senvolvimento Infantil. Esta instituição tem como principal missão difundir a inclusão 
de pessoas com problemas de neuro-desenvolvimento na sociedade. O CADin conta 
com uma equipa de profissionais aptos para o diagnóstico e tratamento de vários pro-
blemas de desenvolvimento, assim como para escutar, respeitar e informar as famílias. 
Um dos principais objetivos do centro é sensibilizar para a inclusão, permitindo um 
maior conhecimento por parte das famílias, escolas, amigos e comunidade, sobre os 
problemas de desenvolvimento de determinado indivíduo. 

Criam ainda suportes que auxiliam o centro, como é o caso da coleção de jogos pro-
duzida em parceria com a marca Majora. A coleção tem como intuito ajudar pais, 
educadores e terapeutas a desenvolver atividades didáticas básicas, no campo da so-
cialização, comunicação, autonomia, linguagem, etc., sempre de uma forma divertida. 
[Figs. 71, 72, 73 e 74]. 

Outro dos projetos do CADin com interesse na investigação é a coleção dos Livros 
do Vasco, lançados em parceria com a K Editora, e que tem como principal objetivo 
dar a conhecer o dia-a-dia de uma criança com PHDA, Perturbação de Hiperactivi-
dade com défice de atenção. Neste momento existem dois livros sendo eles O Vasco, 
a família e os amigos [Fig. 75] e O Vasco e o dia de aniversário do pai, que pretendem 
funcionar como peças de desmistificação deste problema, conhecendo as dificuldades 
da crianças com PHDA e de quem lida com elas. Este exemplar tem interesse não só 
pelo tema que aborda, pois poderá constituir um dos problemas de desenvolvimento 
a tratar em próximas edições da coleção Eu tenho um amigo, mas essencialmente pela 
questão da desmitificação e inclusão perante uma necessidade educativa especial.  

O Vasco, a família e os amigos: o dia-a-dia de uma criança com hiperactividade e défice 
de atenção lançado em 2009, foi escrito por Manuela Nogueira em colaboração com as 
crianças acompanhadas no CADin, e ilustrado por Emília Celestino da Costa. Nuno 
Lobo Antunes, na introdução do livro (2009, pág. 3), faz uma breve descrição onde se 
destaca a importância deste tipo de publicações: “No CADin somos todos amigos do 
Vasco. Queremos ajudá-lo a ter positivas, tempo para brincar, a sentir-se bem com a 
sua família, amigos e escola. É por isso – e porque o Vasco é um exemplo de sucesso 
– que lhe pedimos para contar a sua história. Uma história comum a muitas crianças 
que nos procuram, e a quem damos o melhor do nosso entusiasmo, saber e coração.” 

Um dos principais objetivos desta coleção é a divulgação e desmistificação em relação 
à PHDA, usando a narrativa como meio para dar a conhecer os seus principais sinto-
mas e aproximar a personagem fictícia a crianças reais. Tal como referido no livro, na 
parte dirigida “Aos Pais e Professores” (2009, pág. 4) “Esta coleção (...) Pretende acima 
de tudo, criar uma identificação com as personagens das histórias, e sugerir algumas 
formas diferentes (e mais eficazes) de lidar com as situações do dia-a-dia.” Neste aspe-
to, este livro assemelhasse bastante aquilo que se pretende alcançar com a criação da 
coleção de livros Eu tenho um amigo. 
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A construção da narrativa foi organizada segundo alguns capítulos que começam pela 
apresentação do Vasco [Fig. 76], de seguida contam um pouco do seu percurso [Fig. 77] 
e das diferenças em comparação com a sua irmã e, por fim, dão a conhecer alguns dos 
seus amigos [Fig. 78]. O texto é escrito na terceira pessoa, sempre com a narração do 
próprio Vasco. Nas primeiras páginas a personagem principal apresenta-se de forma 
clara, fazendo referência ao seu problema de desenvolvimento. 

Nas páginas seguintes a personagem principal conta um pouco do seu percurso, das 
escolas por onde passou e alguns dos problemas que teve de enfrentar, dando a co-
nhecer determinadas características como criança com PHDA. Um dos aspetos mais 
importantes nesta parte está relacionado com a fase do diagnóstico e reconhecimento 
da doença, tanto pelos pais como pelo próprio Vasco: “Depois de ter mudado três 
vezes de escola, os meus pais resolveram levar-me a uma psicóloga. Não sei se foi bom 
ou mau! Fiquei a saber que há mais gente como eu, e que posso ser ajudado e ficar 
mais sossegado” (2009, pág. 7). Este elemento é bastante relevante pois permite que as 
crianças percebam que não são as únicas e que existem apoios e tratamentos. 

A narrativa continua com uma descrição de situações pelas quais o Vasco passou e que, 
ao mesmo tempo, vão dando a conhecer características e manifestações de PHDA. O 
texto é escrito de uma forma bastante percetível, com alguns apontamentos de humor, 
o que reflete também uma das características do Vasco: “Pronto, ela é assim e eu sou 
um “hiper” como ela me chama. Quando me chama “hiper” digo logo que não sou um 
Supermercado...” (2009, pág. 12). 

Outras sugestões e apontamentos em relação à forma como lidar e enquadrar estas 
crianças estão também presentes “Os hiper estão sentados na primeira fila das carteiras 
(...) e são chamados mais vezes para terminar a frase que a professora começou a dizer. 
(...) Quando temos um teste é-nos dado mais um quarto de hora para o acabar, e en-
tregam-nos as folhas uma a uma, à medida que as vamos terminando” (2009, pág. 13). 

Nas últimas páginas o Vasco apresenta o seu amigo Sebastião, uma criança em cadeira 
de rodas que, pelas suas características físicas dedica-se mais a estudar, contrapondo 
a situação do Vasco, o facto de ambos terem NEE é um fator de aproximação. Para 
além do Sebastião outra personagem surge na narrativa, a Mariana que também tem 
PHDA, e partilha com o Vasco os seus problemas. As características da Mariana são 
um pouco diferentes, o que alerta para as várias formas de manifestações em relação a 
este problema. No final do livro há ainda uma descrição mais técnica e pormenorizada 
sobre a doença. 

O livro é quadrado, com 220m x 220m, e um total de 24 páginas, onde se encontram 
tipografia e ilustração, compostos de formas variadas, e sempre com predominância 
para o texto. Em termos gerais, é paginado com um tamanho de letra coerente e legí-
vel, no entanto, a fonte tem um carácter um pouco infantil [Fig. 79]. No que respeita 
à ilustração, esta é feita apenas nalgumas páginas do livro através da representação do 
Vasco e algumas personagens em cenas chave da narrativa. O traço é simples e cuidado 
de cores suaves e pastel, colocado na maioria das vezes ao lado do texto, apenas uma 
das ilustrações ocupa uma página inteira [figs. 80 e 81].

De uma forma global, o grafismo do livro não representa uma fonte de inspiração para 
o livro que acompanha esta dissertação, a referência mais importante está relacionada 
com o tipo de mensagem que ambos pretendem transmitir. 

Fig. 76, 77 e 78: Páginas do livro O 
Vasco, a família e os amigos: o dia-a-dia 
de uma criança com hiperactividade e 
défice de atenção

Fig. 79, 80 e 81: Páginas do livro O 
Vasco, a família e os amigos: o dia-a-dia 
de uma criança com hiperactividade e 
défice de atenção
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III. PROJETO EU TENHO UM AMIGO

1. Enquadramento 

Tal como referimos anteriormente, a questão deste projeto assenta essencialmente na 
vontade de fazer um trabalho prático e, acima de tudo, um trabalho com uma vertente 
social. As diferentes hipóteses que foram surgindo, desde a primeira abordagem em 
relação a possíveis temas de investigação, levaram a que o projeto seguisse outro rumo. 

Numa entrevista pessoal feita em 2013 ao Professor Doutor Eduardo Aires, no âmbi-
to da cadeira de projeto, este referiu que “Outra questão muito importante é a ética, 
penso que os designers têm que se reger por princípios morais inquestionáveis, e isso 
leva a que o seu respeito pelos pares, e pelo próprio desempenho da sua atividade seja 
maior. Os designers tem que se entregar mais à causa e seguir certos princípios éticos, 
de lealdade e justiça na própria atividade.” Pareceu importante referir esta frase do 
professor, porque acabou sendo inspiradora no contexto do projeto de pesquisa.    

Outro aspeto referido pelo Professor Eduardo Aires nas suas aulas foi a questão da área 
de conforto, isto é, os designers devem alargar os territórios onde “habitam”, procuran-
do outras áreas de intervenção. Desta forma, é possível acrescentar e aprender algo de 
novo com o trabalho a desenvolver. Este aspeto é bastante pertinente neste contexto, 
pois a ilustração não é uma área preferencial da mestranda, no entanto o desafio foi 
aceite sendo o balanço pessoal bastante positivo. Através do contacto com a ilustração 
e ilustradores foi possível abordar outra área que habitualmente não fazem parte do 
nosso leque de atuação. 

