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RESUMO 
 

Este trabalho de conclusão de curso aborda o desenvolvimento de um 

livro ilustrado com ênfase nas questões de gênero e diversidade. O mesmo tem 

como intuito conscientizar crianças e jovens de forma lúdica e interativa, através 

da ilustração e uso de analogias, o projeto traz uma história de autoria própria, 

como amparo na formação da individualidade do leitor e sua capacidade criativa, 

em busca de responder seus questionamentos. Para isto, além de estudos sobre 

gênero e ilustração, foram feitas pesquisas sobre a importância da literatura e do 

ambiente escolar, e sua responsabilidade em conscientizar o estudante a respeito 

da diversidade. Também foi realizado uma análise dos livros e meios de 

comunicação infantil com abordagem ao tema proposto, e sua importância na 

formação do leitor. 

 

Palavras-chaves: Gênero. Ilustração. Literatura. Livro Infantil. 

Educação. Lúdico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 
 

This undergraduate thesis addresses the development of an illustrated 

book with emphasis on issues of gender and diversity. The purpose of the book is 

to make young children aware in a playful and interactive way through illustration 

and analogies. The project brings an original story as support in the formation of 

the reader's individuality and its creative skills trying to achieve answer to the 

questions behind the main issue. For this, besides the studies about gender and 

illustration, researches was done on the importance of literature and school 

environment and its responsability to educate the student about diversity. 

Furthermore, an analysis of the books and children's communication with an 

approach to the proposed theme was done, and it is important in the formation of 

a young reader.  

 

Key words: Gender. Illustration. Literature. Children book. Education. 

Playful 
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1.  INTRODUÇÃO 

 

A discriminação por gênero e sexualidade no Brasil é um problema 

recorrente, e a falta de conhecimento sobre o assunto podem causar diferentes 

impactos, sejam eles de forma física ou psicológica (SECRETARIA ESPECIAL DOS 

DIREITOS HUMANOS, 2004). A partir disso, surge uma oportunidade de trabalho de 

conclusão de curso, para repensar diferentes formas de conscientizar jovens e 

educadores.  

Tendo em vista o meio escolar como o ambiente que auxiliará a crianças em 

seu desenvolvimento e nas relações sociais (TEIXEIRA, 2016),  é necessário pensar 

nos diferentes meios de trazer a conscientização, e os métodos criativos que auxiliam 

no aprendizado, além das dificuldades de implementação encontradas no sistema de 

ensino (GUACIRA,1998). Com o intuito de quebrar essa barreira, o projeto fará uso de 

técnicas visuais para facilitar o conhecimento e familiarizar o tema. 

A proposta desse projeto é desenvolver um livro ilustrado a partir de uma 

história de autoria própria, abordando a temática de gênero em parceria com a empresa 

CARTOON, inserida no mercado de projetos de comunicação visual à mais de 14 anos 

na grande área da Palhoça. O livro busca  passar informações através de uma 

linguagem infantil e lúdica, suprindo a falta de conhecimento sobre o tema em 

ambientes escolares, auxiliando no período de construção da identidade do estudante. 

Dando continuidade a este documento, será apresentado o planejamento do 

projeto, expondo a justificativa e objetivos, acompanhado por uma breve 

fundamentação dos assuntos a serem estudados, além do esclarecimento sobre o 

método projetual utilizado, e seu cronograma de atividades.  

1.1 Problema do projeto 

 

A falta de conhecimento sobre gênero em ambientes escolares gera 

preconceito, e com ele, problemas durante o período de construção da identidade do 
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estudante, sendo assim, de que maneira é possível conscientizar crianças e jovens 

sobre o assunto? 

1.2 Objetivos 

 

Para a elaboração deste projeto, definem-se seu objetivo geral e 

específicos, baseando-se em suas pesquisas preliminares.  

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Desenvolver um livro ilustrado para leitores de 6 a 9 anos, a partir da 

temática de gênero, visando  a conscientizar crianças e jovens. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

a) Escrever uma história abordando o temas:  gênero, sexo e sexualidade;  

b) Aplicar os principais métodos educacionais no livro ilustrado, para facilitar o 

entendimento; 

c) Adotar uma linguagem visual atrativa a faixa etária  de 6 a 9 anos; 

d) Fazer uso da ilustração como ferramenta educativa; 

e) Introduzir o conteúdo abordado de maneira descontraída; 

1.3 Justificativa 

 

Presente desde a infância, a escola é o ambiente que potencializa a  

subjetividade da criança, dando a ela o acesso à informação e conscientizando-a sobre 

questões sociais ( TEIXEIRA, 2016). Para que isso seja possível, é necessário fazer o 

uso da leitura, onde a criança possa achar respostas ao seus questionamentos e 

desenvolver suas peculiaridades (SILVIA; SANDRA, 2015). 

Como auxílio à criança que não tem total domínio da leitura e interpretação, 

o livro ilustrado é a ferramenta de auxílio que faz a ponte entre o conteúdo e a 
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interpretação (MELO, 2016 ). Portanto, torna a leitura algo atrativo e divertido para o 

jovem leitor, de modo a inseri-lo no assunto e trazer a informação de maneira lúdica. 

O desenho desempenha um papel crucial no desenvolvimento da 

comunicação e expressão das crianças, pois buscar mesclar sua capacidade cognitiva, 

junto a sua ação, percepção e imaginação (MELO, 2016). Deste modo, a criança torna-

se mais habituada ao convívio social, tornando-a mais familiarizada a momentos de 

convivência escolar e recreativa (ANDRÉIA et al.2014). 

Em virtude dos fatos apresentados, é possível afirmar a importância da 

leitura no período de formação da criança, e salientar a ilustração como uma forte 

ferramenta potencializadora no processo de compreensão e construção de identidade.  

 

1.4 Cartoon Comunicação Visual - Empresa Parceira 

 

A gráfica selecionada para parceria, terá sua descrição abaixo e também 

como se dará sua participação no projeto. 

 

1.4.1 A gráfica 

 

 A gráfica Cartoon Comunicação Visual está inserida no mercado à mais de 14 

anos na região da Palhoça, e é especializada em trabalhos gráficos como Banners, 

flyers, cartões e etc. 

1.4.2 A Parceria 

O objetivo da gráfica Cartoon Comunicação Visual é de oferecer um amparo 

técnico e teórico para a realização deste projeto, apresentando diferentes processos e 

materiais disponíveis para a impressão e encadernação de um livro ilustrado.  
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2. METODOLOGIA PROJETUAL MD3E  

 

Para auxiliar na organização e conclusão das etapas, se faz uso de um 

método projetual, o qual pode ter uma estrutura aberta ou fechada, dando a 

possibilidade de incluir ou retirar determinadas etapas, sendo necessário em alguns 

casos, moldando-se de acordo com a diretriz do projeto. 

A metodologia a ser utilizada, é a MD3E (Método de desdobramento em 3 

etapas) elaborada por Santos (2005), o método apresenta técnicas de exploração do 

processo criativo, em um estrutura aberta, ou seja, desenvolvida para sofrer 

interferências. 

De acordo com Nunes (2005) a estrutura proposta pelo método não é 

completa, pois não é um modelo pronto e sim uma base de desenvolvimento, ele parte 

de três etapas básicas no qual é necessário interferências durante o processo, para 

ampliar e desdobrar o projeto. Finalizado, duas atividades devem permear todo o 

trabalho: o gerenciamento e a documentação. 

A partir do método utilizado o projeto foi estruturado da seguinte forma : 

 Figura 1- Aplicação do método MD3E 

 

   Fonte: ARQUIVO PESSOAL 2017 
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2.1 Pré-Concepção  

 

 Nesse momento é realizado um estudo aprofundado dos temas abordados no 

projeto, sendo eles: gênero, livro infantil e ilustração, além das análises de similares e 

painéis semânticos. 

 

2.2 Concepção  

 

Após ter conhecimento sobre o tema e ter os requisitos do projeto, é nessa etapa 

que serão elaboradas as alternativas, visando diferentes propostas a solucionar o 

problema. 

 

2.3 Pós-Concepção  

  

Para concluir as etapas, é na pós-concepção que será analisado o processo 

produtivo e os componentes, elaborando o produto em escala de tamanho real, junto ao 

seu desenho técnico. 

 

2.4 Planejamento 

 

Santos (2005) propõe a elaboração de um cronograma para auxiliar na 

realização das tarefas durante o desenvolvimento do trabalho. (Quadro 1) 

 

Quadro 1 - Cronograma 

 
Fonte: ARQUIVO PESSOAL 2017 
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3. PRÉ-CONCEPÇÃO 

 

Com o intuito de atender à demanda do projeto, foi realizado uma breve 

pesquisa abordando o conteúdo de gênero, ilustração, ensino infantil e livro ilustrado, o 

qual desdobra-se em tópicos específicos, acompanhando a metodologia proposta. 

3.1 Gênero, Conceito e Processo Revolucionário 

 

Segundo Peetes (2015), a primeira manifestação do termo gênero ocorre no 

ano de 1955, nos Estados Unidos, através do psicólogo e sexólogo John Money, o qual 

durante seus estudos de doutorado, teve contato direto com hermafroditas. Assim, 

designou o termo gênero em referência a uma identidade que não tem ligação com a 

biológica, deste modo, o indivíduo passa a ser um corpo social . 

