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O filme “Cândido” foi animado com recurso à técnica do desenho, tendo sido os desenhos posteriormente digitalizados e pinta-
dos digitalmente. Visualmente está mais próximo do esboço do que do desenho finalizado, o que lhe confere uma certa rudeza. 

As escolhas de enquadramento, o alternar de ritmos de animação, o visual assumidamente riscado e sujo e as cores são elementos 
que contribuem para definir ambas as per 
O filme “Cândido” foi animado com recurso à técnica do desenho, tendo sido os desenhos posteriormente digitalizados e pinta-
dos digitalmente. Visualmente está mais próximo do esboço do que do desenho finalizado, o que lhe confere uma certa rudeza. 

As escolhas de enquadramento, o alternar de ritmos de animação, o visual assumidamente riscado e sujo e as cores são elementos 
que contribuem para definir ambas as personagens e contar a história. 

O filme começa de um ponto de vista subjectivo. Os movimentos de câmara foram animados como se estivessemos a ver através 
dos olhos de uma das personagem que não existe, ou que não nos é dada a conhecer. Talvez um insecto ou um animal. Porventu-
ra um fantasma.Todos os movimentos e mudanças de perspectiva conduzem-nos a um universo fechado e feminino, saturado de 
cor de pele.

De repente outro cenário - estamos no exterior numa rua ou beco e, escondidos, espreitamos um cão a farejar. A sensação de ser-
mos um espectador activo neste filme é muito forte, quer devido à perspectiva com que os cenários foram desenhados quer pela 
forma como a câmara se movimenta.

Voltamos ao quarto da personagem feminina. Em vez de permanecermos quietos a observá-la, seguimo-la sem nunca lhe ver o 
rosto. Esta procura os cigarros e uma moldura com a fotografia da personagem masculino informa-nos que se conhecem.
Através do enquadramento elimina-se o que não é essencial, mostrando-se apenas o que é relevante. Existem diversos tipos de 
enquadramento - plano geral, primeiro plano, plano de detalhe, etc. - e a forma como estes se alternam ou conjugam no filme é 
pensado em função do que se pretende comunicar. O facto de estarmos muito próximos da personagem sem ter uma noção exac-
ta do espaço que ela habita torna-o (ao espaço) claustrofóbico. 

Na rua, o homem da fotografia vira a esquina e encontra o cão que tínhamos visto segundos atrás. Este encontro define a perso-
nalidade e o carácter da personagem., que continua a sua caminhada em direcção a um hotel, sem que nada o demova.

O cão parece pertencer à mulher. E as suas acções revelam-nos que o 
espaço onde o homem se encontra instalado é muito próximo da casa da 
personagem feminina. Este senta-se em frente a uma janela ampla, numa 
divisão em que a perspectiva e as proporções são exagerados. Prepara-se 
para montar a armadilha.

De volta ao universo feminino, os movimentos mais rápidos e bruscos 
denotam uma mudança no estado de espírito desta personagem. Por con-
traste, o homem permanece calmo e o filme segue alternando entre um e o 
outro. Entre a inquietação da mulher, ampliada pelo ritmo acelerado com 
que os acontecimentos se sucedem, e a frieza calculada do homem.

A partir deste momento a personagem feminina comporta-se como um animal encurralado. A forma como alguns pormenores 
foram desenhados - unhas que se assemelham a garras, a sua quase obesidade - e a animação da mulher conferem-lhe irraciona-
lidade ou um carácter essencialmente temperamental. 

Análise

Cândido Zepe
POrTugAl
2007
11’20’’

ActividAdes

Analisar com os alunos o conceito de esteriotipo. 
Procurar exemplos de esteriotipos no cinema e na televisão.

No filme “Cândido” a cor ajuda a definir as personagens e os espaços que estas habitam. Explorar com os alunos a simbologia e 
os efeitos psicológicos da cor. 



