
 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
40º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Curitiba - PR – 04 a 09/09/2017 

 

 1 

“Família é amor”:  Experiências de Produção e Aplicação de um Livro Pop-up  de 
Incentivo  à Educação de Gênero para Crianças

1
 

 
Maritcheli VIEIRA

2
 

Bruna DOTTO
3
 

Marília BARCELLOS
4
 

Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, RS. 

 

 
Resumo 

 

“Família é amor” trata-se de um livro infantil pop-up que tem como tema principal a 

diversidade no contexto familiar. Ele foi criado a partir da ideia de produzir um material 

paradidático infantil diferenciado e lúdico para abordar uma questão que é considerada 

“complicada”, ainda mais quando há envolvimento  de  crianças.  O  seguinte artigo 

apresenta uma pesquisa de ordem teórica e um breve levantamento mercadológico sobre 

materiais infantis que contemplam os temas de gênero e família. Além disso, serão 

apresentadas  as fases  e as  experiências  da confecção   do produto  editorial. 
 

Palavras-chave: Gênero; Família; Livro Didático infantil; Modelo Pop-up; Produção 

Editorial. 

 

 
Introdução 

 

O livro “Família é amor” foi desenvolvido no primeiro semestre de 2016, na 

disciplina “Projeto Experimental em Edição de Livros”, ministrada  para  a  turma  do  

quinto semestre do Curso de Comunicação Social - Produção Editorial da Universidade 

Federal de Santa Maria. A  matéria propunha  o  desenvolvimento  de  um  material 

impresso e/ou digital de temática selecionada pelos próprios alunos. O presente artigo 

refere-se a um livro infantil em formato pop-up, criado a partir do original de autoria da 
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integrante Bruna Dotto, que procurou contemplar na temática abordada o conceito de 

família,  a partir do olhar  de múltiplas  formações  na sociedade  atual. 

O objetivo da equipe produtora foi produzir um livro didático infantil, de uma 

forma diferenciada e divertida, que abordasse os diferentes tipos de família, assim, 

desmistificando o tema, da diversidade familiar, como um tabu na educação infantil e ao 

mesmo   tempo  educando   e  informando  as   crianças   de  que  o  principal  ingrediente  

da família é o sentimento de amor entre  os  integrantes.  Ceneide  Cerveny  (2009,  p.24)  

diz que “Com a ideia da transmissão geracional,  a  hipótese  do  declínio  do  grupo  

familiar deve ser relativizada. Desde que não se eleja somente o critério biológico, a  

família continua a existir como um grupo afetivo, independente  da  sua  configuração”.  

Não importa qual gênero eles pertencem. Não importa se só há uma mãe ou um pai.  

A partir dessas questões, o grupo de trabalho do “Família é amor” no final do 

original,  traz  a seguinte frase: “Toda família é diferente.  Não  importa  quantidade  ou  

quem  faz  parte. Não importa nem  cor;  o que realmente  importa é o amor”. 

 

 

 

Figura 1: Páginas finais do livro. 
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Figura 2: Páginas finais do livro. 

 

 

Não  se  pode deixar  de  frisar,  que  já  há  livros  infantis  que  trazem  o 

conteúdo sobre os diferentes tipos de família, no entanto, percebe-se que não há obra 

que aborde vários modelos ao mesmo tempo. Eles são sempre focados em um único tipo,  

como  pode-se citar, o livro “Olívia tem dois papais”, de Márcia Leite, o qual é uma 

produção  que conta a história de uma menina que tem dois papais, diferente da família 

dita como tradicional. 

 

Fundamentação teórica ou discussões 

 

O original que contempla os  temas de  gênero e  família  foi  embasado  na 

discussão de pesquisa teórica a seguir. Para Louro (1997) o conceito de gênero está 

ligado em como as características sexuais são trazidas para as práticas sociais, 

fazendo-as pertencentes de um processo histórico. É importante trazer que o gênero, 

segundo a autora, ressalta a construção social e histórica produzidas em cima das 

características biológicas, sem negar a biologia, construindo-se “com ou sobre os 

corpos sexuados” (LOURO, 1997, p. 22).  Ao entendermos essa questão, podemos levar 

em consideração que se esses gêneros estão sempre em transformação por estarem presentes 

em um processo histórico, sendo que a própria relação entre eles  pode ser  modificada.  