Os estudos sobre gênero são, de grande maioria, de cooperação francesa e 

americana, e durante os anos de 1960, o conceito se expande, e leva em si o 

existencialismo ateu francês, o qual visa libertar as pessoas dos papéis sociais 

atribuídos culturalmente (PEETES, 2015). Assim, a liberdade da mulher como indivíduo 

torna-se mais nítido, e confronta a desigualdade dos sexos. 

Uma das grandes dificuldades encontradas na história da construção do 

termo gênero, é a tradução da palavra gender, que segundo Peetes (2015) originou-se 

uma série de derivações, interpretadas por diferentes culturas, governos, mídias etc. 

Deste modo, entende-se a falta de entendimento sobre o real significado do termo nos 

dias atuais, pois ainda é relacionado  a tradução francesa, no qual a interpretação é 

voltada ao termo ‘’sexo’’. 

Sendo um conceito pós-moderno, sua base é de extrema complexidade, pois  

está em um dinâmico processo de desconstrução, que se alimenta de diferentes 

correntes culturais, como aborda Peetes: 

 

 

O gênero alimenta-se não apenas de um sistema ideológico, mas de 
resíduos ideológicos carreados pela poderosa corrente da revolução 
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cultural ocidental desde séculos: entre outros, temos a corrente do 
maniqueísmo, do naturalismo, do deísmo, do laiscismo, do marxismo, do 
niilismo, do freudismo e do existencialismo ateu. (PEETES, 2015, p.26) 

 

Após esses marcos de manifestações de insatisfação sociais e políticas, o ano 

de 1968 se tornou um símbolo de rebeldia, onde diversos grupos trouxeram suas 

inconformidades, não somente aos arranjos políticos e sociais, mas também as teorias 

universais, discriminações, segregações ou silenciamento. Com o intuito de expor a 

ausência feminina nas ciências, letras e artes, as feministas dão início a estudos em 

diversos campos onde as mulheres estão inseridas, e pontuam as desigualdades e 

opressões que vivem em torno do ‘’feminino’’, visando avançar essas análises, surgem 

grupos de estudos, constituindo um espaço de debate  voltado à mulher (LOURO, 

1998). 

 
Os estudos de gênero promovem uma aproximação sociológica das 
diferenças de tratamento socioeconômicos e políticos do homem e da 
mulher. Seu objetivos é promover a igualdade dos sexos, a justiça social, 
as condições para que as mulheres possam exercer sua livre escolha 
quanto ao papel social. (LOURO, 2015, p.40) 
 

A partir da revolução sexual de 1960, a exigência perante a mulher de ter um 

marido durante sua vida inteira é desconstruída, e conquista a liberdade de ter o 

número de parceiros que desejar, desde modo, os fundamentos machistas e 

conservadores do papel da família recebem uma ruptura. Assim, a partir desse 

momento, o papel social destinado a criança ganha um novo significado, não limitando-

se a ser representada, e passa a ser vista como uma cidadã (PEETES, 2015). 

A partir da linha de pensamento das autoras, é possível salientar a 

importância dos questionamentos a respeito dos padrões sociais vividos atualmente, e 

realizar reivindicações com representação de minorias, de modo a potencializar e 

representar grupos oprimidos. 

Em 1970, a feminista Ann Oakley faz um ataque as papéis sociais 

destinados à mulher, com seu livro Sex, gender and society, buscando eliminar a 

opressão masculina sobre as mulheres. Ao abordar gênero como algo não natural, uma 

série de departamentos voltados ao estudo de gênero são criado, e seu estudo  
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aproxima-se das diferenças de tratamento social, socioeconômico e político, com o 

objetivo de conquistar a igualdade social, dando a oportunidade de exercer a livre 

escolha (PEETES, 2015). 

A feminista Joan Scott apresenta  uma definição de gênero, formada a partir 

de duas proposições. A primeira  volta-se as relações sociais, e diferenças entre os 

sexos, para isso, faz uso de quatro fundamentos básicos, sendo eles, os símbolos, 

conceitos normativos, dimensões políticas e identidade subjetiva. A segunda enfatiza 

como o termo gênero está presente na desigualdade encontrada nas relações de poder 

(TEIXEIRA; MAGNABOSCO, 2016). 

 

As formas culturais e sociais humanas são determinadas pelas 
dominação masculina, que pode ser entendida como um  processo de 
hierarquização e exploração instituído entre os sexos, o qual decorre 
das trocas simbólicas e no qual o corpo se torna lugar onde se 

inscrevem as disputas de poder.’ (TEIXEIRA; MAGNABOSCO, 
2016, pp.23-24) 

 

Usar o conceito de gênero na tentativa de induzir características masculinas 

ou femininas, é algo limitador, pois o indivíduo estaria a encaminhar a mais um grupo 

composto por características padronizadas de um meio, seja ela, sua vestimenta, 

relação social ou comportamento. Não limitando-se a padrões sociais, é necessário 

entender gênero como uma parte da identidade do indivíduo (LOURO, 1998). 

Seguindo a linha de raciocínio de Witting ( apud PEETES, 2015) é possível 

afirmar que as reivindicações feitas na teoria de gênero, assemelha-se com as 

homossexuais, em busca da igualdade de direitos, e contra a heteronormatividade. 

Implantada no meio social, o padrão heteronormativo faz uso da educação e cultura, 

como uma barreira historicamente construída para impedir o entendimento sobre sexo e 

gênero, discriminando os indivíduos que fazem parte da minoria.  

 

Características masculinas e femininas, que seriam construídas pelo 
ambiente social, aprendidas na educação, no curso do processo de 
socialização, que mudam conforme a época e as culturas. Em 
contraposição, o sexo seria, por natureza biológica, imutável (a não ser 
por intervenção cirúrgica, como a que se submetem aqueles que se 

denominam transexuais) ’ (PEETES, 2015, pp. 44-45). 
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 A partir de estudos culturais e feministas, é possível entender o sujeito 

como um ser de identidade inconstante, em plena mudança, seja na identidade sexual, 

em que forma-se ao explorar sua sexualidade, ou na identidade de gênero, o qual a 

pessoa se identifica ou não com os padrões de masculino e feminino, dentro de um 

contexto social ou histórico (LOURO, 1998). 

3.1.1 Gênero, Sexo e Sexualidade 

 

 A partir do pensamento da autora Peetes (2015) a respeito do período de 

construção do movimento feminista, é possível identificar o começo da diferenciação 

dos termo gênero, sexo e sexualidade. Louro(1998)  traz para debate, o argumento 

científico no qual homens e mulheres são biologicamente diferentes, e possuem um 

‘’dever’’ de não agir de forma igualitária, fazendo uso da distinção sexual como 

argumento final para justificar a desigualdade social. Fazendo um contraponto a essa 

visão, ela propõe um novo olhar sobre o tema, de forma a  direcionar o foco aos valores 

agregados e a influência dos padrões sociais. 

 

É necessário demonstrar que não são propriamente as características 
sexuais, mas é a forma como essas características são representadas 
ou valorizadas, aquilo que se diz ou se pensa sobre elas que vai 
constituir, efetivamente, o que é feminino ou masculino em uma dada 
sociedade e em um dado momento histórico  (LOURO, 1998, p.21). 

 

 Desde modo, pode-se afirmar que sexo diz respeito somente às 

características físicas do indivíduo, sua formação biológica, e não interfere em sua 

construção social e identidade de gênero. A falta de conhecimento a respeito do tema 

proporciona interpretações equivocadas, de modo a provocar um regresso nas 

conquistas obtidas. 

Após todas as conquistas feministas, em busca de desconstruir e entender o 

significado de ‘’feminino’’, tornou-se necessário compreender o que seria o ‘’masculino’’, 

e enfrentar dessa forma, conceitos generalizados constituídos desde o início dos 

tempos. Esse processo auxiliou no conceito  de gênero, em que o Brasil fez uso a partir 

do final dos anos 80. 
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 Com isso ‘’O conceito pretende se referir ao modo como as características 

sexuais são compreendidas e representadas ou, então, como são trazidas para a 

prática social e tornadas parte do processo histórico ‘’ (LOURO, 1998). 

 A autora, filósofa e professora Judith Butler (2010), propõe uma visão de 

gênero na matriz heterosexual, e traz  para debate a homofobia, ao abordar 

homossexuais como indivíduos portadores de gênero defeituosos. Os  homens 

homossexuais são considerados ‘’femininos’ e mulheres homossexuais ‘’masculinas’’, e 

ainda nessa mesma matriz, é possível fazer um paralelo com o paradigma de 

dominante como homem e dominado como mulher, construída historicamente nas 

relações heterossexuais, de modo a ignorar e limitar o conceito de masculino e 

feminino. 

 

 Limitar o corpo humano a ser apenas uma estrutura biológica, que permite 

transitar ou ser um objetivo de cunho estético, é a chave para argumentos equivocados 

e a não compreensão dos reais  fatores que constroem um corpo. É um item histórico, 

que comporta as expressões e receios culturais, um objeto único, o qual está em 

constante transformação por diferentes pessoas, com diferentes objetivos (SANTANNA, 

1995). 

No momento em que somos educados ou impostos a um novo contexto 

social, o corpo sofre alterações, e mudamos o comportamento para se encaixar em um 

determinado ambiente ou ciclo de pessoas. Seja na forma de se expressar, na fala, ou 

na  postura corporal (TEIXEIRA; MAGNABOSCO, 2016). 

 Desta forma, é possível perceber a pressão psicológica sofrida por uma 

criança ou adolescente no período de construção do corpo e identidade. Pareado de 

regras em ambientes de convívio coletivo, o jovem é forçado a seguir um padrão de 

comportamento, caso não se enquadre, torna-se um corpo invisível aos demais.  