Passando para a descrição mais pormenorizada desta fase da investigação, a primeira 
hipótese do problema estava relacionada com o campo da arte-terapia, passando pela 
conjugação dos princípios e intervenção através do design-gráfico. Assim sendo, os 
conceitos no âmbito da arte-terapia, em termos de conteúdos, propósitos e tratamentos, 
poderiam relacionar-se e usufruir das mais-valias do design gráfico. A arte-terapia tem 
características específicas sendo que, com este projeto não se pretendia que os interve-
nientes produzissem obras de arte ou objetos gráficos, mas sim que utilizassem algumas 
técnicas e exercícios práticos, previamente estruturados, de forma a explorar atividades 
cognitivas com necessidades especiais. O resultado final, como objeto gráfico, deveria 
contemplar os dados e pesquisas relacionadas com o problema de investigação e, ao 
mesmo tempo, funcionar como um objeto de afetividade com o seu utilizador. 

Já nesta fase, o público-alvo seriam preferencialmente as crianças, com algum tipo de 
distúrbio ou problema de aprendizagem, que pudessem encontrar nesse projeto uma 
forma de ultrapassar alguns dos seus obstáculos de forma estimulante. 

Contudo, esta ideia não avançou, essencialmente pela falta de interesse e apoio das as-
sociações e profissionais da área em relação à proposta, apenas uma arte-terapeuta, 
Maria Figueiredo deu o seu contributo, através da indicação de alguns projetos e pes-
soas com quem contactar. Todas as tentativas de estabelecer algum contacto foram em 
vão, não obtendo qualquer resposta positiva, nem curiosidade sobre o projeto. 
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Todos estes entraves levaram a pensar em alternativas, seguindo a mesma lógica de 
associação do design gráfico e papel do designer a um projeto de carácter social. Des-
sa forma, surgiu a possibilidade de trabalhar no campo da terapia da fala através do 
contacto com uma profissional da área, a terapeuta da fala Marisa Marante. Depois de 
algumas conversas sobre bibliografia e áreas de intervenção, surgiu a ideia de criar um 
briefing, com a formulação de um pedido da área da TF, onde o design gráfico desem-
penhasse um papel importante. 

Assim sendo, surgiu a hipótese de idealizar um jogo/material de apoio na intervenção 
com crianças, não apenas no âmbito da terapia da fala, mas algo mais abrangente, 
relacionado com as terapias ocupacionais e de desenvolvimento comunicacional. O 
propósito deste jogo seria criar uma série de exercícios que permitissem às crianças, 
desenvolver as capacidades de sociabilização, autonomia, comunicação e interação. 
Esta ideia surgiu através da necessidade demonstrada pela terapeuta da fala, tendo em 
conta o tipo de material necessário e ao mesmo tempo escasso. Partindo desta ideia e 
da área em questão, foi necessário aprofundar conhecimentos e estabelecer contactos, 
no âmbito académico e científico. 
 

2. Análise de entrevistas 

Um dos elementos mais significativos no processo de pesquisa passou pelo levanta-
mento das Instituições de Ensino Superior que leccionam o curso de terapia da fala 
em Portugal. Sendo assim, verificou-se que existem no total dez instituições, quatro 
delas na zona Norte/Centro do país, cinco na zona de Lisboa e uma no Algarve. Pela 
questão da proximidade e recursos, optou-se por restringir a pesquisa às instituições 
mais próximas da cidade do Porto, sendo elas a Universidade Fernando Pessoa, a Es-
cola Superior de Tecnologia da Saúde do Porto (Instituto Politécnico do Porto) e a 
Universidade de Aveiro. 

O passo seguinte passou pelo contacto e pedido de entrevista presencial para as três es-
colas selecionadas (ver anexo 2). Dos emails enviados, duas respostas foram positivas, 
na medida que, em pouco tempo foi possível reunir com as coordenadoras dos cursos 
de terapia da fala da Universidade Fernando Pessoa e da Universidade de Aveiro.
  
De seguida, foi necessário organizar um modelo de entrevista numa lógica de pergun-
tas tipo, de forma a obter dados relevantes para o processo de pesquisa. As questões 
foram estruturadas através de conteúdos e temas que se tornaram bastante pertinen-
tes. O principal objetivo foi perceber de que forma o design gráfico poderia ser uma 
mais-valia na relação com a TF, passando pelo levantamento das dificuldades, o tipo 
de materiais usados e sua eficácia, as faixas etárias mais suscetíveis à intervenção, os 
suportes mais apropriados e finalmente, de que forma o design poderia ajudar na área 
da terapia da fala. 
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- Quais as principais dificuldades dos terapeutas da fala? 

- A que tipo de materiais de apoio costumam recorrer? 

- Os materiais existentes são eficazes para o desenvolvimento das atividades?

- Quais as faixas etárias mais suscetíveis à intervenção do terapeuta da fala? 

A linguagem utilizada nos materiais é indicada para as diferentes idades?

- Quais os suportes mais apropriados para este tipo de atividades terapêuticas? 

Livros? Jogos? Aplicações? Sites? 

- Em que áreas sentem mais necessidade de inovar graficamente? 

- De que forma o design gráfico poderia ser uma mais valia na intervenção da terapia 
da fala? 

Estas questões permitiram obter informações cruciais no desenvolvimento da proble-
mática, através do conhecimento e contacto com docentes da área percebeu-se quais 
as principais lacunas em termos de materiais e temáticas da TF. Foi também impor-
tante contactar com profissionais da área que, para além de lecionarem a disciplina em 
causa, tem conhecimentos de intervenções reais.  
 

2.1. Entrevista Universidade Fernando Pessoa   

A primeira entrevista realizou-se no dia 30 de janeiro de 2015 no edifício das Clíni-
cas Pedagógicas da Universidade Fernando Pessoa, com a coordenadora do curso, 
Professora Doutora Fátima Maia e com a Professora Vânia Peixoto. Os resultados 
foram bastante favoráveis e ao mesmo tempo determinantes, todas as perguntas fo-
ram respondidas e fundamentadas, obtendo informações elementares na elaboração 
da problemática. 

Em termos gerais, falou-se essencialmente na questão do objetivo do material, ou seja, 
o tipo de conteúdos que deveriam ser abordados no projeto de pesquisa, e de que for-
ma poderia ser estabelecida a ligação entre o design gráfico e a terapia da fala. Outro 
aspeto importante e muitas vezes mencionado foi a questão da novidade, isto é, de que 
forma este projeto seria díspar dos outros, como marcaria a diferença. Apurou-se tam-
bém que existem vários sistemas pictográficos, signos gráficos criados e previamente 
aprovados, que devem ser respeitados devido à percepção que alcançaram nestas áreas, 
portanto, chegamos à conclusão que não seria inventado nada de novo neste sentido. 

Em termos práticos, falou-se na questão relacionada com o investimento das publica-
ções, sendo que as editoras não tem interesse em produzir materiais para um público 
muito restrito, ou para um problema demasiado específico, porque na prática esse tipo 
de trabalhos não são economicamente viáveis. 

Surgiu também o assunto da utilidade por parte do terapeuta da fala que, tal como 
referido pelas professoras, na maioria dos casos os profissionais da área acabam por 
criar materiais próprios e adequados às necessidades das diferentes crianças. Muitas 
vezes um suporte de intervenção contém conteúdos perfeitamente ajustáveis às ca-
racterísticas de uma criança, mas que noutras pode não ter a mesma aplicação. Como 
mencionado na entrevista, o terapeuta da fala adequa o material, recolhendo dados de 
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um e de outro suporte e no final, ajusta o material no seu todo. Esta dificuldade leva o 
profissional da área a pesquisar diversos materiais, o que por vezes exige a necessidade 
de criar exercícios específicos.

Na conclusão da entrevista, uma das questões mais abordadas, e que acabou por ser 
o percurso a seguir, foi o conceito de “inclusão”, já abordado anteriormente. Surgiu a 
proposta de adaptação de alguns conteúdos relacionados com esta temática, em livros 
para crianças sem dificuldades de desenvolvimento, onde o principal objetivo é trans-
mitir a mensagem a crianças e adultos. Isto é, neste caso, não seria criado nenhum 
suporte de apoio na intervenção da TF, mas algo mais abrangente, com temáticas es-
treitamente relacionadas e dirigidas ao público em geral. A ideia passava pela criação 
de uma coleção de livros, e em cada um deles seria abordado um problema de desen-
volvimento, autismo, surdez, paralisia, cegueira, entre outros, através de conteúdos ca-
pazes de auxiliar as crianças a saber interagir e relacionar-se com os colegas com NEE. 

Esta ideia tinha sido discutida anteriormente entre as Docentes da Universidade Fer-
nando Pessoa, no entanto, pela escassez de recursos não foi possível avançar com o 
projeto. Dessa forma, e tendo em consideração os propósitos estabelecidos, ficou de-
terminada a parceria por ambas as partes. A proposta de trabalho entre a mestranda 
e as docentes de TF da Universidade Fernando Pessoa foi oficialmente apresentada e 
solicitada ao Reitor da UFP, Professor Doutor Salvato Trigo, e ao Diretor da Faculdade 
de Ciências da Saúde, Professor Doutor Luís Reis Martins, que gentilmente concorda-
ram em estabelecer esta colaboração. Ficou definido que o projeto seria integrado no 
âmbito do mestrado em Design Gráfico e Projetos Editoriais da Faculdade de Belas 
Artes da U.Porto, numa parceria de co-orientação com as docentes do curso de terapia 
da fala da Universidade Fernando Pessoa.