No início do filme o título é apresentado sobre os cabos de electricidade, 
transformados simultaneamente em linhas de caderno escolar e linhas de 
partitura musical. Antevendo-se, assim, o protagonismo da música, somos 
forçados a abandonar um cenário citadino e a entrar no universo mais 
intímo das personagens.

um homem, que adivinhamos ser compositor, escreve um trecho musi-
cal e sente-se frustrado com a melodia que daí resultou. Da frustração à 
irritação é um pequeno passo. Os sons vindos do exterior tornam o mal 
estar ainda mais visível. São também estes sons que fecham a única aber-
tura que este universo doméstico tinha para o mundo exterior, tornando-o 
ainda mais enclausurado. 

Ao mesmo tempo que se fecha a janela, abre-se uma porta de um armário. 
É então que nos é dada a conhecer a personagem feminina - a esposa do 
músico. 
Esta encontra-se na cozinha e prepara um chá, que leva ao marido. A rela-
ção algo fria entre os dois adivinha-se-lhes nos gestos e na troca de olhares 
e é ampliada pelo cenário e pela distância fisíca que mantêm entre si.
O compositor fica novamente sozinho e ao espectador é dada a conhecer a 
data do concerto que se avizinha.

técnicAHistóriA

O filme “Melodia Amarga” foi realizado com a 
técnica do desenho.
Para se criar a ilusão do movimento cada de-
senho é ligeiramente diferente do seu anteces-
sor. Muito embora estes desenhos possam ser 
executados em sequência (começando no nº 1 
e seguindo para o 2 e assim sucessivamente), 
com o tempo adoptou-se outro procedimento: 
primeiro são executados os desenhos chave e 
de seguida preenchem-se os espaços entre estes 
desenhos, chamados de intervalos. Os desenhos 
chave são, assim, o início e o fim, ou os extre-
mos de um movimento.
Esta forma de animar permite um maior con-
trolo sobre as formas e proporções dos elemen-
tos desenhados, bem como do tempo que cada 

Em segundos somos transportados até à véspera do concerto. Nada parece 
ter mudado para o músico. resignado e após uma noite de trabalho pro-
longada deita-se e adormece. 
Momentos depois a esposa levanta-se e dirige-se à sala do piano. Toca a 
melodia (amarga) cuja partitura fora deixada em cima do piano. Toca-a e 
reformula-a. Apagando e introduzindo alterações sem que o marido disso 
tenha consciência. 

É o dia do concerto e o músico caminha resignado em direcção ao palco. Os primeiros segundos revelam-se calmos. Quase 
serenos. Mas, assim que se apercebe que aquelas notas não foram escritas por ele, tudo se precipita. 
Quando os olhares nervosos e irrequietos não são suficientes para mostrar a sua perplexidade eis que o cenário desaparece. um 
chão sólido dá lugar a um espaço vazio. O próprio corpo do músico começa por flutuar, como se estivesse despojado de senti-
mentos. O pânico apressa-se a encher esse vazio e a queda é mais violenta. 
A música - os elementos visuais que lhe estão associados-, assume proporções desmesuradas e, por contraste, o compositor é 
muito pequeno. De fuga em fuga, o caminho de volta à realidade é atribulado. 
Entre aplausos, o retorno à realidade afigura-se amargo. 

Melodia aMarga pedro Moura 
POrTugAl
2008
10’30’’

ActividAdes

Organizar uma sessão de música, composta por diversos temas musicais. Tentar recolher tipos de músicas muito distintas: músi-
ca clássica, instrumental, pop, folclórica, etc.

As personagens do filme não comunicam verbalmente, mas é possível entender como se relacionam através dos movimentos. 
Analisar os tipos de comunicação - verbal e não verbal. 
Fazer uma recolha de palavras e pedir aos alunos que as comuniquem através de gestos ,imagens ou sons. 



 “le Pont” é um filme de marionetas animado com recurso à stop motion. Alguns elementos foram animados por substituição e 
outros foram reposicionados. 
A stop motion é a técnica de animação na qual o animador trabalha fotografando objectos e marionetas. Entre um fotograma e 
outro, o animador muda um pouco a posição dos objectos ou marionetas. Dentro da stop motion foram criadas as mais diversas 
técnicas - recortes, marionetas, objectos – e, utilizando-se os mais diversos materiais - plasticina, madeira, plástico, latex.