Ainda torna-se necessário afirmar que os valores pessoais, sociais e 

pedagógicos, o qual os educadores doutrinam seus alunos, e realizam a moldagem do 

corpo, é estipulada como um modo de ser, presente na linguagem, no gestual, ou na 

postura a ser seguida. As autoras Teixeira e Magnabosco (2016) afirmam que nessa 
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divisão social o heterossexual masculino é a representação de poder, e discrimina 

todos que pensam ou agem de maneira diferente ao padrão estabelecido. 

Seguindo a tipologia de Xavier (apud TEIXEIRA; MAGNABOSCO, 2016), é 

possível identificar como o corpo sofre alterações no ambiente escolar. Os ensinadores, 

historicamente são uma imagem importante na vida de jovens, pois acompanham seu 

crescimento e criam relações afetivas, nas quais resultam em transformações, afeto, 

aproximação e afastamento. Todas essas relações, são classificadas em duas 

tipologias, sendo elas ‘’o corpo invisível e o corpo disciplinado’’. 

As crianças, em determinadas ocasiões escolares, são tratadas como seres  

inexistente, apenas representados por um adulto. A partir do momento em que o jovem 

não cumpre os requisitos esperados, e apresenta um pensamento ou expressão 

diferente dos outros membros, deixa de ser aceito, e torna-se um corpo 

invisível(TEIXEIRA; MAGNABOSCO, 2016). 

 Dito isso, é necessário repensar uma maneira de conscientizar crianças e 

jovens que apresentem um comportamento considerado diferente desse contexto 

social, e buscar uma método para fazê-la perceber que sua diferença não é sinônimo 

de anormalidade ou fraqueza.  

Apresentando uma crítica ao sistema escolar, Louro (1998) questiona a 

autoridade e poder de delimitar o espaço dos estudantes, além de indicar o local ‘’ideal’’ 

para os meninos e meninas, de modo a segregar grupos e fortalecer à construção de 

padrões sociais, o que causa a exclusão do estudante que não se adequa a nenhum 

dos moldes indicados. 

 

Se a escola, enquanto um espaço relacional de construção e respeito à 
diversidade, estabelece relações que constroem mais corpos invisíveis 
e disciplinados do que corpos liberados, como fica a qualidade de 
nossos raciocínios, a construção de nossa cognição, a liberdade de 
nossa imaginação e do movimento de nossos corpos? como fica a 
construção de gênero em nossas relações?’ (TEIXEIRA; 
MAGNABOSCO, 2016, p.36-37) 
 

A partir dos questionamentos das autoras, entende-se que o ambiente 

escolar possui lacuna na metodologia de ensino, as quais privam seus alunos do 

autoconhecimento, sendo necessário uma mudança em sua abordagem, e uma busca 
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a novos recursos, como dinâmicas, livros ilustrados e atividades que abordem a 

temática de gênero e diversidade. 

Ao privar os estudantes do tema de gênero, os jovens buscam adequar-se 

aos moldes existentes, e são classificados pela autora como ‘’corpos disciplinados’’, em 

que não questionam regras e cumprem os requisitos impostos. Assim, optam em seguir 

o modelo padrão de mérito e castigo, dispondo de seus sonhos e sua criatividade em 

nome da aceitação e afeto. . 

3.2 A importância do ambiente escolar 

  

Segundo  Teixeira e Magnabosco (2016) a escola é um ambiente com o 

dever de orientar os alunos a viverem em ambientes sociais, praticar a igualdade, e 

ensinar os seus direitos como cidadão. Para isso, é necessário educadores preparados, 

com cunho pedagógico que incentive os alunos a questionarem e desconstruir 

preconceitos impostos pela sociedade e ambiente de ensino, seja de forma direta ou 

indireta. 

 A reprodução de práticas sexistas em ambientes escolares é realizada de 

maneira implícita, seja em normas, disciplinas ou avaliações. A falta de abordagem 

sobre questões de gênero no ambiente escolar, implica diretamente com o 

fortalecimento da hierarquia entre os alunos (TEIXEIRA; MAGNABOSCO, 2016). 

 Ao perceber as consequências na formação de um indivíduo social ao ser 

privado da temática de gênero, pode-se afirmar que ao trazer um conteúdo dinâmico 

em seus primeiros momentos de leitura, auxiliará na formação de sua individualidade e 

ser social. 

O estudo de gênero, aborda diferentes vertentes, e proporciona ao 

estudante, a compreensão das diversidades, e desvincula a percepção binária 

heterossexual da imposta pela sociedade, no qual fomenta o entendimento de cunho 

social  e senso crítico, sendo possível relacionar as questões do masculino e feminino,  

a padrões sociais enraizados, como o domínio do poder, voltada ao heterossexual 

masculino  (TEIXEIRA; MAGNABOSCO, 2016). 
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Em seu descobrimento da vida, a criança está ávida por descobrir e 
entender a realidade circundante, deslumbrando os mistérios que a 
aproximam do mundo exterior através dos símbolos, da leitura infantil. 
Nessa curiosidade e deslumbramento deverá encontrar estímulos sadios 
e enriquecedores que serão a tônica de sua motivação e crescimento 
como pessoa humana.’ (MENEGON et al .2014, p 7) 

 

Seguindo a linha de raciocínio da autora Menegon et al (2014), pode-se 

afirmar que abordar gênero através de um material ilustrado de forma fantasiosa, com o 

uso de analogias e imagens, pode contribuir para a formação da subjetividade do 

jovem, e  entendimento do contexto social em que está inserido. 

3.3 Ilustração 

 

A ilustração, segundo Zeegen (2009), combina expressão pessoal e pictórica 

com o intuito de transmitir ideias, fixar momentos sociais, culturais, e repensar 

conceitos. O autor Salmo, afirma que ‘’ A ilustração para a criança pretende a mesma 

aventura do grafismo da criança, pois ambos, cada um ao seu modo, são imagens da 

infância ’’(2014, p 9) e reforça a importância da ilustração, salientando a capacidade de 

capturar a imaginação, e fazer o espectador conectar-se com seus momentos e 

individualidades. 

A relação entre imagem e escrita é um ferramenta de extremo poder, e foi 

entre os séculos VII e VIII, que iniciou-se as iluminuras em manuscritos religiosos, 

desde então, seu uso é constante. Os livros ilustrados, possuem inúmeras funções, 

seja para referenciar um momento, explicar conteúdos ou localizar fatos e informações, 

sendo uma peça fundamental para complementar o ensino do jovem ( ZEEGEN, 2009). 

Dito isso, percebe-se que a ilustração pode contribuir em um material 

educativo para jovens leitores, principalmente ao abordar assuntos muitas vezes 

negados no ambiente escolar ou residencial, como gênero e sexualidade 

A pesquisa é um fator crucial e desafiador de todo ilustrador, pois ele precisa 

compreender o assunto do texto, e solucionar a interpretação visual. A ilustração 

editorial, pode ser dividida em duas etapas, sendo elas, definir a linha visual e ilustração 

final. É importante entender que o primeiro momento de criação deve ser rápido, e 
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composto por elementos visuais para auxiliar o entendimento, como esboços, rabiscos, 

e anotações para o registro de ideias ( ZEEGEN, 2009). 

 

A arte de ilustrar se diferencia da linguagem da pintura, uma vez que as 
imagens se inclinam mais facilmente às verbalizações mentais 
constituídas pela tendência humana para dar significado àquilo que 
vemos por meio de uma sequência de imagens. As ilustrações podem se 
apresentar como uma narrativa independente em nossos livros ilustrados 
e nos livros de imagem  ( SALMO, 2014, p 8 ) 

 

É possível afirmar que a partir das peculiaridades e histórias vividas, facilita-

se o  desenvolvimentos das características do livro ilustrado voltado a criança, 

relacionados ao conjunto imagético que o ilustrador tem como referência. O autor José 

Salmo (2014) reconhece a essência infantil nos ilustradores, e diz ter uma ligação direta 

ao desenvolvimento da ilustração infantil, o qual o desenhista busca em sua memória, 

suas subjetividades e momentos particulares da infância, junto a sua criatividade. 

3.4 Literatura infantil 

 

Inicialmente, a literatura infantil abordada por Santos (2015) é vista como 

uma complexa composição de palavras, que ganha vida por meio oral ou escrito. É 

necessário seguir uma linguagem simples, possível de ser compreendida pelo jovem 

leitor. Ela surge da necessidade de compartilhar suas histórias, ensinamentos e 

fantasias, que está presente desde a antiguidade, onde os homens desenham em 

rochas para registrarem suas conquistas.  

A partir desta visão, pode-se afirmar que o cenário infantil por não ter uma 

concepção de tempo, sobre o hoje e amanhã, possuem uma tendência maior de 

aprendizado ao realizarem uma leitura, de modo a aproveitar o livro de maneira mais 

intensa, por meio inserção, através da criatividade. 

Arruda et al (2014) acredita que as famílias não possuem o hábito de 

influenciarem seus filhos a leitura desde os seus primeiros anos de idade, e apenas aos 

quatro anos elas conseguem ter acesso a conteúdos de fábulas e fantasia, no ambiente 

pré-escolar. 
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Ainda segundo a autora, nessa idade, entende-se que a criança dá início ao 

contato com a leitura, sendo a primeira etapa na educação básica, é a fase de 

enriquecimento de suas propriedades mentais, os dando uma maior autonomia, logo a 

leitura é a chave de suas dúvidas e questionamentos, sendo um auxílio para construção 

do conhecimento e socializações. 