2.2. Entrevista Universidade de Aveiro 

Em relação à Universidade de Aveiro, a entrevista realizou-se no dia 2 de fevereiro de 
2015, na Escola Superior de Saúde, com a coordenadora do curso de terapia da fala, 
Professora Doutora Marisa Lousada. 

Seguindo o mesmo modelo de entrevista, os assuntos abordados andaram em torno 
das questões relacionadas com a terapia da fala, principais dificuldades, necessidades, 
materiais de apoio, entre outros. Em relação às principais dificuldades, a Professora 
Marisa Lousada referiu essencialmente a carência de material de apoio específico na 
avaliação e intervenção da TF, tanto no caso das crianças como dos adultos, tal como 
mencionado na entrevista anterior. 

Referiu ainda que existe a necessidade de recorrer à ilustração para trabalhar determi-
nados problemas de linguagem e comunicação sendo que, atualmente, esses materiais 
não estão organizados pelo tipo de erro que as crianças apresentam. Foi referida ainda 
a existência de materiais de intervenção neste sentido, mas que por serem escritos 
noutras línguas, não contemplam o objetivo que se pretende, ou seja, desenvolver a 
reprodução de determinados sons. No caso do português europeu, existem poucos 
materiais que podem ser usados para a representação de símbolos e objetos, mas que 
carecem de palavra escrita.  
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No que se refere ao tipo de material que habitualmente usam, as principais referências 
foram os livros, lotos, jogos, computador, software e aplicações, com bastante ilustra-
ção e com muita cor (para crianças) e por vezes a preto e branco (para adultos). Re-
correm também a fotografias de bancos de imagens, que mais uma vez são adaptadas 
e organizadas pelos terapeutas, conforme as necessidades.

A professora referiu ainda um projeto que contou com a colaboração e apoio da Fun-
dação Ciência e Tecnologia e da Fundação Calouste Gulbenkian, onde recorreram aos 
serviços de um ilustrador para elaborar um conjunto de materiais vocacionados para 
determinados problemas de produção. A elaboração deste tipo de materiais, depende 
das necessidades e diagnóstico de cada indivíduo, no entanto, é possível prever algu-
mas carências de acordo com perturbações e padrões de erro. 

Na sua opinião, os materiais são pouco eficazes, muitas vezes os terapeutas usam o 
trabalho que vão construindo ao longo do tempo sem estar validado. A professora Ma-
risa Lousada acredita que vão fazendo um bom trabalho, considerando o material que 
dispõem e que a intervenção do design gráfico poderia facilitar e aumentar a eficácia 
na intervenção e diagnóstico. 

O público-alvo continuam a ser as crianças, apesar de cada vez mais intervirem junto 
de adultos e até idosos, com dificuldades de linguagem e comunicação e com origem 
noutros problemas de saúde, como acidentes vasculares cerebrais. 

Num enquadramento mais alargado, a professora pensa que a ilustração evoluiu bas-
tante e que atualmente temos exemplos de livros com desenhos maravilhosos, mas que 
não são específicos para o trabalho na TF. 

Na sequência da apresentação dos jogos do CADin (referidos anteriormente no capí-
tulo da relevância da investigação), e que nesta altura constituam um exemplo para o 
nosso estudo, a professora concordou que são um tipo de material que faz falta e que 
resulta muito bem. Na realidade, os terapeutas da fala usam bastantes vezes este tipo 
de simulações do real com as crianças para as estimular, de forma a desenvolver as 
capacidades de autonomia e sociabilização, através de atividades do dia-a-dia. Este 
tipo de material agrada bastante as crianças, através da questão da atividade lúdica e 
do reconhecimento final, reforçando o seu bom comportamento. 

Esta entrevista foi muito importante, pois foi possível perceber a necessidade que 
existe na elaboração deste tipo de suportes mais direcionados para a intervenção da 
TF. O papel do designer neste campo é essencial, seja através da criação de livros, 
jogos, aplicações, sites, etc, constituindo assim um tema pertinente para uma inves-
tigação futura. 
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3. Análise do livro  

3.1. Análise da leitura de teste com crianças   

A primeira leitura oficial do livro foi feita pela Professora Vânia Peixoto no dia 12 de 
junho de 2015 no colégio Oceanus em Vila Nova de Gaia [Figs. 82 e 83], numa turma 
com cerca de vinte crianças entre os cinco e os seis anos, denominada “Os Golfinhos. 
O “painel de peritos” (designação dada pela professora Vânia Peixoto), ouviu a história 
com atenção e entusiasmo, respondendo no final a algumas questões colocadas.  

Para esta leitura recorremos a uma primeira versão do livro (em fase de teste), e à pro-
jeção das páginas com a ilustração para que todos pudessem acompanhar. Observamos 
que todas as crianças gostaram do livro, adjetivando-o de “bonito” ou “querido”, assim 
como das personagens, recaindo preferência maioritária para a “Teresinha”. Todos con-
cordaram que a Teresinha é uma boa amiga e que tentava ajudar, ou seja, a mensagem 
que pretendíamos difundir de companheirismo, amizade e inclusão foi compreendida.
 
Foi necessário explicar o que é uma personagem, porque muitas das crianças fizeram 
confusão e disseram que a personagem que mais gostaram foi a “taça” de uma das 
páginas finais [Fig. 84], ou do gato que aparece na página 4 [Fig. 85]. Foi curioso 
observar que mais do que uma das crianças prestou bastante atenção ao animal, que 
constitui um elemento meramente ilustrativo, sem papel relevante na narrativa, mas 
que acabou por captar atenção. 

Outra palavra que suscitou dúvidas foi “característica”, sendo necessário explicar o seu 
significado, esta situação verificou-se quando perguntamos se alguma das crianças 
conhecia alguém com as características do André. Neste grupo não observamos ne-
nhuma criança com histórias semelhantes, ou pelo menos alguém que lide com este 
problema de desenvolvimento, mas foi interessante perceber que captaram as suas 
principais características. Perceberam que ele é diferente porque “todos nós temos um 
cérebro diferente”, tal como mencionado pela Teresinha na página 17 [Fig. 86], que 
responde a outras coisas que não estão relacionadas com o que estamos a falar, que o 
barulho lhe faz confusão, e que a questão relacionada com as interpretações das frases 
podem ser confundidas. 

Sendo o mocho uma das personagens que será mantida ao longo da coleção, achamos 
importante questionar o porquê da sua escolha. Um das crianças referiu que ele é 
importante porque é o “apresentador”, outras ainda chegaram ao ponto pretendido, 
afirmando que o mocho é associado à sabedoria, um “sabichão”, como referiram. 

Fig. 82 e 83: Imagens do colégio 
Oceanus (não fomos autorizados a fazer 
imagens das crianças durante a leitura)  

Fig. 84: Página final do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!

Fig. 85: Página 4 do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!

Fig. 86: Página 17 do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!
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Durante a leitura, quando a professora começou a cantar a letra da música que apa-
rece na página 29 [Fig. 87], as crianças acompanharam em coro, tornando um mo-
mento bastante engraçado. Ou seja, acreditamos que foi uma boa escolha, visto que 
eles conhecem e reproduzem a letra. A indicação da música a escolher foi dada pela 
professora Vânia Peixoto, sendo também mãe de uma das meninas desta turma, e li-
dando frequentemente com crianças destas faixas etárias tem conhecimento do tipo 
de bandas que ouvem.  

Colocamos também a questão da página que poderia inverter o sentido, mas neste 
caso a resposta foi negativa, preferem o sentido horizontal do livro. No entanto, acha-
mos que o efeito que esta página deveria ter não foi testado da melhor forma, isto 
porque as crianças viram as ilustrações projetadas e não contactaram diretamente com 
o objeto físico. Acabamos por decidir manter esta página e, ainda, acrescentar uma 
outra, de acordo com as opiniões das professoras e das mestrandas de TF, que será 
analisado mais à frente na parte dos inquéritos. 

Foi interessante testar a ideia dos três finais, pois permitiu alguma interação com as 
crianças, a maioria preferiu a terceira versão que, na verdade, consideramos ser a so-
cialmente correta. 

Em relação à parte do livro onde se sugere desenhar outro final, verificamos que não 
foi tão bem aceite, essencialmente porque as crianças acham que não sabem desenhar, 
ou então sugeriram dar aos irmãos para executarem essa tarefa. Contudo, achamos 
importante manter esta página, até pela importância que poderá alcançar em relação a 
outros problemas de desenvolvimento. 

Outra questão relevante foi a associação que as crianças fizeram aos seus próprios 
nomes referindo “eu sou o Bernardo”, ou então a Beatriz, que disse ser esta a sua per-
sonagem preferida. Este aspeto permite estabelecer algumas relações de proximidade 
entre as personagens e as crianças. 

Acima de tudo, foi importante observar que cada uma das crianças capta coisas dife-
rentes, mediante as suas personalidades ou estados de espírito, e que isso se reflete na 
forma como comentam e complementam as suas observações em relação à história. 

3.2. Inquéritos Mestrandas de TF da UFP  

Na mesma altura, aproveitámos para testar a primeira versão do livro com profissio-
nais de TF, mais concretamente com as mestrandas do curso da UFP. O inquérito foi 
efetuado através de algumas perguntas, que se tornaram determinantes para respon-
der a dúvidas e incertezas no projeto editorial, quer em termos de narrativa como de 
paginação e ilustração. Estas foram acompanhadas com a apresentação do livro na 
primeira versão, ainda em fase embrionária. 