A fotografia mostra uma série de cabeças pro-
duzidas para a personagem principal, cuja única 
diferença está na forma da boca. Cada cabeça 
tem uma boca que corresponde a um som ou 
siílaba  e, após ter sido fotografada, é substitui-
da por outra. Desta forma se cria a ilusão que a 
marioneta fala. 

A técnica de animação por sustituição é usada in-
clusivamente quando as marionetas são moldadas 
em plasticina. São criadas livrarias com as diver-
sas bocas, e sempre que uma sílaba é necessária 
recorre-se a esse arquivo. Apesar desta técnica 
implicar algum trabalho de construção prévio, 
permite que a animação seja feita de forma mais 
rápida do que a animação com desenhos. 

técnicA

le pont VinCent Bierrewaerts
FrANçA/BÉlgiCA
2007 
14’

O início do filme situa-nos num espaço rural e apresenta-nos pai e filho. Depois de estarmos familarizados com a rotina e a 
relação entre as personagens, a câmara afasta-se do cenário e abre aos poucos o enquadramento. É então que percebemos que a 
casa está isolada no topo de um rochedo e que a única ligação visível entre este espaço e o resto do mundo é uma ponte destruí-
da. 
A relação entre pai e filho é afável e, como todas as crianças de tenra idade, o mais novo imita o mais velho e é por isso recom-
pensado.
O universo isolado do resto do mundo faz com que, na imaginação da criança, o dragão da história seja uma galinha gigante 
que cospe troncos em chamas, e o cavalo seja a vaca que lhes fornece o leite. Sem outras referências, a criança constrói um mun-
do de fantasia a partir da sua própria realidade.
O momento em que se anuncia uma mudança na relação acontece enquanto pai e filho observam as estrelas. Algo ainda mais 
brilhante - as luzes da cidade - chamam à atenção do petiz. A partir desta altura a relação entre ambos modifica-se e só termina 
com a morte acidental do pai. 
Sozinho, o rapaz decide reconstruir a ponte. Quando muito pouco restava da sua casa, descobre uma passagem em espiral que o 
leva até à cidade.

HistóriA

ActividAdes
No filme a criança está demasiado afastada do mundo e só o pode observar à distância. Aquilo que ela vê ao longe e que a maravi-
lha é muito diferente da realidade e muito mais complexo. A forma como o miúdo vai chegar ao conhecimento do que é a cidade 
implica uma aproximação física a esse espaço. 

Pelo contrário, algumas informações sobre a história são-nos oferecidas de forma inversa: começamos por ver o pormenor e só 
depois nos é dada a informação sobre o todo. É exemplo disto o início da história, em que sucessivos enquadramentos se tornam 
mais abrangentes (abertos), revela-nos de forma faseada o isolamento geográfica onde as personagens habitam.

Analisar o conceito de enquadramento, mostrando exemplos dos diversos tipos de planos. Entregar um pequeno texto ( uma ane-
dota, por exemplo) aos alunos e pedir que façam uma banda desenhada em que apliquem alguns dos planos que aprenderam.



HistóriA

“Animatou” conta a história da eterna persegui-
ção entre o gato e o rato, animada com o recurso 
a cinco técnicas de animação diferentes.

A escolha da técnica para um filme é extremamente importante. Esta 
condiciona a forma como a história é animada e contada, quer em termos 
visuais quer em termos narrativos.

recorrendo à técnica do desenho tudo é possível. Fazer uma personagem 
passar pelas mais incríveis transformações e devolver-lhe a sua forma 
e proporções iniciais é de relativa facilidade quando trabalhamos em 

técnicAs

desenho. A forma como se utiliza esta técnica permite não só um maior 
controlo dos resultados, como também resultados diferentes. 
No filme “Animatou” é evidente a diferença entre a animação feita com 
recurso ao desenho e as outras animações. Comparando os movimentos 
conseguidos com desenhos e os que foram executados com areia, verifica-
mos uma maior contenção e movimentos mais simples (por vezes apenas 
os olhos mexem) na animação com areia, enquanto que no primeiro caso 
os movimentos das personagens são mais complexos e variados. 