 

A leitura na educação infantil pode vitalizar o repertório de histórias que 
as crianças ouvem em casa e nos ambientes que freqüentam. Essas 
histórias se constituem em rica fonte de informações sobre as diversas 
formas culturais, de como lidar com as emoções e com as questões 
éticas, retribuindo na construção da subjetividade e da sensibilidade 

das crianças’ (ARRUDA et al. 2014. p. 6) 
 

Sendo a leitura o meio para sanar dúvidas e questionamentos, é possível 

afirmar que vinculada a um conteúdo imagético a crianças e jovens, pode facilitar o 

entendimento de momentos importantes em sua vida, como o período de criar laços de 

amizades, descoberta sexual e desenvolvimento da identidade de gênero.  

A construção da subjetividade de uma criança, é de extrema importância, 

pois está atrelada a sua construção da linguagem, e através são desenvolvidas através 

da interação, por esse motivo as atividades que buscam reproduzir cópias, não 

contribuem para o desenvolvimento infantil (ARRUDA et al.2014, p. 2-4). 

Ainda segundo a autora, para crianças e jovens traçarem seus caminhos e 

desenvolverem seu senso crítico, é necessário o incentivo da leitura por parte dos pais 

e escola. Tem como dever, apresentar livros que os façam refletir, gerar significados e 

debates entre sí. A partir desta prática, é construída sua linguagem que agrega valor 

em seu contato social e facilidade no aprendizado. 

 

A escola pode estimular o desenvolvimento e valores da leitura com 
livros adequados com a fase de cada criança, propor vivências radicadas 
no cotidiano familiar dela, predominar imagem sem texto escrito ou com 
textos brevíssimos, livros com dobraduras simples, contar histórias com 
roupas máscaras e objetos caracterizados, as crianças acreditam 
realmente no contador das histórias (ARRUDA et al . 2014, p 5). 
 

Arruda (2014) acredita ser possível estimular  crianças e jovens a partir de 

práticas no meio escolar, criando um universo fantasioso dentro das salas de aula, por 
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meio de cenários lúdicos, fantasias e atividades de interação. A partir desse ponto de 

vista, é visto que as crianças devem ter acesso a leitura e conhecer novos contextos 

sociais, de modo a desenvolver sua subjetividade e encontrar respostas aos seus 

questionamentos. 

3.4.1 Classificação da literatura infantil 

 

 Para começar, é necessário entender a complexidade dos elementos que 

compõem a literatura infantil. A escritora Ronize Aline (2015) considera que os livros 

infantis são compostos por diferentes estruturas: número de páginas, formas de 

ilustração, formatação do texto ou elemento de destaque. Essas características vão 

variar de acordo com a idade do público a qual se destina. Desta forma, os livros 

infantis seguem uma classificação de acordo com a faixa etária do leitor. 

 

3.4.1.1 Pré-leitor  

 

Ronize (2015) parte da primeira classificação nomeada de Pré-leitor, ou livro 

imagem. Composta na maior parte por imagens, não necessariamente possui um texto, 

apresenta um formato de pequeno porte, pois tem como objetivo o manuseio por  

criança.  

A primeira categoria apresenta quatro subdivisões, e tem como primeira 

subdivisão a menor presença textual, ou seja, os livros para bebês, como o livro 

‘’Coisas favoritas’’ (Figura 2), compostos por imagens e canções de ninar. 
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Figura 2 - Capa do livro ‘’Coisas favoritas’’ 

 

Fonte: site Todo Livro1 

 

A segunda subcategoria é composta da faixa etária de um a três anos de 

idade, nomeada como livros para crianças pequenas, como o livro ‘’Bebê e eu’’ ( Figura 

3 ) da editora Brinque Book. Propõe uma quantidade menor de folhas, sendo de doze a 

dezesseis páginas, em que trata questões do cotidiano e informações introdutórias, 

como números, cores e formas. 

 

Figura 3 - Capa do livro ‘’Bebê e eu’’ 

 

Fonte: site Brinque-Book2 

                                                
1 Primeiro Livro do Bebê - Meu Mundo II: Coisas Favoritas - Todolivro. Disponível em: 
<http://www.todolivro.com.br/meu-mundo-ii-coisas-favoritas.html.> Acessado em 18 mar. 2017. 
2 Bebê e Eu | Brinque-Book. Disponível em: <https://www.brinquebook.com.br/bebe-e-eu.html.> 

Acessado em 19 mar. 2017. 

http://www.todolivro.com.br/meu-mundo-ii-coisas-favoritas.html
https://www.brinquebook.com.br/bebe-e-eu.html
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Em seguida, encontram-se os livros de público infantil, para crianças de dois 

a cinco anos de idade, chamados de livros introdutórios. Apresentam uma maior 

complexidade em relação aos primeiros, contendo ilustrações em todas as  trinta e duas 

páginas com a presença de textos, com o máximo de quinhentas palavras. Um exemplo 

desta subcategoria é o livro ‘’O que tem dentro da sua fralda?’’( Figura 4 ) da editora 

Brinque Book. 

 

Figura 4 - Capa do livro ‘’O que tem dentro da sua fralda?’’ 

 

Fonte: site Saraiva3 

 

Por último na classificação de pré-leitor, encontra-se o livro de história com 

imagem, de no máximo trinta e duas páginas, porém, com até mil palavras. Volta-se  a 

crianças de quatro a seis anos de idade, e agora com personagens que interpretam 

                                                                                                                                                        
 
3 "O que Tem Dentro da Sua Fralda? - Saraiva." http://www.saraiva.com.br/o-que-tem-dentro-da-sua-

fralda-3093915.html. Acessado em 19 mar. 2017. 
 
 

http://www.saraiva.com.br/o-que-tem-dentro-da-sua-fralda-3093915.html
http://www.saraiva.com.br/o-que-tem-dentro-da-sua-fralda-3093915.html
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emoções e fases em que a criança está passando, como exemplo pode-se trazer o livro  

‘’Lino’’ do autor André Neves (Figura 5). 

 

Figura 5 - Capa do livro infantil ‘’Lino’ 

 

Fonte: site Livraria da Travessa4 

3.4.1.2 Leitor Iniciante 

 

 Dando continuidade as categorias definidas pela autora Ronize (2015), a 

segunda categoria é composta por crianças que estão no início da leitura sem auxílio 

de outra pessoa , leitores de seis à oito anos de idade. A presença do humor e das 

imagem ainda é fundamental, além da ação e diálogos simples para o auxílio do 

entendimento. Os livros voltados a essa categoria podem chegar de trinta e duas à 

sessenta e quatro páginas, como por exemplo o livro ‘’E o dente ainda doia’’ (Figura 6) 

                                                
4 LINO - Andre Neves - Livro - Livraria da Travessa. Disponível em: 

<http://www.travessa.com.br/lino/artigo/01925518-80d2-40f5-b5ba-a46b99ab1f5c.> Acessado em 19 mar. 
2017. 

http://www.travessa.com.br/lino/artigo/01925518-80d2-40f5-b5ba-a46b99ab1f5c
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de Ana terra, que faz uso de temas que chamam a atenção dessa faixa etária, a 

fantasia e a realidade. 

 

Figura 6 - Capa do livro ‘’ E o dente ainda doia ’’ 

 

Fonte: site Saraiva5  

 

 A partir da definição do leitor iniciante, encontrou-se uma oportunidade de 

projeto, pois é um momento crucial para a introdução do tema abordado no projeto, de 

modo a permitir o uso de diálogos simples e  ilustrações de forma fantasiosa.   

3.4.1.3 Leitor em Processo 

 

 Com uma maior complexidade em relação ao leitor iniciante, o uso de 

imagem e texto passam a ter mesmo valor e são voltados as crianças de oito e nove 

anos de idade. Nessa categoria, o uso de imagens não há obrigatoriedade de 

                                                
5 E o Dente Ainda Doía - Nova Ortografia (Cód: 4067747) - Saraiva. Disponível em: 

<http://www.saraiva.com.br/e-o-dente-ainda-doia-nova-ortografia-4067747.html.> Acessado em 19 mar. 
2017. 

http://www.saraiva.com.br/e-o-dente-ainda-doia-nova-ortografia-4067747.html
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ilustrações coloridas, e torna-se menos presente em todas as páginas. O humor 

continua sendo de extrema importância durante a história, agora, sendo de forma linear, 

com começo, meio e fim. Um exemplo dessa categoria é o livro ‘’O sumiço de o’’ (Figura 

7) da autora Sandra Ronca (2012). 

 

Figura 7 - Capa do livro ‘’O sumiço do O’’ 

 

Fonte: site Saraiva6 

3.4.1.4 Leitor Fluente 

 

 Nessa categoria as crianças  têm proximidade com a leitura, e a ilustração 

deixa de ser algo indispensável. É composta por jovens de dez a onze anos de idade e 

faz uso do suspense para prender a atenção do leitor entre os capítulos. Possui uma 

linguagem de maior complexidade, e pode-se atingir até sessenta páginas de 

manuscrito, assim, torna os personagens mais atraentes, de modo a chamar a atenção 

                                                
6 O Sumiço do o (Cód: 4236180) - Saraiva. Disponível em: < http://www.saraiva.com.br/o-sumico-do-o-

4236180.html.> 3cessado em 20 mar. 2017. 

http://www.saraiva.com.br/o-sumico-do-o-4236180.html
http://www.saraiva.com.br/o-sumico-do-o-4236180.html
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do jovem através de um objetivo da conquista, como no livro ‘’O pequeno princípe’’ ( 

Figura 8 ). 