Consideramos o contributo e sugestões das mestrandas muito interessantes, muitas 
delas foram introduzidas na segunda fase de revisão do livro. Recolhemos ao todo 
opiniões escritas de três mestrandas, que responderam em condições de sigilo, estas 
podem ser consultadas em detalhe no Anexo 3. 

Fig. 87: Página 29 do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!
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As opiniões das mestrandas centraram-se em alguns aspetos que é necessário salientar 
como, por exemplo, as várias referências positivas à utilização da expressão facial, bas-
tante importante para retratar este tipo de problema de desenvolvimento. Esta conside-
ração levou à opção de colocar quase sempre a mesma expressão facial na personagem 
André, enfatizando essa característica [figs. 88 e 89]. A referência da Mestranda 1, no 
que diz respeito às ilustrações para a cena sequencial foi também importante [Fig. 90], 
assim como a parte em que refere que deviam ser ilustradas as expressões não literais. 
Ainda neste contexto a sugestão da Mestranda 2 também nos pareceu lógica, sendo 
que na segunda versão do livro foram incluídas mais duas páginas (26 e 27), para ilus-
trar as expressões “Acorda para a vida Bernardo! Andas a dormir em pé, e não pescas 
nada do que se passa à tua volta.” [Fig. 91]. 
 
Em relação ao título, a opinião das mestrandas foi determinante, uma vez que na pri-
meira versão do livro colocámos Eu tenho um amigo... que gosta muito de música, no 
entanto, decidimos alterar, conforme as sugestões das mestrandas para Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros. Consideramos esta alteração determinante e 
adequada, pois o facto do André gostar de dinossauros é mais marcante do que gostar 
de música, e também porque surge várias vezes ao longo da narrativa. [Fig. 92]. 

Este pequeno inquérito serviu para perceber o entusiasmo das mestrandas com esta 
proposta que, em termos pessoais, tornou o projeto ainda mais motivante. Perceber 
que este tipo de materiais é importante e necessário para quem lida com estes proble-
mas de desenvolvimento, como a questão da inclusão e desmistificação do problema é 
bastante compensador.  

4. Componente gráfica

Como referido anteriormente, no seguimento da oficialização da proposta de traba-
lho em parceria com as docentes da Universidade Fernando Pessoa, o passo seguinte 
passou pelo início da pesquisa teórica sobre temas relacionados, tais como inclusão, 
autismo, responsabilidade social e design social. Estes conceitos ajudaram a pensar 
numa linha gráfica versátil que pudesse ser adaptada aos vários problemas de de-
senvolvimento e propósitos a que a coleção pretende responder. Em termos gerais, 
existem elementos que devem ser abordados de uma forma abrangente, pois dizem 
respeito à coleção como um todo. Pretende-se que outras características particulares, 
e diretamente relacionadas com os problemas de desenvolvimento, sejam pensadas e 
estruturadas de uma forma menos rígida, acima de tudo, adaptando-se ao tema que 
será abordado. 

De seguida, serão analisados com mais detalhe cada um dos elementos que compõem 
a coleção e o primeiro exemplar, tentando estabelecer alguns pontos de coerência e/
ou diferenciação.   

Fig. 88 e 89: Páginas do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito 
de dinossauros!, que representam a 
expressão facial do André 

Fig. 90: Páginas 14 e 15 do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!

Fig. 91: Páginas 25 e 26 do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!

Fig. 92: Página 10 do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!, 
que representam a ligação do André 
com os dinossauros 
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Fig. 93: Formato/grelha 

Projeto Eu tenho um amigo

4.1 Coleção Eu tenho um amigo...

4.1.1. Formato/grelha 

O formato do livro e a construção da grelha são itens que deverão ser respeitados ao 
longo da coleção, estabelecendo assim consonância visual quando se juntarem os vá-
rios exemplares. A ideia final será obter uma coletânea de livros esteticamente coesos, 
que constituam um objeto pedagógico de trabalho, de uso fácil e recorrente. Optou-se 
por uma medida de livro com 200 x 180mm, permitindo assim um fácil manuseamen-
to e utilização, quer seja por crianças ou adultos. A grelha conta com margens a toda a 
volta de 20mm divididas por quatro colunas e uma goteira de 5mm [Fig. 93].

4.1.2. Tipografia  

O tipo de letra utilizado é a fonte Minion [Fig. 94], tipografia bastante completa de-
senhada por Robert Slimbach em 1989. Este elemento deve também ser respeitado 
ao longo da coleção. No entanto, caso existam justificações pertinentes, poderão ser 
usados outros tipos de letra.   

Na opinião do type designer, Paulo Heitlinger, segundo Daniel Alvares Lourenço 
“...existem diversos estudos relacionados ao desenvolvimento de tipos próprios ao 
aprendizado infantil, como fontes regulares que acompanhem o traçado natural das 
letras. Afirma também que não existe um consenso, mas que o uso de fontes conside-
radas “divertidas” ou irregulares não é recomendado para fins didáticos.” (2011, página 
84) Por este motivo, não foi utilizada uma fonte demasiado infantil ou “handwriting” 
para não obter um resultado tipográfico demasiado ilustrativo. 

Fig. 94: Fonte Minion 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890  
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No caso do primeiro livro da coleção esta escolha permitiu fazer variações de tamanho 
e estilo na mesma página de forma coerente, este tipo de variantes não seria aconse-
lhável no texto de leitura corrida. No entanto, no nosso projeto esta solução acaba 
por destacar determinadas situações e diálogos, através da variação entre tipo de letra 
regular e bold e no tamanho. Este realce funciona como pequenas chamadas de aten-
ção para os pontos mais relevantes na página [Fig. 95]. A sua inserção nos balões de 
fala também obriga à utilização de diferentes tamanhos, pois alguns ocupam a página 
inteira representando um “grito” ou um “falar muito alto” como é o caso da página 13 
[Fig. 96], por exemplo. 

4.1.3. Paleta cromática 

Em relação à paleta cromática, esta poderá ser diversificada, devendo essencialmente  
adaptar-se às características do problema de desenvolvimento. Por exemplo, caso seja 
necessário utilizar uma gama de cores mais viva, fluorescente, ou apenas o preto e 
branco, será aconselhável fazer essa adaptação. Isto é, não se pretende obter uma co-
leção semelhante em termos cromáticos, mas sim uma miscelânea visual que reflita as 
várias diferenças dos problemas. 

No primeiro exemplar da coleção optou-se por utilizar cores pastel e suaves, mantendo 
o mesmo tom ao longo do livro, este aspeto reflete uma das características dos autistas, 
pois sentem-se mais confortáveis em ambientes rotineiros, e mudanças repentinas po-
dem provocar algum desconforto. 

4.1.4. Papel e acabamentos  

No que toca à impressão e sempre que possível, pretende-se que o papel e acabamentos 
sejam coerentes. Ou seja, o papel escolhido para esta primeira edição, o Munken Pure, 
deverá ser a base a utilizar nas edições seguintes, salvo exceções que justifiquem o con-
trário. Esta escolha deve-se ao facto de ser um papel mais texturado, não tão brilhante 
como o Couché, e por ter uma tonalidade mais amarelada, fugindo ao branco puro. A 
capa foi impressa com Munken Pure de 300 gramas e o miolo no mesmo papel com 
gramagem de 120. Esta opção foi igualmente influenciada pela página onde se sugere 
que as crianças desenhem um final, pois permite uma maior liberdade em relação aos 
materiais que podem ser usados, do que um papel com mais brilho.  

Em certas situações, podem ser contemplados outros tipos de papéis, por exemplo em 
páginas que queiramos destacar, através de textura, gramagem ou técnica de impres-
são, misturando vários suportes no mesmo livro. Caso seja favorável utilizar diferentes 
texturas, objetos tridimensionais, papéis com cheiro ou cortantes, para associar por 
exemplo, ao problema da cegueira, seria inteiramente aconselhável. 

Fig. 95: Página 18 do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!, 
que representa o realçe no diálogo  

Fig. 96: Página 13 do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!, 
que o “falar muito alto” da Teresinha 
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4.1.5. Capa, contra capa e lombada 

Outro elemento que deve ser mantido em todos os exemplares é o aspeto da capa, esta 
primeira abordagem no contacto com o livro deve permitir estabelecer ligação com 
os restantes exemplares da coleção de forma rápida [Fig. 97]. Assim sendo, podemos 
dizer que o título será sempre apresentado como Eu tenho um amigo..., na mesma 
posição e enquadramento. O que mudará nestes casos é o subtítulo, pois será relativo 
ao problema de desenvolvimento que será tratado. No caso do livro do autismo a par-
ticularidade apresentada é “...que gosta muito de dinossauros!”, e que de facto reflete 
uma das características mais marcantes da personagem na história. 

Este aspeto é importante de mencionar, pois não deve ser referido qual o problema de 
desenvolvimento de forma direta, ou seja, deve ser dada uma determinada caracte-
rística positiva da criança. Ao longo da narrativa deste primeiro exemplar não é feita 
qualquer referência ao autismo, apenas nas páginas finais, onde se faz uma pequena 
contextualização teórica sobre o tema. 

