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Esta é a história de duas crianças: Azur e Asmar, 

criadas pela mesma ama de leite, Jenane. Azur é 

louro, de olhos azuis e filho de um nobre, enquanto 

Asmar é filho de Jenane e tem olhos e cabelos 

pretos. Os dois rapazes cresceram juntos como se 

fossem irmãos, até ao dia em que o pai de Azur 

decide que ele tem de ir para um colégio e expulsa 

Jenane e seu filho. Muitos anos depois, Azur decide 

ir em busca da lendária Fada dos Djinns das 

histórias que a ama lhe contava. Atravessa o mar e 

inicia a sua aventura através de um país novo e 

muito diferente do seu, com a ajuda de Crapoux, o 

mendigo, a ama Jenane e Asmar. Mas Asmar 

também cresceu e também ele deseja encontrar a 

fada dos Djinns… Quem irá vencer esta aventura 

cheia de perigos e feitiços nesta terra mágica e 

maravilhosa? 
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Michel Ocelot 

Realizador de cinema de animação, escreve as suas
próprias  histórias  e  desenha  as  personagens  e
cenários dos seus filmes.  Muitos  deles  receberam
importantes prémios de animação, mas foi com o
seu filme  Kirikou e a Feiticeira (1998) que ficou
conhecido pelo grande público. 
Desde  então  realizou  diversos  filmes  como:
Príncipes  e  Princesas (2000),  Kirikou  e  os
animais  selvagens (2005),  Azur  e  Asmar
(2007), Os contos da noite (2011), Kirikou e os
homens e as mulheres (2012). 

Príncipes e Princesas, 2000

Kirikou e a feiticeira, 1998
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Personagens

Escreve  o  nome  das  personagens  na  imagem

correspondente:  Azur,  Asmar,  Jenane,  Crapoux,

fada dos Djinns, princesa Chamsous-Sabah.

E agora escreve algumas palavras sobre elas, 

quem eram, as suas características 

e a sua importância na história. 

Qual é a tua personagem favorita?
Porquê?

. __________________ 

. __________________ 

. __________________ 

. __________________ 



. __________________ 

. __________________ 





2.

Onde e quando se passa esta história?

Em que terra se passa esta história? 

Tenta lembrar-te das paisagens, das casas, das 

pessoas e das suas roupas. Que línguas falam?

E em que tempo se passa a história? Repara nos

meios de transporte, nas formas que eles usavam

para comunicar. São iguais aos que nós usamos? 

Simetrias

Esta  é  uma  imagem  do  palácio  da
princesa  Chamsous-Sabah.  Para  além
de um espelho de água, podes ver que
o  palácio  é  uma  simetria.  Consegues
descobri-la? Recorda outros elementos
geométricos presentes no filme.

3.

Outras histórias e animais fantásticos

A ama de Azur, que era mãe de Asmar, contava-lhes

uma  história  sobre  a  fada  dos  Djinns.  E  tu  tens

alguma  história  assim  especial  que  nunca  vais

esquecer? 

No filme aparecem dois animais maravilhosos: 

o Pássaro Saïmourh e o Leão Escarlate. Estas 

criaturas fabulosas são terríveis mas só com elas os 

desafios podem ser vencidos. 

Qual foi o animal de que gostaste mais?
Queres tentar desenhá-lo e pintá-lo?



Para pensar

e conversar 

1.

O que te mostrou o filme sobre a
experiência de viver num país
diferente? 
Como são tratados os estrangeiros no
filme? Porque razão isso acontece?

2.

A personagem do mendigo Crapoux
tinha muitas certezas sobre tudo… 
ou melhor, preconceitos. 
Sabes o que significa esta palavra? 
Refere-se a ideias e juízos que se 
formam sem se pensar antes nelas 
e que normalmente desvalorizam e 
discriminam o que é diferente: 
género, raça, cultura, crenças, 
comportamentos etc.
Concordas com as suas atitudes e com 
o que ele dizia sobre tudo o que via?

3.

Quando, por fim, Azur e Asmar
encontram a fada dos Djinns e ela
pergunta qual deles a encontrou, eles
não chegam a um acordo. 
Quem, na tua opinião, chegou
primeiro? 
Ficaste contente com o final do filme? 



Artistas & pintores

no cinema:

três exemplos

Sonho de Salvador Dali para 
“Spellbound” (1945), 
de Alfred Hitchcock

https://www.youtube.com/watch?v=JyPe1Jahyfo

Norman McLaren e Evelyn Lambart,
uma dupla genial na animação, 
em “Begone dull care” (1949)

http://www.youtube.com/watch?v=svD0CWVjYRY

“Anemic cinema” (1926), 
de Marcel Duchamp, 
um dos momentos altos das chamadas
vanguardas históricas no cinema

http://www.youtube.com/watch?v=dXINTf8kXCc
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