 

Figura 8 -  Capa do livro ‘’O pequeno príncipe’’ 

 

Fonte: site Saraiva7 

3.4.1.5 Leitor crítico 

 

 Encerrando as categorias, encontra-se o leitor dominante da linguagem 

verbal e abstrata, sendo jovens de doze a trezes ano de idade, que idealizam emoções 

e experiências a partir das histórias. O conteúdo é de maior complexidade e 

pensamento crítico, e não tem a necessidade de imagens. Seus personagens 

secundários desempenham papéis importantes, e passam a fazer parte da narrativa, 

                                                
7 O Pequeno Príncipe - Brochura - Saraiva. Disponível: <http://www.saraiva.com.br/o-pequeno-principe-

brochura-8874489.html.> Acessado em 20 mar. 2017. 

http://www.saraiva.com.br/o-pequeno-principe-brochura-8874489.html
http://www.saraiva.com.br/o-pequeno-principe-brochura-8874489.html
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como por exemplo o livro ‘’Eu, meu cachorro e meus pais separados’’ (Figura 9 ) da 

autora Letícia Sandenberg (2013). 

 

Figura 9 - Capa do livro ‘’Eu, meu cachorro e meus pais separados’’ 

 

Fonte:site Livraria da Travessa 8 

3.5 Livro ilustrado 

De acordo com Santos (2016), a sensibilidade é a articuladora de todo 

processo criativo, e graças a ela, é possível transformar as sensações em figuras ou 

formas. As crianças possuem um alto nível de sensibilidade, e o seu meio social, 

agrega sua capacidade criativa, seja por relações familiares ou valores culturais. 

 

O desenho traz para as crianças grandes benefícios, ele não só é de 
fundamental importância para sua capacidade criativa como ajuda no 
seu desenvolvimento cognitivo e emocional, interfere positivamente na 
sua aprendizagem, no seu processo social, colaborando ainda para que 
a criança tenha uma boa saúde mental. (SANTOS, 2016, p.4) 

 

                                                
8 EU, MEU CACHORRO E MEUS PAIS SEPARADOS - Leticia. Diponível em:  

<http://www.travessa.com.br/eu-meu-cachorro-e-meus-pais-separados/artigo/a58b49a8-25e0-4b57-926a-
b0bd24edd8d0.>Acessado em 20 mar. 2017. 

http://www.travessa.com.br/eu-meu-cachorro-e-meus-pais-separados/artigo/a58b49a8-25e0-4b57-926a-b0bd24edd8d0
http://www.travessa.com.br/eu-meu-cachorro-e-meus-pais-separados/artigo/a58b49a8-25e0-4b57-926a-b0bd24edd8d0
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O desenho é a primeira escrita de uma criança, sua ferramenta de 

expressão, capaz de revelar fatores que ocorrem no seu íntimo, ou explorar momentos 

e experiências vividas, sendo um  registro de suas emoções, sensações e percepções. 

Santos(2016) afirma que no período de 1 à 7 anos, o desenho desempenha um papel 

crucial no desenvolvimento da comunicação e expressão das crianças, pois buscar 

mesclar sua capacidade cognitiva, junto a sua ação, percepção e imaginação.  

Concordando com a  importância do faz de conta no desenvolvimento 

cognitivo da criança, Santos (2016) afirma ser por meio da história em parceria com a 

fantasia é produzido o interesse na leitura, e acontece a estimulação do pensamento, 

raciocínio  e da imaginação. Esse processo auxilia as crianças com seus próprios 

dramas e medos, pois promove a imersão na história e aprendem a conviver com seus 

conflitos interiores.  

De acordo com Arruda et al. (2014) a aproximação de crianças e livros 

infantis com temática fantasiosa, permite o desenvolver da imaginação e do sentido da 

visão, sendo de extremo enriquecimento a personalidade da criança. Afirma que ‘’O 

ideal da leitura é deleitar, entreter, instruir e educar as crianças, desenvolver a 

imaginação a observação a inteligência e o gosto artístico para estabelecer uma 

relação íntima entre o mundo da fantasia e a realidade‘’ ( 2014, p.7 ). 

 

3.5.1 Estrutura do livro 

 

A arquitetura de um livro  é formada por dois grupos de elementos, os 

materiais e os textuais, ambos tem em sua composição os seguintes itens (Figura 10): 

capa, página de guarda, falsa página de rosto, página de rosto, dedicatória, prefácio, 

introdução, miolo, índice, colofão, errata, sobre capa, aba, cinta, lombada, dobra e corte 

inferior e superior . Dentre os itens apresentados, alguns são optativos e seu uso vai 

variar de acordo com a proposta do livro (SOUZA; LIMA, 2007). 
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Figura 10 - Estrutura de um livro 

 
Fonte: site Santa Biblioteconomia9 

 

Ainda segundo os autores, para determinar a importância de cada  elemento 

em um livro, é preciso ter conhecimento de seus componentes e estruturas, sendo eles: 

 

a) Formato: Proporção atribuída ao livro, determina os aspectos visuais, sua 

configuração muda de acordo com a finalidade do livro; 

b) Espessura: Quantidade de páginas, deve ser relativo a altura do livro, e ter 

adequação às dimensões gerais para um bom manuseio; 

c) Papel: Pode estar presente em diferentes texturas e gramaturas, tem 

como proposta ser resistente e opaco, evitando transparecer a imagem ao 

verso; 

d) Tipografia: Pode estar presente em diferentes formatos e estilos em 

coerência a temática do livro. Seu tamanho, espaçamento e linhas devem 

estar esteticamente legíveis; 

                                                
9 "Estrutura do livro | Santa Biblioteconomia." https://santabiblioteconomia.com/tag/estrutura-do-livro/. 

Acessado em 20 mar. 2017. 

https://santabiblioteconomia.com/tag/estrutura-do-livro/
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e) Página: Presente em diferentes desenhos e simetrias. É necessário haver 

margens que possibilitem o posicionamentos dos dedos do leitor sem 

interferência nos textos,   e a encadernação; 

f) Encadernação: Administra os elementos, tornando o conteúdo durável. 

Pode ser feita de maneira artesanal (Figura 11) ou em processo editorial, 

com diferentes acabamentos, como  colagem, espiral ou costura; 

 

Figura 11 - Costura do livro 

 

fonte: site the American Institute for Conservation10 

 

g) Capa: Proteção externa do livro. Pode apresentar diferentes acabamentos, 

e seu conteúdo deve estar presente de forma sintetizada; 

h) Brochura em espiral: A capa junto as folhas recebem a furação para o 

espiral ou anéis;  

i) Brochura colada: A capa junto as folhas recebem uma camada de cola 

plástica, agrupando os itens; 

j) Cinta: Uma tira de papel ou tecido que abraça o livro. Pode conter 

conteúdo sobre a obra ou informações adicionais. 

l) Marcador: Presente em diferentes materiais, é utilizado para marcar as 

páginas de leitura. 

                                                
10 "An Experimental Book Structure for Conservation [HTML]." http://cool.conservation-

us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v17/bp17-12.html. Acessado em 25 mar. 2017. 

http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v17/bp17-12.html
http://cool.conservation-us.org/coolaic/sg/bpg/annual/v17/bp17-12.html
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m) Aba, orelha ou dobra: Continuidade da capa, que junto a ela traz 

informações sobre o livro, autor ou editora; 

n) Carcela ou escarcela: Item utilizado para fixar gravuras ou elementos 

impressos separadamente. 

3.5.2 Processo de Impressão 

 

 Antes do processo de impresso é necessário ter total domínio do seu 

projeto, tendo conhecimento da sua forma, diagramação, tiragem, número de cores, 

papel e entre outros componentes. É necessário compreender qual método 

corresponde com as necessidades do seu processo (AGFA, 2016).  

Seguindo o pensamento da autora Oliveira (2000) é possível afirmar que o 

melhor método para classificar os diferentes processo é através da sua matriz de 

funcionamento, e a partir disso, compreender suas principais características positivas e 

negativas. Desse modo, é possível trazer os cinco processos mais recorrentes, sendo 

eles: planografia, litografia, permeografia, relevografia e encavografia.  

A partir dos requisitos para escolha de um método gráfico de impressão, 

buscou-se a conclusão dos arquivos digitais, as restrições de projeto e contatos com 

gráficas na região de Florianópolis. Assim, optou-se imprimir o livro com um método de 

maior acessibilidade financeira e tempo de projeto, a impressão Offset. 

Para compreender sobre o processo de impressão escolhido, acredita-se ser 

necessário o conhecimento das etapas de impressão e estrutura da impressora (Figura 

12). É composto por três grandes cilindros, o primeiro está presente na chapa de 

impressão, o qual tem contato com os rolos de tintagem, retidos através das partes 

gravadas. O segundo, chama-se blanqueta, responsável por receber a imagem com a 

tinta, e por último, o cilindro impressor, responsável por pressionar o papel contra a 

blanqueta, transferindo a imagem a ao papel (EXPOPRINT, 2014). 
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Figura 12 - Processo Offset 

 
Fonte: site Expor Print11 

 

 Ao ter conhecimento dos componentes e ênfase no processo gráfico de 

um livro ilustrado, a planografia será o foco da análise, pois é o processo composto por 

uma matriz plana, que através da atração e repulsão química faz a gravura, como 

realizado no método de offset. Além da matriz plana, a relevografia e encavografia 

também possuem um papel importante nos livros, trazendo o alto e baixo relevo em 

capas e detalhes (OLIVEIRA, 2000). 