A colocação do(s) autor(es) e ilustrador(es) deve ser mencionada de forma discreta 
no canto inferior esquerdo [Fig. 98]. Eventualmente, os autores mudarão conforme o 
problema de desenvolvimento que será abordado, assim como a ilustração que contará 
com a contribuição de outros ilustradores e designers nas edições futuras. Esta situa-
ção poderá surgir através da colaboração em parceria com outros ilustradores, que 
demonstrem interesse e alguma relação com o problema de desenvolvimento. 

Na última versão da capa foi inserido um elemento gráfico do interior, que funciona 
como uma espécie de “logótipo” da coleção [Fig. 99]. Este símbolo deverá estar pre-
sente em todas as edições, colocado na capa e lombada e, se possível, fazendo parte da 
ilustração da narrativa. No caso do livro em questão, assume uma posição simbólica 
da “medalha” de capitão.   

A construção da capa é bastante importante, pois permite conceder algum mistério 
e curiosidade em relação ao conteúdo do livro, ao desenvolvimento da narrativa e a 
opção pelo final da história. O livro está direcionado para a utilização de um guião de 
leitura, pensado de acordo com a construção da ação. Ao longo do livro o leitor deve 
seguir as sugestões apresentadas, potenciando assim a interação entre as crianças e as 
personagens. É importante que as crianças percebam que qualquer uma delas poderia 
ser uma das personagens do livro, ou então que sejam capazes de identificar situações 
semelhantes no seu dia-a-dia.  

No que respeita à contra capa [Fig. 100], optou-se pela colocação simbólica da árvore, 
estabelecendo a ligação com as guardas finais, assim como a referência à “baliza” e à 
“bola” sendo ambos elementos ilustrativos em torno da ação. Estes desenhos pode-
rão ou não ser incluídos nas próximas edições, dependendo do contexto da narrativa. 
Contudo, o pequeno texto que resume a importância e explicação da coleção deve ser 
um elemento constante em todas as edições. 

Outra característica associada à contra capa, é a colocação da aba de 65 mm, que assu-
me duas funções: onde se encontra a ficha técnica do livro e serve, ainda, para colocar 
as páginas soltas dos finais, funcionando como uma espécie de bolsa [Fig. 101]. Este 
elemento deve ser mantido ao longo de todos os exemplares da coleção, seguindo os 
mesmos parâmetros do guião em termos de paginação.  

Fig. 97: Capa do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!

Fig. 98: Colocação do(s) autores e 
ilustrador(es) na capa do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!

Fig. 99: Logótipo da coleção de livros  
Eu tenho um amigo... 

Fig. 100: Contra capa do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!

Fig. 101: Aba com ficha técnica do livro 
Eu tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!
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Por último, gostaríamos de referir a importância da lombada [Fig. 102], onde foi co-
locado apenas o título e o símbolo da coleção, estabelecendo assim que as próximas 
publicações deverão seguir o mesmo esquema. A largura da lombada poderá variar, 
de acordo com o número de páginas do livro, no entanto, deverá ser garantida a sua 
colocação nos mesmo termos. É importante que este elemento esteja presente, prin-
cipalmente quando surgirem novas edições e possa ser feita a construção física da 
coleção de livros.  

4.1.6. Guardas

As guardas devem ser um elemento presente nestas publicações, alterando apenas a 
ilustração conforme o problema de desenvolvimento, um critério que será mantido ao 
longo da coleção é o significado conferido a este componente. Pretende-se que as guar-
dam reflitam algumas mensagens incluídas na narrativa e ilustração e que, ao mesmo 
tempo, funcionem como um elemento de ligação entre as várias edições. 

No primeiro livro, optou-se por colocar nas guardas iniciais uma simbologia relativa à 
característica mencionada no título, relacionado com os dinossauros que o André tan-
to gosta [Fig. 103]. O padrão é o mesmo utilizado na pele do dinossauro que aparece 
na capa e ao longo do livro. Em contrapartida, na guarda final, optou-se por colocar 
apenas a cor verde das árvores que vão surgindo ao longo do livro e nos três finais 
possíveis. Esta escolha, geralmente associada ao mocho, permite dar continuidade e 
coerência à coleção, e ao mesmo tempo confere a mesma tonalidade no início e no 
final do objeto editorial [Fig. 104]. 

4.1.7. Miolo 

No interior do livro, as duas primeiras páginas devem também ser um elemento de li-
gação, pois iniciam a história e permitem a interação com as crianças através do guião 
de leitura oral [Fig. 105]. Com a inserção do “mocho”, estabeleceu-se o elo de ligação 
entre todos os livros, isto é, funciona como um narrador externo à história, sendo 
que a escolha desta personagem tem várias explicações. Pretendia-se que o narrador 
não fizesse parte da ação, mas que fosse algo ou alguém externo e que pudesse estar 
presente em todas as narrativas. Inicialmente, pensou-se que esta personagem poderia 
ser a Teresinha, mas no contexto causaria alguma confusão de papéis. Para além de ser 
o símbolo oficial da UFP, o mocho é acima de tudo um animal associado à sabedoria. 
Outro aspeto coerente é o estilo e cor utilizado para as falas do mocho, sendo este inse-
rido fora dos balões, o que difere dos diálogos das personagens, também este elemento 
deve ser mantido ao longo da coleção. 

As últimas páginas dos livros, que iniciam no momento da escolha do final da história, 
devem ser um elemento constante nas futuras edições [Fig. 106]. Isto porque, permitem 
estabelecer características de ligação entre os livros e potencializam a utilização do guião 
impulsionando a interação e pensamento das crianças. O sistema de colocação do final 
deve ser o mesmo, ou seja, através do recurso ao pontos magnéticos do íman [Fig. 107]. 

Fig. 102: Lombada do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!

Fig. 103: Guarda inicial do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!

Fig. 104: Guarda final do livro “Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!”

Fig. 105: Página 2 e 3 do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!

Fig. 106: Página que sugere a colocação 
dos finais do livro “Eu tenho um amigo... 
que gosta muito de dinossauros!”
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A página que estimula a parte mais criativa, com a sugestão do desenho, será também 
um elemento presente em todos os livros, até porque em determinados temas pode 
alcançar resultados ainda mais significativos [Fig. 108]. Por exemplo, num livro rela-
cionado com problemas motores esta sugestão pode incentivar as crianças a utilizar 
outros meios que não as mãos para desenhar. Desta forma, as crianças ficam a conhe-
cer realidades de certas pessoas com problemas físicos, que são capazes de pintar ou 
moldar através da boca ou dos pés, experienciando assim outras realidades. 

4.1.8. Guião de leitura 

As últimas páginas contêm a breve explicação do problema de desenvolvimento e o 
seu enquadramento, assim como o guião de leitura oral, pensado de acordo com a 
construção da narrativa. Em todas as edições da coleção, esta parte deverá ser pagi-
nada de forma diferente do resto do livro, sendo conteúdos com um carácter mais 
científico, dirigido aos adultos, é importante fazer esta distinção. Este elemento deverá 
ser tratado da mesma forma ao longo das futuras edições. 

No caso do primeiro livro da coleção, o guião foi elaborado pela autora, a Professora 
Vânia Peixoto, que é uma investigadora desta área científica, com diversos artigos pu-
blicados sobre o tema. De acordo com o estabelecido desde o início do projeto, e tendo 
em consideração o carácter de interação da narrativa, estes conteúdos são importantes 
para referenciar e contextualizar o espetro do autismo, assim como a importância da 
criação deste suporte. 

Nas duas primeiras páginas está presente uma breve explicação sobre o autismo com 
o título “O que é Perturbação do Espetro do Autismo?”, a referência ao Manual de 
Diagnóstico DSM V, já referido anteriormente na fundamentação teórica relativa ao 
autismo, assim como os principais sintomas demonstrados pelas crianças com PEA 
[Fig. 109]. Na página dedicada ao “Referencial Teórico”, estão presentes as referências 
ao fundamento da criação deste material, tendo como exemplo a associação Friend-
2Friend, assim como os principais objetivos que se pretendem alcançar junto das crian-
ças com a utilização deste livro [Fig. 110]. Na última página encontram-se as “Sugestões 
para dinamização da leitura do livro”, através da indicação de alguns pontos relevantes 
para a condução da leitura e momentos de interação com as crianças [Fig. 111]. Por es-
tes motivos, o guião constitui um dos elementos mais relevantes e que diferenciam este 
projeto, pois permite a interação entre leitor e crianças de forma pedagógica. 

Em conclusão, apesar de ser uma coleção de livros e de alguns dos elementos os mes-
mos, existe liberdade criativa para utilizar outros materiais, técnicas, pop ups, cortan-
tes, colagens etc. Acima de tudo, pretende-se que o aspeto gráfico do livro reflita o 
problema de desenvolvimento que está a ser abordado. 

Fig. 107: Aplicação dos finais do livro 
através de íman

Fig. 109: Descrição sobre o autismo 
no livro Eu tenho um amigo... que gosta 
muito de dinossauros!

Fig. 108: Página que estimula a parte 
do desenho 

 

Fig. 110: Referências teóricas do livro 
Eu tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!

 

Fig. 111: Guião de leitura do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!
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4.2. Primeiro exemplar: Eu tenho um amigo... que gosta muito de dinossauros! 