Assim,  Louro  (1997)  também  explica que, “ao aceitarmos que a construção de gênero é 

histórica e se  faz  incessantemente,  estamos entendendo que as relações entre homens e 
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mulheres, os discursos e as representações  dessas  relações   estão em  constante mudança”  

(LOURO, 1997, p. 35). 

Gênero e diferentes tipos  de  família  são temas relevantes, uma  vez  que  são 

atuais e assuntos considerados complicados, ainda mais quando há um envolvimento de 

crianças.  Referencia-se  a  uso  da  característica  “complicado”,   pela   dificuldade   até 

mesmo  de estudiosos  como  Beatrice  Paulo definirem   o conceito “família”. 

 
Numa época de tão difícil definição e delimitação desse conceito tão 

essencial para tantas áreas do saber, parece já estar claro que, apesar de ser 

uma realidade, um fato natural, a estrutura da família altera-se 

continuamente, por estar ela no ‘ponto de encontro’ entre a natureza e a 

cultura. (PAULO, 2009, p.18) 

 

Além da especificidade e complexidade do tema, escolheu-se produzir um livro 

impresso pop-up infantil para atender a ideia, primeiramente, de  ser  uma  forma  de 

desafio e de experimentalismo para a equipe desenvolver um material que buscasse, de 

maneira original e inovadora, o artesanal em meio a tempos de velocidade, época que 

procura-se consumir materiais mais rápidos e práticos, comparado aos trabalhos já 

desenvolvidos    pelos   alunos  durante   o   Curso.  Não  só   isso,   mas    também     

pela característica lúdica que um livro pop-up contém.  Ele  chama  atenção  das  

crianças,  faz  com  que se interessem,  que tenham  um “encantamento”  pelo material. 

Segundo Almeida (2013), o livro pop-up traz uma outra vivência para o leitor e 

percebe-se que com a própria leitura da narrativa acompanhada das ilustrações 

tridimensionais, há uma nova forma de leitura. O leitor quando abre a obra não enxerga 

apenas texto e imagens unidimensionais, mas sim, vê um outro mundo,  vê  que  as 

ilustrações podem ser manuseadas, tocadas, sentidas. Escolhe se  lê  primeiramente  o 

conteúdo ou se “brinca” com as alternativas de manejo que a obra dispõe. Dessa forma, 

percebe-se o quanto o livro pop-up traz grande interatividade e diversão, características 

essenciais para uma obra infantil.  

Elizabeth Romani (2011) se apropria do conceito  de Paiva e Liden quando diz 

que livro pop-up está dentro da classificação de tipos de livro- objeto. Temos como 

conceito de pop-up um “livro  que salta para fora,  livro  jump, que cria janela de 

leituras  inesperadas  eloquentes”  (PAIVA  apud  ROMANI, 2011,  p.14) e os livros-

objetos são “objetos híbridos, situados entre o livro e o  brinquedo,  correspondem aos 

objetos que se  assemelham  aos  livros  ou  livros  que  acolhem  um objeto em três 

dimensões (de pelúcia, de boneco de plástico)” (LIDEN apud ROMANI, 2011, p. 15). 
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Com essas características, entende-se o porquê de utilizar o método do livro-objeto para  

crianças.  Ele é  diferenciado,  interativo  e  desenvolve  uma  maior atenção  da criança  

diante a obra,  até mesmo  por apresentar  três dimensões. 

 

Metodologia 

 

O processo de edição da obra obedece às etapas de produção do conteúdo e do 

formato do livro, cada uma com suas especificidades. A história, redigida durante a 

disciplina, traz a proposta de que existem vários tipos de famílias diferentes,  mas  todas 

elas, independentemente  de  suas  especificidades,  são famílias.  O  conteúdo  do  texto 

reúne narrativa sobre famílias com dois papais, duas mamães,  só com um papai, só com  

uma mamãe, algumas que não têm  filhos  e dentre  outras.  No  final  da história é trazido 

um desfecho que fala que não importa quantas  pessoas  fazem  parte da família ou  quais 

são elas, o que realmente importa é que exista amor entre eles. A  moral  é mostrar  que o 

que define  uma família  é o sentimento  entre seus  componentes,  nada  além disso. 