3.5.2.1 Processo de Impressão Offset 

 

 A impressão Offset é a evolução da litografia, e um dos processos mais 

utilizados em gráficas, por ter a capacidade de realizar uma alta demanda de produção 

em um curto período de tempo, e ainda manter um resultado de alta qualidade. Sendo 

um processo indireto, a imagem parte da matriz a blanqueta, assim permitindo ser 

passada a  diferentes superfícies de papel ( EXPOPRINT, 2014). 

                                                
11 "Impressão Offset - ExpoPrint Latin America." http://www.expoprint.com.br/pt/impressao-offset. 

Acessado em 30 mar. 2017. 

http://www.expoprint.com.br/pt/impressao-offset
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 A impressão segue um processo padrão, estabelecido nas gráficas, que 

podem sofrer alterações  por motivo de equipamento ou estrutura da indústria. Porém 

as etapas que constituem esse processo mantém-se : 

 

a) Gravação da chapa: Geralmente possui uma matriz metálica e com alta 

sensibilidade em relação a luz.  A gravação é realizada a partir de um fotolito, posto 

sobre a chapa e exposto à luz, após essa etapa a matriz é revelada a partir de um 

processo químico; 

b) Montagem: Após a revelação, é montado o rolo da impressora offset, 

tendo uma chapa flexível no cilindro destinado à matriz. Caso o processo de impressão 

seja colorido é necessário quatro chapas para as cores básicas; 

c) Impressão: O sistema de impressão entre as impressoras planas e 

rotativas é o mesmo, sua única diferença é na reposição das folhas, no qual pode ser 

em bobinas ou uma de cada vez. Transferido a tinta à matriz, o pigmento adere apenas 

onde é gravado. Após essa etapa é transferido a imagem para o material a ser 

impresso. 

3.6 Análise diacrônica 

 

Existem diversos conceitos para definir um livro, em geral, é um registro 

informacional, que proporciona diferentes interpretações e aprofundamento cultural. 

Sua forma foi mudando de acordo com a evolução tecnológica e gráfica de cada época 

( ARAÚJO et al, 2008) 

 As primeiras manifestações de registros ocorreram a 4.000 a.C através de 

desenhos e esculturas, em materiais pesados, com o intuito de passar alguma 

mensagem. Já em 2400 a.C surge no egito o papiro, sendo um dos primeiros materiais 

a passarem por um processo para alcançarem a forma de uma folha, porém só a partir 

do pergaminho, feito com couro animal, os documentos foram anexados e acolhidos por 

uma capa ( ARAÚJO et al, 2008) 

O livro ganha uma nova concepção no ano 1448, através dos tipos móveis, o 

mais próximo de uma impressora, e traz velocidade e qualidade na produção, de modo 
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a possibilitar a correção de texto. Surge posteriormente o uso de cores e fontes até hoje 

utilizadas, como a estilo Roman, além de novas tecnologias de impressão, agora com 

imagens e inúmeras cores que através do tempo formaram o modelo de livro atual ( 

AGFA, 2010). 

A partir das novas tecnologias, o livro deixa de ser só objeto físico e ganha 

estrutura em forma digital, nomeado como e-book, ‘’são publicações digitais ou livros 

eletrônicos e estão disponíveis na web em vários formatos que podem ser 

descarregados para o computador através de downloads’’ ( ARAUJO et al, 2008, p4), 

em que permite autonomia ao leitor e facilita a busca do livro. 

3.7 Análise de similares 

 

A partir da pesquisa de campo em livrarias, buscas em bibliotecas online, 

ONGS de cunho LGBT e estudo dos desenhos animados atuais transmitidos em canais 

abertos e fechados, é  possível  encontrar materiais de cunho social, voltado a crianças 

e adolescentes, abordando diferentes temáticas, como gênero, sexualidade, etnia e etc. 

Um dos conteúdos com temática  LGBT, que abordam o preconceito, é o 

livro ‘’Tudo por você’’ (Figura 13) da autora Georgina Martins (2012), com faixa etária de 

9 à 14 anos, no qual conta a história de Rafael, um menino homossexual que está 

passando por determinadas situações sociais com seu amigo Pedro. Destaca como o  

bullying é presente no cotidiano e os perigos que ele apresenta. O livro é composto por 

uma ilustração simples, com traços limpos e poucas variações de cores. Sua capa traz 

um recorte do personagem principal em um fundo azul, destacando o nome da obra. 
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 Figura 13. Capa do livro ‘’Tudo por você’’  

.  

Fonte: site Livraria Cultura12 

 

A autora Márcia Leite (2010) é responsável do livro  infanto-juvenil ‘’Olívia 

tem dois papais’ (Figura 14), na qual conta a história de uma criança curiosa, chamada 

Olívia, e suas dúvidas e curiosidades sobre como vai aprender a fazer coisas 

consideradas femininas, como andar de salto alto ou usar maquiagem, sendo que ela 

tem dois pais. Com elementos simples, como a presença da aquarela no desenho, 

cores saturadas e os efeitos de giz nas escritas,  a ilustradora Taline Schubach deixa o 

livro com aspecto descontraído e alegre. 

 

 

 

                                                
12 "TUDO POR VOCE - Livraria Cultura." http://www.livrariacultura.com.br/p/tudo-por-voce-30373841. 

Acessado em 20 mar. 2017. 

http://www.livrariacultura.com.br/p/tudo-por-voce-30373841
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 Figura 14- Capa do livro ‘’Olívia tem dois papais’’  

 

Fonte: site Companhia das Letras 13 

 

A autora Márcia Leite (2009) traz em seu livro ‘’Do jeito que a gente é’’ ( Figura 

15), duas histórias distintas que se cruzam por um mesmo motivo. Ela aborda as 

dificuldades encontradas por quem é homossexual, tendo como personagem o Chico , 

um um adolescente de 17 anos,  que sofre a não aceitação depois de assumir  sua 

sexualidade ao seu melhor amigo. Em paralelo, encontramos a Béa, uma menina de 14 

anos, que está em uma crise de personalidade, e enfrenta conflitos familiares em busca 

de sua subjetividade. 

 

 

                                                
13 "OLÍVIA TEM DOIS PAPAIS - - Grupo Companhia das Letras." 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40605. Acessado em 20 mar. 2017. 

http://www.companhiadasletras.com.br/detalhe.php?codigo=40605


 
 

33 
 

 Figura 15 - Capa do livro ‘’Do jeito que a gente é’’  

 
Fonte: site Livraria Cultura14 

 
 

 O livro traz personagens com aspectos mais reais em relação aos outros 

vistos até o momento, uma ilustração mais detalhada, com traços limpos e pouca 

presença de sombra. Sua capa traz uma brincadeira com os personagens principais, 

com a presença de cubos com diferentes corpos e roupas, buscando sua essência. Os 

elementos estão em contraste com o fundo amarelo, destacando o nome da obra. 

Em entrevista ao canal de comunicação Lado Bi (2014), a autora Márcia 

Leite relata a importância do conteúdo na formação de uma criança, e a dificuldade em 

produzir um livro infantil com temática LGBT, por não ter a aceitação das escolas e por 

evitarem debater o assunto com as crianças, abrindo porta para a exclusão e o bullying. 

                                                
14 "Livraria Cultura | Atendimento ao Cliente." http://www.livrariacultura.com.br/pages/atendimento-ao-

cliente. Acessado em 20 mar. 2017. 

http://www.livrariacultura.com.br/pages/atendimento-ao-cliente
http://www.livrariacultura.com.br/pages/atendimento-ao-cliente


 
 

34 
 

Em defesa a liberdade de expressão e preservando a imaginação infantil, a 

autora Georgina da Costa (2000) questiona os limites impostos pela sociedade e seus 

padrões, com seu livro ‘’O menino que brincava de ser’’ (Figura 16), e traz Dudu como 

personagem principal, uma criança extremamente inocente, com a possibilidade de ser 

quem quiser a partir da sua imaginação, desprendendo-se de julgamentos do mundo 

adulto. Além disso, reforça a importância da escola e do papel familiar ao aceitar e 

mostrar apoio a liberdade de expressão. 

 
 Figura 16 - Capa do livro ‘O menino que brincava de ser’ 

 

Fonte: site Livraria Cultura15 

 
 

Com uma ênfase no público adolescente, o autor Plínio Camillo (2012) 

apresenta sua obra ‘’O namorado do papai ronca’’ (Figura 17) , em uma linguagem 

social web, buscando naturalizar os diálogos e utilizar os recursos como imagens para 

ilustrar o livro. Aborda a experiência de um adolescente que vai passar seis meses com 

                                                
15 "o menino que brincava de ser - Livraria Cultura." http://www.livrariacultura.com.br/p/o-menino-que-

brincava-de-ser-30782521. Acessado em 30 mar. 2017. 

http://www.livrariacultura.com.br/p/o-menino-que-brincava-de-ser-30782521
http://www.livrariacultura.com.br/p/o-menino-que-brincava-de-ser-30782521
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seu pai, que agora tem um namorado. O autor esclarece dúvidas e principalmente, 

apresenta o contexto de forma natural, desconstruindo padrões.  