4.2.1. Personagens 

Fazendo uma análise mais pormenorizada sobre o primeiro exemplar da coleção, Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de dinossauros!, conseguimos percecionar questões 
mais detalhadas sobre o tema do autismo. Nas páginas 4 e 5 [Fig. 112] está presente o 
grupo das personagens que vão acompanhar o leitor ao longo da narrativa, com desta-
que para a personagem principal Teresinha. A escolha da Teresinha remete para uma 
criança real, o que levou a associar o nome, e as características à Teresa Santarém, uma 
menina de seis anos. Partindo desta ideia, todas as outras personagens tem nomes de 
crianças com alguma relação de afetividade e importância no campo pessoal. Contudo, 
em termos gráficos, as restantes personagens não refletem necessariamente as caracte-
rística dessas crianças, até porque foram introduzidas algumas variações em termos de 
cores de pele, cabelo, olhos, formato do rosto, roupa, altura, entre outros aspetos. 

Outra figura que merece algum destaque nesta fase é a criança autista, facilmente iden-
tificável pela falta de expressão facial, e que difere dos outros [Fig. 113]. Esta persona-
gem, o André, é a única sem associação a um nome conhecido para não ferir susce-
tibilidades. Acima de tudo, a construção desta figura tenta associar-se a uma criança 
normal em termos físicos e na forma de vestir, sendo que o único destaque vai para a 
ausência de expressão facial, algo muito característico nas crianças autistas.  

As expressões faciais e corporais são um dos elementos mais marcantes na ilustração, 
pois permitem diferenciar com alguma intensidade as reações e comportamentos das 
outras crianças em comparação com o André. Enquanto que a maioria das persona-
gens reflete vários estados de espírito através do diálogo, alterações corporais e ex-
pressões, o André acaba por restringir-se apenas a uma ou duas, pois habitualmente 
aparece com uma expressão ausente.   

4.2.2. Relação livro/características autismo

Apesar do livro não ser dirigido a crianças autistas, é interessante que reflita algumas 
das suas características. Por exemplo, os cenários têm cores e ilustração simples que se 
mantêm coerentes ao longo do livro. Esta escolha pretende também abordar uma das 
particularidades dos autistas, relacionada com o conforto que estes obtém em ambien-
tes e situações rotineiras, sendo que não reagem bem a alterações e desvios, causando 
comportamentos e estados de stress. 

Em contrapartida, foi pertinente inserir as páginas com a orientação vertical, o que 
no caso dos autistas seria uma mudança brusca, mas sendo dirigido a um público 
sem NEE faz sentido, para perceberem essa diferença. Esta alteração na orientação 
da leitura deve-se essencialmente à opinião das Professoras e mestrandas de TF, que 
indicaram que as crianças gostam e reagem bem a este tipo de surpresas. Estas páginas 
obrigaram à colocação de uma espécie de tiras de banda desenhada, para ilustrar mo-
mentos de uma determinada ação, ou tempos diferentes, como é o caso das páginas 14 
e 15 [Fig. 114]. Nestas páginas, percebe-se a sequência lógica e de passagem do tempo, 
desde o momento em que o Bernardo tropeça na poça de lama, passando pela parte 
em que bate na macieira e a maçã lhe cai na cabeça, terminando na terceira tira, com 
o “galo” na cabeça, a t-shirt suja de lama e a maçã no chão.   

Fig. 112: Páginas 4 e 5 do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!

Fig. 113: Página 5 do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!

Fig. 114: Páginas 14 e 15 do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!
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Fig. 115: Páginas 26 e 27 do livro Eu 
tenho um amigo... que gosta muito de 
dinossauros!

Outra peculiaridade da ilustração, que pretende transmitir uma das características dos 
autistas, é a representação visual das cenas literais, tal como sugerido pelas mestran-
das, esta interpretação é significativa pois constitui uma das dificuldades das crianças 
com PEA. Tal como mencionado anteriormente, os autistas tem dificuldades em en-
tender certos contextos, sendo esta situação notória nas páginas 26 e 27 [Fig. 115]. 
 

4.2.3. Ilustração: processo e contributos  

Como referido previamente, a ilustração não é uma das áreas de conforto da mes-
tranda, no entanto, foi importante aceitar este desafio e aliar a investigação a uma 
vertente mais criativa, constítuindo um estímulo ainda maior. Foi bastante motivador 
desenvolver outras áreas que não as que habitualmente fazem parte do leque de atua-
ção, como a paginação, tipografia, infografia, editorial, identidade, entre outras áreas 
relacionadas com o design de comunicação. 

O livro foi realizado em dois momentos, a primeira versão era mais simples em termos 
cromáticos e ilustrativos, sem grandes pormenores de texturas e detalhe. Esta primei-
ra variante permitiu avançar com a construção das ilustrações e personagens de uma 
forma simplificada. 

Ao longo do processo de ilustração, foi imprescindível contar com o contributo das 
Professoras de TF pois, apesar de não terem uma ligação académica com a área da 
ilustração e design editorial, conhecem o público e tipo de materiais existentes. Ao 
lidarem com várias crianças, e com o próprio problema de desenvolvimento, a sensibi-
lidade para testar e percecionar as opções formais e estéticas alcançam grande relevân-
cia. Neste sentido, as professoras foram consultadas diversas vezes, tentando conjugar 
opiniões e sugestões de ambas as partes, não só nas questões da narrativa mas também 
de ilustração, só assim foi possível construir um objeto editorial mais sólido.   

No final desta fase, a contribuição dos Professores e Ilustradores Júlio Dolbeth e Rui 
Vitorino Santos foram bastante importantes, pois permitiram obter um contributo 
construtivo para avançar com a segunda fase do livro. 

A primeira opinião, obtida através de email, foi do Professor Júlio Dolbeth, referin-
do que as ilustrações iniciais eram “demasiado digitais, perdendo um pouco o lado 
emotivo”. Opinião que foi ao encontro da sugerida anteriormente pelo Professor José 
Carneiro, aconselhando a colocação de texturas e fundos nas ilustrações. Com esta 
nova versão, pretendia-se alcançar uma estética aproximada de um tipo de impressão, 
como a serigrafia ou gravura, inserindo até algum tipo de ruído visual. 

Como referência, o Professor Dolbeth indicou o trabalho da ilustradora espanhola Mar 
Hernández, acrescentando que “apesar de trabalhar com carimbos e técnicas de im-
pressão, algumas ilustrações são tratadas digitalmente de forma a simular esta estraté-
gia.” [Fig. 116 a 123], Este contributo foi bastante importante, pois despertou o sentido 
estético noutra direção, tornando as ilustrações mais apelativas e com carácter afetivo.
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Na segunda versão do livro, experimentou-se sobretudo a colocação de fundos e man-
chas sobrepostas, com diversas variações de opacidade e cores, tornando as formas 
mais ricas em termos de textura e dimensões. Outro resultado positivo, foi a junção 
destas imagens realistas com os elementos gráficos anteriores, como por exemplo a 
árvore, tendo o tronco e folhagens texturas e as maçãs mantendo o carácter vetorial 
[Fig. 124]. O aspeto da relva foi outra opção que deve ser mencionada, pois conferiu 
mais vivacidade e realismo a toda a ilustração, sendo um elemento repetido diversas 
vezes ao longo do livro [Fig. 125]. 

Para além disso, foi possível melhorar alguns pormenores nas personagens, essencial-
mente no redesenho dos sapatos, roupa e rostos, que na versão anterior não estavam 
muito próximos da realidade e eram todos iguais. O desenho das figuras sofreu algu-
mas melhorias através da inserção de texturas que se assemelham a tecidos nas cami-
sas e t-shirts e uma espécie de ganga nas calças, com variações de cores e tramas.

As cores tornaram-se mais vivas e apelativas com a colocação dos fundos, o que obteve 
um resultado mais positivo, passando de um pastel simples e até um pouco pobre para 
uma variação mais atrativa. 

Após esta fase, contou-se ainda com a opinião e sugestões do Professor Rui Vitorino 
Santos, sendo o seu parecer bastante importante, na medida que, ao longo da conversa 
realizada no dia 17 de julho na Galeria Dama Aflita, surgiram novas questões e porme-
nores que ainda não tinham sido considerados. O professor aconselhou a introdução de 
alguns fatores diferenciadores nas personagens, através de alterações caracterizadoras 
essencialmente no rosto, olhos, boca e expressão. Optou-se também por refazer nova-
mente alguns sapatos, utilizando assim alguma diferenciação entre raparigas e rapazes. 

Para além das questões relacionadas com a ilustração, discutiu-se ainda em relação ao 
tipo de papel, sendo a opinião do professor que deveria ser utilizado um com alguma 
textura, e de preferência que não fosse branco puro. Também em relação às ‘guardas’, 
as sugestões foram no sentido de que deveriam ter algum significado, não sendo ape-
nas um elemento decorativo. O Professor sugeriu ainda dar ênfase às sombras, sendo 
introduzidas nesta última versão distinções mais acentuadas. 

Fig. 116 a 119: Desenvolvimento de personagens para projeto de packaging, Mar Hernández

Fig. 120: Projeto “I Love Noodles”. Mar 
Hernández

 
Fig. 121, 122 e 123: Livro Lugares Sinfín, Mar Hernández 

Fig. 124: Página 6 do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!