Para  a  realização  do  trabalho,  primeiramente  realizou-se  uma  preparação do 

texto original feita pelos integrantes da equipe e  logo  após  por  uma  profissional,  a 

Ronize Aline, que é escritora de literatura infantil, revisora e crítica  literária.  O  contato 

com Ronize foi possível por ser proveniente do capital social da integrante de produção 

Bruna, conforme John Thompson  (2013),  um  dos  recursos  necessários  para 

sobreviver no mercado editorial. Após o repasse do original e o término das  alterações  

indicadas, através do  engajamento  da  procura  dos  integrantes  do  grupo, contatou-se  

uma pedagoga, discente da UFSM. Ela foi essencial na orientação da forma de como o  

tema estava sendo estudado, evitando equívocos. Assim,  com  a  assessoria  da  

profissional, foram feitas  algumas   alterações   no original  e novamente  repassado  para a 

revisora. 

Simultaneamente a preparação do original, antes do início da diagramação, foi 

necessário montar protótipos para ter noção de alguns aspectos tamanho e largura da 

lombada, por exemplo. O livro tem como formato 20x21 cm. e chegou-se  à conclusão, 

depois de testes, que o papel apropriado seria o supremo de 300 g, por ser um pop -up 

e não permitir um material com uma gramatura inferior. O primeiro protótipo abaixo foi 

necessário para ver a disposição dos elementos pré-textuais,  textuais, pós-textuais;  o 
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segundo protótipo para visualizar como ficaria o tamanho e a  largura  da  lombada. 

Conforme  o registro  do processo  nas Figuras  3 e 4: 

 

 
 

Figura 3: Primeiro protótipo 

 

 

 

 

Figura 4: Segundo protótipo 

 

 

Depois de todo o término da história e definição da disposição de elementos 

pré- textuais, textuais e pós-textuais; tipo  de papel;  tamanho  e largura  da lombada,  

escolheu- se a paletas  de cores,  tipografia  e técnicas   de desenho. 

Após essas escolhas, procurou-se algum auxílio por pessoas capacitadas para 

desenvolver as ilustrações. No processo editorial, a elaboração delas e a  diagramação 

ocorreram concomitante, uma vez  que  as  imagens  foram  terceirizadas,  sob  encomenda 
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para a colega de Curso Carolina Motter Pizone,  que levou  37  dias  para desenvolvê-las  

por completo, utilizando técnica ilustrativa  de  lápis  de  cor.  Essas  ilustrações  seriam, 

além do texto,  componentes  essenciais  do  produto,  complementando  e  mostrando  

para as crianças os tipos de família que existem. Então,  assim,  em  cada  página foi posto 

um  tipo de família com a sua devida parte da estória. Por exemplo,  “Marcos  tem  dois 

papais”, essa frase está em uma das páginas no decorrer da história e junto  a ela  a sua 

devida gravura. 

A paleta de cores para desenvolver o livro foi de tons pastéis, que ficou muito 

harmônica. Para compor o  cenário  procurou-se desenvolver  um  fundo simples e 

utilizar da mesma paleta de cores para que houvesse no leitor um sentimento de  

leveza,  delicadeza e tranquilidade na hora de realizar a leitura. Na etapa da  

diagramação, utilizou-se o programa Illustrator, que é o software com foco em 

ilustrações, para Mac e Windows da empresa  Adobe. 

Logo após todo o processo acima, imprimiu-se as páginas do livro e  as  suas  

devidas   ilustrações,   separadamente,   para  que  fosse  possível   fazer   um  livro  pop-

up. Montou-se as páginas do livro em formato de cadernos, os quais foram colados uns 

aos outros com cola em gel para trabalhos manuais. Na confecção da lombada, utilizou-se 

o papel contact preto, para que os cadernos ficassem firmes. Também, o mesmo papel 

foi utilizado para desenvolver os corações da capa. No pop-up “amor”, localizado na 

última página,  utilizou-se o papel sulfite 75 g/m². 
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Figura 3: Capa do Livro “Família  é Amor” 

 

 

Além dessas  técnicas  anteriormente  citadas  de  diferentes  papéis,  também  

temos  a colagem e costura das ilustrações nas páginas do livro. Cada ilustração foi 

cortada –  o molde para corte foi desenvolvido anterior a impressão – em cada membro 

dos “bonequinhos”, por exemplo, uma bonequinha teve as pernas, os pés, os braços e 

cabeça separados, para após o recorte desenvolver a união de cada parte. A costura e 

união das ilustrações foi feita com uma linha de costura da cor  bege.  Em  alguns  

“bonequinhos” houve a necessidade  de colar  pela a fragilidade  do material. 