  
Figura 17 - Capa do livro ‘O namorado do papai ronca’’ 

 
Fonte: site Livraria da Travessa16 

 
 

O livro traz em sua capa poucos elementos visuais, sendo composto apenas 

por um desenho com balões de diálogos saindo da porta aberta, e o nome da obra 

ganha um espaço crucial, ocupando quase toda capa. Com ênfase no nome, usa cores 

pouco saturadas ao fundo, focando em um público adolescente.  

Outro recurso disponível para desconstruir julgamentos e preconceitos, são 

os desenhos animados com críticas sociais, o qual tem ganhado visibilidade e espaço 

nas emissoras, como por exemplo a Cartoon Network, questionando os papéis sociais e 

os padrões enraizados, de modo a aproximar as crianças a realidade omitida pelas 

desenhos que seguem um padrão heteronormativo, e possibilitando a identificação com 

                                                
16 "(eBook) O NAMORADO DO PAPAI RONCA - Livraria da Travessa." 

http://www.travessa.com.br/ebook-o-namorado-do-papai-ronca/eBook/abb351de-e9e9-429c-bfe5-
618c77c92a8e. Acessado em 30 mar. 2017. 

http://www.travessa.com.br/ebook-o-namorado-do-papai-ronca/eBook/abb351de-e9e9-429c-bfe5-618c77c92a8e
http://www.travessa.com.br/ebook-o-namorado-do-papai-ronca/eBook/abb351de-e9e9-429c-bfe5-618c77c92a8e
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os personagens e o desenvolvimento da sua subjetividade, como aborda a autora 

Arruda et al (2014). 

Entre os desenhos animados com cunho crítico social nas emissoras de rede 

fechada, pode-se destacar a criadora Rebecca Sugar (2013), com o desenho ‘’Steven 

Universe’’ (Figura 18), o qual traz uma analogia entre gemas e pessoas, em que os 

personagens são de grande maioria mulheres, com diferentes corpos, tamanhos e 

etnias. Quando as personagens demonstram amor e querem estar juntas, elas podem 

se unir, transformar-se em uma única pessoa, fazendo uma analogia simples do que 

seria um relacionamento, e que juntas são mais poderosas. A autora ramifica as 

diferentes facetas da mulher, e permite que as personagens expressem suas 

personalidades, fortalecendo o papel da mulher como um ser forte e independente.  

 
Figura 18 - Abertura da 2°temporada de Steven Universe 

 
Fonte: site Screener 17 

 

Além de abordar as relações de poder entre homem e mulher, sexulidade e 

gênero, a autora Sugar (2013) propõe em seu desenho, um novo olhar sobre o ideia de 

corpo em que explora  em seus personagens suas peculiaridades e subjetividades, nas 

manias, formas, culturas e etnias. Aborda a aceitação do corpo de forma natural e não 

                                                
17 "Steven Universe - TV Listings Grid, TV Guide and TV Schedule, Where ...." 

http://tvlistings.zap2it.com/tv/steven-universe/EP01616432?aid=zap2it. Acessado em 30 mar. 2017. 

http://tvlistings.zap2it.com/tv/steven-universe/EP01616432?aid=zap2it
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segue um molde padrão, de modo em que a  personagem Crystal Gems possa 

modificá-lo da forma que achar mais conveniente e confortável. 

 

3.8 Questionário online 

 

Para compreender de maneira mais eficiente os problemas levantados em 

pesquisa, realizou-se um questionário (Apêndice A) com dez perguntas pontuais sobre 

literatura, gênero e preferências de material, sendo composto por perguntas de múltipla 

escolha, alternativas e opções abertas. 

 O questionário foi disponibilizado em grupos de leitura, debate lgbtq e redes 

sociais, de modo a permitir a contribuição de qualquer pessoa próxima a uma criança 

leitora. Permaneceu aberto no período de três semanas e recebeu 47 respostas ao 

todo. 

 

3.8.1 Nível de proximidade 

 

 Primeiramente, perguntou-se ao participante qual o grau de proximidade 

com o jovem leitor, para ter um maior entendimento no momento de interpretar as 

respostas a que viriam posteriormente. Dentre todas as respostas, a maioria eram de 

familiares, sendo 35% mães, 30% tios(as) e 20% primos(as). 

 

Figura 19 - Gráfico 1 

.  

Fonte : Própria 
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3.8.2 Idade 

 

Ao atribuir a idade da criança, o usuário era apresentado de  quatro opções, 

divididas em quatro grupos de leitores, seguindo a classificação de leitores 

apresentadas neste trabalho. Dentre as classificações, percebeu-se uma 

predominância em crianças nas idades de 7 a 8 anos (28,6%) e 9-12 (28,6%). 

 

 

3.8.3 Leitura 

 

Uma grande parcela das crianças (61,9%) não precisavam do auxílio de um 

adulto para realizar suas leituras.  

 

Figura 20 - Gráfico 2 

 

 

Fonte: Própria 

 

3.8.4 Preferência de tema 

 

Dentre as alternativas, buscou-se trazer nas opções os estilos que 

proporcionam o interesse do jovem leitor  e facilitem a introdução do conteúdo 

abordado no projeto. As opções aventura (57,1%) e fantasia (38,1%) tiveram maior 

credibilidade. 
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Figura 21 - Gráfico 3 

 

Fonte: Própria 

 

3.8.5 Ilustração e texto 

 

A grande maioria das crianças (57,1%) tem preferência por livros com texto e 

ilustração, mesmo ao levar em consideração a quantidade de leitores que não precisam 

do auxílio dos pais. Reforçando a importância e apelo visual da ilustração no 

aprendizado do leitor. 

 

Figura 22 - Gráfico 4 

 

Fonte: Própria 

 

3.8.6 Tamanho do livro 

 

Para ter conhecimento das dimensões de livros mais optadas por o jovem 

leitor, questionou-se aos usuários com ajuda de referências visuais, qual tamanho de 
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livro os jovens geralmente costumam ler. Dentre todas as opções, o porte médio 20x25 

foi o mais selecionado (52,4%), e logo em seguida o porte pequeno 20x15 ( 28,6%). 

 

Figura 23 - Gráfico 5 

 

Fonte: Própria 

 

3.8.7 Leitura na escola 

 

O ambiente escolar é extrema importância na formação de crianças e 

adolescentes, assim, questionou-se ao usuário se a criança teria aula de leitura ou 

atividades envolvidas com contos e histórias. A grande maioria respondeu ‘’sim, quase 

sempre’’ (42,9%) e apenas 9,6% não possui nenhum tipo de atividade relacionado a 

leitura de histórias. 

Figura 24 - Gráfico 6 

 

 

Fonte: Própria 
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3.8.8 Leitura abordando gênero 

 

Entre todas as perguntas, a de maior índice negativo foi questionar-se ao 

usuário se a  criança teve contato a um material abordando o tema de gênero. Com 

exceção de 19% que já haviam acessado o material e um comentário pontuando os 

livros já lidos, 71,4% das crianças nunca  tiveram contato. 

 

 Figura 24 - Gráfico 7 

 

 Fonte: Própria 

 

3.8.9 Compra de um livro 

 

Entre as questões, buscou-se compreender os critérios de compra de um 

livro infantil, e se os personagens e cores teriam uma influência direta ao comprador. 

Dentre os questionados, todos responderam não limitar-se às ideias de livro dito para 

‘’meninos’’ ou‘’meninas’’ no momento da compra. 
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Figura 25 - Gráfico 8 

 

Fonte: Própria 

 

3.8.10 Escolha de materiais 

 

Por fim, para auxiliar na escolha de materiais e forma de produção, os 

usuários com ajuda de imagens representativas, deveriam selecionar a opção de livro 

sobre gênero que escolheriam para o seu leitor. 

 

Figura 26 - Gráfico 9  

 

Fonte: Própria 
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4. CONCEPÇÃO 

4.1 Caminhos criativos 

 

A partir do método M3DE, buscou-se referências visuais durante o 

desenvolvimento do projeto, partindo de registros e criação de painéis de conceito, 

forma e brushes, o qual será apresentado na geração de alternativas.   

 

4.1.1 Painéis Conceito 

 

Para a criação dos painéis criativos buscou-se trazer conceitos de forma, 

percepção, cores, brushes e materiais. As referências são de formas simples e de fácil 

compreensão, como explorado no universo do desenho cartoon. 

 

4.1.2 Painel conceito de forma  

  

 O primeiro painel remete aos elementos que constituem a parte física do 

livro, traz a ideia da brincadeira através do seu material e experimentação de formas, 

com elementos vazados e figuras que sobressaem em sua capa, tornando o livro 

atrativo ao leitor, assim como a proposta do projeto.  

 

Figura 27 - Painel conceitual de forma 

 
Fonte: Própria 
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4.1.3 Painel de estilo e personagem 

 

O segundo painel traz  personagens com diferentes corpos, feições e traços, que 

seguem um padrão de formas básicas, de fácil percepção. A referência de tamanho 

entre eles é estabelecida através da proporção de que um corpo equivale a  duas 

cabeças e meia do personagem. Ambos trazem referência de luz e sombra de forma 

suave, aplicando em maior quantidade no cenário, tornando o personagem mais limpo 

esteticamente, além de mesclar as características do traço definido com a pintura 

digital. 