Fig. 125: Página 7 do livro Eu tenho um 
amigo... que gosta muito de dinossauros!
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IV. INVESTIGAÇÃO

1. Lacunas da investigação 

Ao longo do processo de pesquisa e paginação/ilustração do livro, foram surgindo 
alguns tópicos que poderiam constituir lacunas na investigação. No entanto, com o 
decorrer do projeto, determinados pontos foram sendo abordados de forma relativa-
mente precisa, colmatando assim algumas dessas pequenas falhas. 

Um desses elementos seria, por exemplo, a falta de teste do livro perante crianças e 
educadores, o que acabou por acontecer na fase de transição entre a primeira e segunda 
versão. Esta lacuna foi corrigida através da leitura de teste com as crianças do colégio 
e dos inquéritos às mestrandas de TF da UFP, e revelaram-se bastante significativos. 

Outra questão estava relacionada com a parte da ilustração que, não sendo uma das 
áreas de conforto, necessitava de algum apoio e contribuição. A opinião e sugestões 
dos Professores Júlio Dolbeth e Rui Vitorino Santos foram determinantes na melhoria 
do livro enquanto peça de ilustração para crianças.  

Ainda assim, existem algumas questões que podem ser consideradas pequenas la-
cunas, não sendo no entanto, completamente indispensáveis no processo de pesquisa. 
Neste sentido, podemos considerar como carência, por exemplo, a falta de interação 
direta com crianças autistas. Esse contacto é colmatado com a contribuição e conheci-
mento de causa das Docentes da UFP, especialistas nessa matéria, no entanto, um pou-
co à semelhança do que se passou com a coleção de livros Meninos Especiais, referida 
anteriormente, poderia trazer algumas vantagens. Esta é, sem dúvida, uma questão 
importante, que poderá ser instituída nos números seguintes da coleção, através da 
possibilidade de contacto com crianças com problemas de desenvolvimento. Assim 
sendo, será possível introduzir na narrativa e na ilustração de futuras publicações al-
gumas características físicas ou psicológicas mais evidentes e particulares. 



72 Conclusão

V. CONCLUSÃO 

1. Considerações Gerais 

Em conclusão, a proposta de projeto apresentada, através da problemática do design 
social e sua aplicação numa coleção de livros infanto-juvenis, foi respondida através 
da criação de um primeiro exemplar segundo o tema do autismo. O que se pretendeu 
com este projeto foi abordar o problema da inclusão através do design gráfico, ten-
tando perceber e investigar quais os principais caminhos e linhas orientadoras a se-
guir. Os conceitos base, necessidades educativas especiais, inclusão, responsabilidade 
social, entre outros, constituem material de pesquisa e sensibilização, determinantes 
para esta primeira abordagem, e que permitirão dar continuidade ao projeto. 

Um dos principais fatores de motivação em relação ao mestrado, ou seja, a questão re-
lacionada com a vertente utilitária do livro, foi abordada de forma natural, enfatizando 
o interesse pessoal na pesquisa sobre o tema do autismo. A questão da inclusão foi de-
terminante na fundamentação do propósito do livro e sua aplicabilidade, tornando-se 
um dos temas centrais na teorização do projeto. Para além disso, constitui um assunto 
com bastante interesse relacionado diretamente com a responsabilidade social, outros 
dos temas que serviram de apoio ao longo do processo. 

A aplicabilidade do livro num território mais alargado permitiu criar um primeiro 
exemplar com conteúdos atuais, capazes de serem percetíveis por várias crianças. Ou-
tra das características mais marcantes é a abrangência do projeto em termos de pú-
blico, podendo ser utilizado em contexto escolar e particular através dos educadores, 
professores ou pais. As possíveis funções e aplicações dos livros foram apresentadas 
neste trabalho teórico, de forma a tentar alcançar o maior número de leitores e per-
mitir assim a continuidade do projeto. Para além dos leitores normais, pessoas que 
lidam com estes problemas de desenvolvimento através dos seus familiares ou amigos, 
pretende-se que estas histórias cheguem o mais longe possível, de preferência com a 
sua inserção em contexto escolar. Tal como foi testado no colégio, esta narrativa cons-
titui uma forma eficaz de transmitir algumas mensagens às crianças, percebendo que 
somos diferentes, mas que temos de lidar com essas distinções de forma natural. 

Toda a narrativa, e também a parte do guião, permitem que o livro constitua um veículo 
de transmissão da mensagem principal, ou seja, que funcione como um meio na inclu-
são das crianças com problemas de desenvolvimento. A forma subtil como as caracte-
rísticas da criança autista foram apresentadas consegue equilibrar os seus problemas 
com as qualidades, minimizando assim o impacto na convivência com crianças autistas. 

A criação das personagens foi bastante motivadora e permitiu adaptar diversas carac-
terísticas físicas e emotivas. Outro elemento de motivação foi a criação das persona-
gens através da sua associação a crianças reais, tornando assim um projeto com uma 
vertente pessoal mais alargada.  
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No que respeita a componente gráfica, os aspetos foram cuidadosamente testados, 
tendo sido recolhidas opiniões nesse sentido, estas características permitiram tornar 
o objeto final mais agradável. Para além da sua função principal, de facilitador da in-
clusão, e tendo em conta o mestrado em que se insere, este livro e os exemplares que 
possam surgir devem constituir objetos gráficos e de ilustração com interesse editorial. 

O projeto desenvolvido foi além do que seria expectável no início da sua conceção, 
essencialmente através das opiniões recolhidas, quer em termos de orientação aca-
démica quer nas opiniões recolhidas no terreno. Foi bastante importante contar com 
a orientação das Professoras Vânia Peixoto e Fátima Maia nas questões e conceitos 
relacionados com o tema, assim como na adaptação dos mesmos à ilustração. No que 
respeita à parte da ilustração, as opiniões dos Professores José Carneiro, Júlio Dolbeth 
e Rui Vitorino Santos, foram determinantes para tornar o objeto mais completo. Para 
além destes especialistas, diretamente relacionados com o projeto, as opiniões recolhi-
das nos grupos das crianças e educadores foram muito importantes, pois permitiram 
uma ligação mais próxima com os principais utilizadores do livro. 

2. Perspetivas Futuras

A investigação no campo do design social poderá vir a ser um tema com mais interesse 
por parte dos designers, de forma a divulgar e promover os seus estatutos e conheci-
mentos em projetos de carácter social e funcional. Esta aplicabilidade das diversas 
áreas é um fator distintivo e, ao mesmo tempo, bastante utilitário para ambos os se-
tores de atuação. Como vimos ao longo deste processo de pesquisa, existem inúmeras 
vertentes de diversas disciplinas como saúde, educação, pedagogia, prevenção etc., que 
através de associações ao design conseguiram alcançar objetivos semelhantes. 

As áreas de atuação dos designers podem ser bastante abrangentes sendo que, por 
vezes, ao serem conjugadas, conseguem atingir um determinado objetivo com maior 
eficácia. Design gráfico, multimédia, infografia, ilustração e editorial, podem ter apli-
cações várias para responder ao mesmo problema. Uma campanha que envolva um 
princípio ou questão social, certamente terá mais-valias com a intervenção diversa e 
mais alargada das diferentes áreas, contribuindo assim para um bem comum. 

No decorrer do processo de pesquisa, identificaram-se dois caminhos do âmbito da 
terapia da fala que facilmente poderiam constituir projetos de investigação no campo 
do design social. O primeiro surgiu através da troca de informações com a terapeuta 
da fala Marisa Marante, onde ficou clara a necessidade de materiais de apoio no qua-
dro da sociabilização, comunicação e autonomia, através de suportes que pudessem 
ser utilizados na sua intervenção. Este suporte teria uma utilidade mais abrangente 
não sendo restrito à terapia da fala, mas também à terapia ocupacional. Identificou-se 
ainda outro percurso dentro da mesma área, referido pela Professora Marisa Lousada, 
isto é a falta de suportes de intervenção escritos em Português, capazes de focar certas 
funções da linguagem ou que obriguem à reprodução de determinados sons, baseados 
nos tipos de erros que os pacientes apresentam. 
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Para um adequado desenvolvimento e correta aplicação destes projetos, seria impres-
cindível o contacto e investigação de campo, com a colaboração de terapeutas da fala, 
tanto no processo de identificação das necessidades, como no decorrer do desenvol-
vimento dos suportes mais adequados, para responder aos propósitos dessa parceria. 
Foi bastante perceptível a carência que existe na intervenção da TF, acima de tudo 
pela falta de materiais, sendo que o design gráfico, pelas suas particularidades, poderia 
constituir uma mais-valia na criação de suportes eficazes. 

A contribuição dos designers nestes quadros é bastante alargada, podendo ser feita atra-
vés de investigação e pesquisa teórica, projetos de carácter social que contribuam para 
determinadas causas e participação em projetos de outras áreas. Ao longo do processo 
de pesquisa surgiram várias opções relacionadas com a criação de jogos e atividades 
interativas, podendo resultar em suportes com bastante interesse pedagógico e criativo.   

No caso do trabalho de investigação que deu origem à coleção de livros, a perspetiva 
futura é que esta primeira edição seja publicada por uma editora externa ou, caso con-
trário, através da editora da Universidade Fernando Pessoa. A pesquisa realizada até 
ao momento constitui material de apoio e investigação no campo do design social e 
inclusão, que poderá ser aplicado a outros problemas de desenvolvimento. Pretende-se 
que os conceitos de desmistificação e inclusão continuem a fazer parte do problema de 
investigação que foi proposto nesta primeira edição, e que possa vir a ser um trabalho 
de aperfeiçoamento contínuo. 