A animação de areia está normalmente associada a filmes de carácter mais 
experimental ou alternativo. A dificuldade em controlar personagens (proporções e formas) faz com esta técnica seja utilizada 
em filmes cujo ênfase é colocado no aspecto visual e na forma pessoal como o animador trabalha o movimento. Cada imagem 
criada com areia é, depois de registada, apagada e outra nova mas muito semelhante à anterior é criada. Os movimentos assim 

conseguidos têm uma característica muito orgânica e fluída.
Na animação de areia a iluminação é fundamental. Neste filme a luz foi 
colocada por debaixo das imagens que são desenhadas sobre placas de vidro 
transparente. Criando um grande contrate entre as zonas em que a areia se 
acumula - preto - e aquelas em que esta é escassa ou inexistente - branco. 
Sendo que os tons intermédios são conseguidos através de diferentes concen-
trações de areia. 

A animação de volumes é representada no filmes através de uma marioneta 
articulada. A grande diferença entre a animação de volumes e as técnicas bi-
dimensionais está na recriação mais realista do mundo físico. Este forma de 
animar coloca desafios relacionados com a iluminação, perspectiva, escalas e 
pontos de vista. 

A animação 3D é uma técnica recente que recorre ao computador e a 
softwares específicos para a criação de personagens, cenários e animação. 
O primeiro passo consiste na criação dum esqueleto tridimensional da(s) 
personagem(s) sobre o qual são posteriormente colocados texturas, cores e 
materiais (roupa, cabelo, etc.). Os movimentos são executados também com 
recurso ao computador, sendo que para este tipo de animação se procede 
como nos desenhos animados: primeiro executam-se as posições chave e 
depois os intervalos.

aniMatou
Claude leVet, georges sChwiZ-
geBel, doMinique delaChaux-
laMBert, Claude Barras, roMeo 
andreani, alexandre laChaVanne, 
SuiçA, 2007, 5’30”



Os filmes da série “lEgO” inserem-se na categoria da animação de objectos. O recurso a objectos “ready-made” é quase tão 
antigo como a arte de animar. Muito embora as personagens se “comportem” e animem como marionetas, não foram execu-
tadas com essa finalidade. O facto de não terem um esqueleto ou armação e de serem normalmente fabricados com materiais 
rigidos, faz com que tenham movimentos mais limitados e menos realistas.  

A stop motion é uma técnica de animação que cria a ilusão de movimento com marionetas ou objectos inanimados. Para 
conseguir este efeito os objectos ou marionetas são reposicionados e é feito o registo fotográfico das várias posições em sequên-
cia. Quando as várias imagens, que correspondem às diversas fases de um movimento, são projectadas à velocidade de 24 por 
segundo, os objectos e marionetas comportam-se como se tivessem vida própria. 

Os filmes concebidos por estes realizadores contam histórias que já foram filmadas no cinema de acção real. Apesar destas 
animações terem como origem filmes de género - acção, ficção científica e humor - a adaptação recorrendo a figuras lEgO 
confere-lhes sentido de humor.

técnicA

lego

ActividAdes

Os filmes, assim como os livros, pertencem a categorias específicas - os géneros - que por vezes se cruzam ou misturam, tornan-
do mais difícil cataloga-los como tendo um único género - sub-géneros. É através da análise da narrativa e do tema, da autoria e 
de elementos como o local da acção e a época em que esta ocorre, que descobrimos qual o género a que um filme pertence.
Exitem vários géneros: documentário, ficção científica, drama, fantasia, aventuras, etc.

Explicar o conceito de filme de género, evocando e mostrando excertos dos diversos tipos. 
Criar e encenar com os alunos uma peça de teatro que se inspire num género cinematográfico: terror, humor, acção, etc.

tony Mines e tiM drage
rEiNO uNiDO
2001-2004
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