 

 

 

Figura 4: Página interior do livro 

 

 

A proposta de produção do livro  teve  o  caráter  de  ensino-aprendizagem 

atendido. Isso se deve ao acompanhamento  das  etapas  de produção  do  livro  pop-up  e 

das questões desafiantes para acadêmicos. Ao longo do processo surgiram  desafios  que 

foram solucionados, como foi o fato de o projeto inicial do livro ter sido redirecionado a 

partir do andamento da questão de direitos do autor, bem como de o cuidado com a 

produção artesanal e com o formato ter apontado para ajustes futuros diagnosticados à 

posterior, mas que levam à reflexão da relevância dos detalhes e da  complexidade  do 
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trabalho editorial. Um exemplo disso é a relevância que a impressão teste possui  na 

confecção de produtos editoriais. Já em relação às diferenças do tamanho das páginas, 

acredita-se que é aceitável, em virtude de ser um trabalho de montagem completamente 

manual. 

Após a produção  e  finalização  do  produto,  achou-se  necessário  desenvolver 

testes com o público principal. Dessa forma, o livro foi manuseado por uma criança de 

quatro e outra de seis anos. A partir disso, notou-se que ambas focaram a sua primeira 

leitura nos personagens, indo diretamente “brincar” com eles e mexer suas peças. As 

idealizadoras do livro tiveram  que  conversar  e pedir  que as  crianças  tomassem  cuidado 

no manuseio  do material   pela sua fragilidade. 

A  criança  de  quatro  anos  teve  uma  particularidade  de  ter  que  ouvir  a  

estória contada pelas integrantes, pelo motivo de não  ser  alfabetizada.  A  primeira  

criança  não teve reações muito significativas, em relação a mudança de cada  contexto  

familiar  que o  livro trouxe.  Isso pode ter se dado pelo motivo de ser  bem  nova. 

Já a criança de  seis anos,  trouxe  reações  muito  interessantes,  como  tais 

perguntas: “onde está a mamãe?”, “Como que ele tem dois pais?” e todas foram 

respondidas  de acordo  com  as orientações   da pedagoga contatada. 

Pode-se perceber que, quanto mais novas, as crianças têm maior facilidade de 

aceitação dos novos modelos de família, levando em consideração a  reação  da  primeira 

criança com a segunda. Dessa forma, percebe-se, a partir disso, que é  interessante 

desenvolver o contato de  crianças  com  materiais  dessa  tipologia  cada  vez  mais  cedo,  

para que possam ir assimilando   que existem   diferentes  estruturas familiares. 

 

Considerações Finais 

 

Após a finalização do trabalho compreendeu-se o quão importante é desenvolver  

um livro infantil diferenciado, que faz com que a criança prenda sua atenção através da 

manipulação do objeto e da informação  e  que  assim,  haja  uma  maior  aprendizagem  

sobre o conteúdo. Acredita-se que o produto tenha ficado dentro das expectativas e que 

tenha trazido experiências singulares para a equipe de produção. A partir de pesquisas, 

percebeu-se que há poucas obras que abordam esse tipo de temática, e quando existem, 

referem-se a um único tipo de família, não a  mais  de  um  modelo,  como  “Família  é 

amor” apresentou. Nesta obra, trouxemos uma ideia  inovadora,  aliando a  literatura 
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somada ao livro-objeto e assim, constituindo um  produto  que  desenvolve  a 

aprendizagem  lúdica  de um tema  considerado “complicado”. 

A partir da testagem com as crianças de, respectivamente, quatro e seis anos, 

percebe-se a importância da aproximação da criança  com  obras  que  apresentem  vários 

tipos de família. Quanto antes a criança ter  o  contato  com  a  temática,  mais  fácil  será 

fazer com  que ela entenda e que não  tenha a ideia formada de que família é apenas  a 

que  se enquadra na constituição tradicional, ou seja, equivocadamente um pai, uma mãe 

e os filhos. 

Por  fim,  o  presente  trabalho  reúne  formato  e conteúdo,  de maneira  a abordar 

o tema família permitindo novas reflexões, ao mesmo  tempo  que  exercitar  a  

familiaridade com assuntos, por vezes, geradores de preconceitos  e de exclusão.  

Portanto, concluímos que, contribuir com ferramentas e instrumentos que possam 

minimizar diferenças e aproximar  relações   na sociedade,   faz  parte do papel social  do 

produtor editorial. 
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