Conclusão
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VI. CRONOLOGIA DO PROJETO

1.ª fase 2.ª fase 3.ª fase 4.ª fase 5.ª fase 

julho janeiro 
 
 
 

abril 
 

maio junho agosto

• Investigação de campo, nomeadamente na realização de 
entrevistas e levantamento de objetos existentes no mercado;

• Pesquisa de conteúdos teóricos que apoiem as decisões 
em relação ao objeto editorial;

• Início da paginação/ilustração do livro;

• Continuação da 
paginação/ilustração 
do livro;

• Início da parte teórica 
que acompanhará o 
projeto como suporte 
de investigação;

• Continuação da 
paginação/ilustração 
do livro;

• Apresentação do livro 
a profissionais da área;

• Continuação da 
parte teórica que 
acompanhará o projeto 
como suporte de 
investigação;

• Finalização dos 
materiais gráficos 
realizados até ao 
momento;

• Conclusão da parte 
teórica do projeto;

• Revisões finais

   2015 

Fig. 126: Cronologia do Projeto
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ANEXO 2

Boa Tarde 
Cara Professora 

Antes de mais gostaria de apresentar-me, chamo-me Carla Ferreira sou licenciada em 
Design Gráfico e de Publicidade pela Escola de Estudos Industriais e de Gestão do IPP, 
e estou neste momento a frequentar o Mestrado de Design Gráfico e Projetos Edito-
riais da Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto. 

No decorrer deste segundo ano de mestrado iniciei o meu projeto de investigação 
numa temática inserida na área da terapia da fala com a ajuda de uma amiga. Depois 
de algumas conversas surgiu o conceito de “Comunicação Funcional” como caminho 
a seguir na elaboração de um livro com conteúdos dessa temática. A minha amiga 
informou-me que essa é uma área um pouco escassa em termos de materiais de apoio, 
e daí a ideia de produzir algo que pudesse ser útil, tanto para os terapeutas como para 
os utilizadores.  

Para me apoiar nos conteúdos, recorri à coleção de Jogos da Majora “Evolui” elabora-
dos em parceria com a CADin. Penso que são conteúdos que recorrem ao desenvolvi-
mento das capacidades em que as algumas crianças tem mais dificuldades. 

No entanto, antes de iniciar o processo de elaboração do livro em si, gostaria de obter 
mais dados e informações, quem sabe a Sra. Professora tenha até alguma sugestão que 
sirva de apoio ao meu projeto. Penso que deverá existir essa vertente mais académica 
no processo de investigação, sendo que seria uma ajuda preciosa contar com a sua 
colaboração ou de alguém da área que pudesse indicar-me. 

Gostaria de pedir-lhe, se possível, se podíamos conversar pessoalmente em breve para 
trocar algumas ideias e ter uma opinião mais fundamentada sobre o tema. Para além 
disso, e peço imensa desculpa por mais este pedido, se conhece alguma tese, mono-
grafia ou bibliografia sobre este tema ou alguém que tenha conteúdos que eu possa 
estudar um pouco. 

Penso que este livro poderá ser interessante, na medida que pretende ser um objeto de 
uso pessoal, uma espécie de diário para as crianças que ao mesmo tempo permite de-
senvolver algumas das suas capacidades. O principal objetivo do projeto será criar um 
elemento gráfico apelativo, e ao mesmo tempo didático para a função a que se propõe. 

Muito obrigada pela atenção e desculpe a abordagem,

Até breve
Atenciosamente
Carla Ferreira 
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ANEXO 3

Pré-teste Eu tenho um amigo
Tendo em conta o objetivo do livro (favorecer a compreensão e inclusão de crianças 
com  Perturbação do Espetro do autismo), responda às seguintes questões, por favor:

Considera que o livro poderá ser um auxílio aos educadores/pais de crianças com 
PEA, tendo em conta o seu objetivo?

Mestranda 1: Sim
Mestranda 2: Sim!
Mestranda 3: Sim, acho um meio simples de consciencializar o problema. 

Qual a sua opinião quanto à narrativa?

Mestranda 1: Considero que a narrativa é clara sem ser explícita. Os diálogos são 
muito engraçados e têm referências à atualidade, o que me parece funcionar muito 
bem a nível de humor. 

Mestranda 2: A narrativa é simples, clara e acessível a todas as pessoas. Contudo, 
penso que em algumas partes tem texto a mais.  

Mestranda 3: A narrativa está muito clara e com uma linguagem simples para ser 
entendida pelas crianças.   
 

Qual a sua opinião quanto à ilustração?

Mestranda 1: Gosto muito das expressões faciais, que são muito importantes para o 
trabalho com esta população. Gosto também dos diálogos e balões de pensamento. 
Penso que na parte em que a Teresinha diz “conseguiste tropeçar numa poça de 
lama, bater contra a macieira...”, a ilustração devia acompanhar com tiras de banda 
desenhada, ou com folha desdobrável. Gosto da página vertical, traz uma perspectiva 
diferente e as crianças, normalmente, reagem muito bem. Também acho que as 
expressões não literais deviam ser acompanhadas de uma ilustração. 

Mestranda 2: Gosto das ilustrações, são bastante simples mas expressivas. Agrada-me 
a página vertical, penso que faz todo o sentido.   

Mestranda 3: A ilustração está muito expressiva principalmente as expressões faciais 
das personagens.    
 

Anexos
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E do título? 

Mestranda 1: Considero que o título Eu tenho um amigo... que gosta de dinossauros 
ficaria melhor.  

Mestranda 2: “Eu tenho um amigo... que gosta de música” não é um mau título, 
contudo, penso que ficaria mais engraçado se o título fizesse referência a uma 
característica que possa não ser tão habitual.    

Mestranda 3: O título podia estar mais de acordo com a história pois a personagem 
em causa gosta de dinossauros. Por isso, como sugestão diria “Eu tenho um amigo... 
que gosta de falar sobre dinossauros”.     
  

Acham que a interação entre os textos e as crianças funciona bem? 

Mestranda 1: De acordo com a minha interpretação, parece-me bem. 

Mestranda 2: Não respondeu.     

Mestranda 3: Penso que existe uma boa interação pois dá para explorar muito a 
história.      

O que pensam em relação às variações do tamanho de letra? 

Mestranda 1: Penso que funciona muito bem. Dá um aspeto muito interessante.  

Mestranda 2: Acho excelente. Gosto muito. Torna a leitura mais interessante e 
motivante. Mas existem letras demasiado pequenas.      

Mestranda 3: O tamanho de letra é interessante, pois realça frases ou palavras 
importantes.       

As várias possibilidades em relação ao final agradam? Acham que permite mais 
interação com as crianças? E as obriga a pensar mais sobre o tema? 

Mestranda 1: Acho uma ótima ideia, para além de poderem trabalhar a criatividade 
e dá-lhes autonomia. Também gosto da ideia de serem eles a desenhar o final da 
história. 

Mestranda 2: Gosto muito. Obriga-as a refletir acerca do assunto e torna-os parte 
ativa na decisão de algo relacionado com o livro. 

Mestranda 3: As possibilidades do fim da história estão muito interessantes pois 
“obriga” as crianças a pensar e escolher fins. 
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A colocação de um guião de leitura no final seria uma mais-valia?

Mestranda 1: Penso que é muito importante e uma ideia inovadora!  

Mestranda 2: Acho excelente!  

Mestranda 3: A ideia de colocar um guião considero importante para explicar a 
dinâmica da história e para clarificar a intenção da criação deste livro.  

Assim como uma explicação mais detalhada sobre o problema de 
desenvolvimento? 

Mestranda 1: Penso que sim. Ajudaria a compreender o significado da história. 

Mestranda 2: Acho que seria muito bom a inclusão desta explicação, talvez dessa 
forma as pessoas se sentissem mais motivadas e predispostas a conhecer o problema.   

Mestranda 3: Também acho bem a explicação do problema que é falado na história.   

Se tivesse uma criança com PEA na sala, usaria este livro como instrumento de 
auxílio?

Mestranda 1: Sem dúvida que sim!  

Mestranda 2: Sim!  

Mestranda 3: Usaria este livro com certeza.    

Quer apresentar alguma sugestão?

Mestranda 1: Penso que poderia ser interessante no final (opcional) os meninos 
realizarem uma brincadeira relacionada com o que o André gostava de fazer. 
Parabéns pelo livro! 

Mestranda 2: Gostava de ver ilustradas as expressões literais, dava algum humor 
ao livro e penso que funcionaria muito bem para que os outros percebam o que 
realmente estas crianças pensam. Aliás, acho que só as expressões não literais já 
davam um excelente livro também. 
Parabéns! Bom Trabalho! 

Mestranda 3: Como sugestões considero que poderia haver mais ilustração de partes 
do texto (falas da Teresinha), porque tem muito texto, no entanto, a ilustração induz 
as falas. 
Estou ansiosa para comprar o livro e poder usá-lo! Parabéns! 
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ANEXO 4

Galeria de Imagens do livro 
“Eu tenho um amigo... que gosta muito de dinossauros”
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