 

Figura 28 - Painel conceitual de personagem 

 

Fonte: Própria 

 

4.1.4 Painel de cores e brushes 

 

 O último painel traz referência de cores e brushes, com a presença da pintura 

digital em uma vasta aplicação monocromática, que ganha maior intensidade através 

da aplicação de luz e sombra, usada para enfatizar o elemento de maior peso. Também 

é presente o uso de diferentes brushes para trazer movimento e consistência, além da 

sensação de preenchimento.  
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Figura 29 -  Painel de cores e brushes 

 

Fonte: Própria 

 

No cenário, é constante a presença da pintura que foge das linhas de 

construção, com o aspecto de giz, além do uso da ferramenta de borrão para causar a 

sensação de primeiro e segundo plano no cenário.  

 

4.2 Requisitos 

A partir da fundamentação, análise de similares e questionário online, 

desenvolve-se três quadros de requisito deste projeto:  
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Quadro 2 - Requisitos Livro físico  

 
Fonte: Própria 

 

 

Quadro 3- Requisitos da história

  

Fonte: Própria 
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Quadro 4 - Requisitos do personagem

 

Fonte: Fonte: Própria 

4.3 Geração de alternativas 

A partir dos requisitos e painéis de referência visual, foram esboçadas duas 

histórias infantis, de autoria própria, ambas com personagens crianças vivendo uma 

fase de novas descobertas e aprendizagem. O intuito é abordar diferentes contextos 

sociais e explicar de maneira não literal sobre a temática de gênero. 

A primeira história ainda sem a presença de um título, narra as aventuras do 

menino Hugo, um garoto curioso que inicia sua pré-escola e se depara com muitas 

dúvidas referentes a temática de gênero, entre elas o motivo das meninas terem 

brinquedos diferentes dos meninos. Como personagem auxiliar na história, Hugo conta 

com a ajuda de sua professora Marta, em que traz nas atividades da sala de aula um 

novo olhar sobre o contexto atual.   

Ao gerar os primeiros esboços de Hugo e seus amigos, buscou-se trazer 

personagens expressivos, com exagero no olhar, cabeças não proporcionais ao corpo, 

de modo a representar um estilo cartoon, de fácil entendimento do público infantil. Em 

primeiro momento, definiu-se os rascunhos com o uso de canetas coloridas apenas 
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para diferenciação de personagem, o qual o uso das cores não remetem às 

características do personagem. 

 
Figura 30 - Geração de personagens da história de Hugo  

 
Fonte: Acervo pessoal, 2017 

 

Paralelo ao desenvolvimento de Hugo, uma nova concepção de história foi 

criada, com foco no lúdico e analogias que provoquem o lado imaginário da criança, 

surge a ideia de desenvolver um personagem fantasioso que trouxesse consigo críticas 

sociais aos padrões estéticos, sexuais e de gênero. Dentre as referências,o desenho 

animado Steven Universe, com críticas ao machismo e homofobia, trabalha de maneira 

sutil a força do universo feminino e detalha uma analogia entre pedras preciosas e 

mulheres. 

Com referência nas analogias do desenho Steven Universe,  início-se o processo 

criativo de uma nova história e a partir do conteúdo visual dos painéis criativos, buscou-

se gerar alternativas com analogias na  fauna e flora, em que foi usado como inspiração 

uma ilustração (imagem 31) de autoria própria, com o nome de uma flor, Petunia. 

Procurou-se uma forma de transformar características humanas e tabus em algo 

subjetivo e metafórico. A ideia baseia-se na criação de uma sociedade de criaturas 

mágicas em  forma de plantas, e a oportunidade de explorar diferentes pontos da 

temática de gênero.  



 
 

49 
 

Figura 31 - Antiga Ilustração intitulada Petúnia 

 
Fonte: Própria 

 

A partir desse momento surgem os primeiros esboços dos personagens, que em 

um primeiro momento são nomeados como Floridos. Sua estrutura traz analogias, 

como: cabelos em forma de pétalas, pelos em forma de espinhos e folhas que 

produzem sua própria vestimenta. A história inicialmente conta com três personagens 

(Figura 32), sendo eles: Petúnia como personagem principal, Rosa como personagem 

auxiliar e o jardineiro como vilão. 
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Figura 32 - Geração de personagens (Petúnia)  

 
Fonte: Acervo pessoal 

 

4.4 Seleção de alternativa final 

 

Após aplicação de requisitos às duas histórias criadas, percebeu-se uma 

limitação na história de Hugo, por  assemelhar-se a materiais já existentes. Durante a 

apresentação de pré-defesa aos membros da banca, foi visto em conjunto uma 

oportunidade de projeto na história de Petúnia, por apresentar uma forma mais lúdica e 

fantasiosa, de maneira a  possibilitar uma abordagem diferente ao tema. Deste modo, 

optou-se por detalhar a história de Petúnia. 

 

 

4.4.1 Detalhamento da alternativa final 

 

Esta etapa conta com o desenvolvimento da história, personagens, 

diagramação, estrutura digital, impressão e componentes e desenhos técnicos. 

 

 

4.4.2 Detalhamento da história 

 

 A história constitui-se a partir de um processo criativo extenso, sendo 

necessário estudos sobre gênero, conto infantil e diversidade. Seu período de 
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desenvolvimento conta com registros fotográficos de plantas, cenários e animais, para 

melhor percepção do universo a ser criado, viagens a outras realidades culturais, e seis 

sketchbooks de criação para uso em diferentes ocasiões e registro de ideias (Figura 

33). 

Figura 33 - sketchbooks de criação 

 

Fonte: Própria 

 

Paralelo a criação da história, iniciou-se os primeiros esboços de 

personagens no sketchbook de uso em casa (imagem 34), com o intuito de facilitar o 

processo criativo e ter um maior aproveitamento de tempo e produção. Em um primeiro 

momento a história traz personagens de três diferentes raças, sendo elas: floridos, 

gramudos e humanos . 

Figura 34 - sketchbooks de criação 

 

Fonte: Própria 
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 Os floridos representam a liberdade de expressão, respeito e diversidade, os 

gramudos o preconceito, seres que esqueceram o que é amar e perderam sua beleza, 

suas ‘’flores’’, e o jardineiro, inicialmente representado como o ditador das regras no 

jardim, como a sociedade opressora. Para facilitar a experimentação de forma, optou-se 

o uso do sketchbook (Figura 35) maior em momentos de lazer, em casa. 

 

Figura 35 - sketchbooks de criação 

 

Fonte: Própria 

 

Durante os trajetos de casa ao trabalho, foi possível perceber a variedade de 

vegetação presente em Florianópolis, e os diversos tamanhos e colorações, 

proporcionando assim, o registro de ideias em um sketchbook de tamanho menor, para 

uso em meus intervalos de tempo (Figura 36). 

 

Figura 36 - sketchbooks de criação 

 

Fonte: Própria 
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O uso de sketchbooks em diferentes momentos e lugares, proporcionou 

importantes registros criativos, facilidade na organização de ideias e a maior 

compreensão do universo e criaturas a serem criados. A partir dessa visão, a anotação 

de informações tornou-se fundamental no desenvolver do projeto e se fez presente em 

todas as viagens (Figura 37).  

Figura 37 - viagem para São Paulo 

 

Fonte: Própria 

Após registro de ideias, comentários dos membros da banca, e encontros 

com a orientadora, definiu-se os personagens principais, auxiliares, conflito e desfecho 

da história. O jardineiro perde a imagem agressiva e torna-se um amigo dos floridos, 

com traços mais suaves e cores mais vivas (figura 38). 

 

Figura 38 - desenvolvimento do personagem: jardineiro 

 

Fonte: Própria 
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No decorrer desse tempo, realizou-se uma viagem ao Encuentro Latino 

Americano de Design, em Buenos Aires, no qual foi possível participar de oficinas e 

palestras sobre criação de personagem e quadros de histórias (Figura 39). Esse 

período de auxílio tornou-se fundamental na retomada do processo criativo, de modo a 

conceder mudanças na história do livro e novos aprendizados em uma diferente cultura. 

 

Figura 39 – Viagem para Beunos Aires

 

Fonte: Arquivo pessoal 

 

O livro do autor Guto lins ‘’Livro infantil, projeto gráfico, metodologia e 

subjetividade’’ provocou uma mudança de percepção sobre o projeto que estava a ser 

desenvolvido, assim, ao retornar para Florianópolis, houve uma etapa de busca a 

elementos adicionais na história, em que fosse possível expor a cultura e 

peculiaridades da região. A partir dessa leitura, buscou-se um novo olhar e 

questionamentos a respeito da própria essência. Posteriormente, foi possível captar 

essas características através de plantas, animais e objetos da própria residência (Figura 

40). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

55 
 

 

Figura 40: referências visuais do próprio terreno 

 

Fonte: Própria 

Após finalizar as principais características do cenário da história, buscou-se  

trazer a interação com o leitor, de modo em que fosse possível a sua participação nos 

acontecimentos presentes na história. Posteriormente a leitura do livro ‘’Gênero e 

diversidade: formação de educadoras/es’’ das autoras Cíntia Maria e Maria Madalena, 

tornou-se possível criar uma atividade interativa a partir de adaptações de métodos, 

propondo assim, uma brincadeira em que o leitor ajuda Petúnia a florescer os gramudos 

(Figura 41). 

Figura 41: Petúnia e o quadro 

 

Fonte: Própria 

Concluído o enredo, a história recebe o nome de ‘’Petúnia e o jardim das 

regras’ (apêndice B). Ao finalizar as correções da história, iniciou-se a diagramação do 

livro com intuito de verificar a quantidade de texto presente em cada página e início dos 

esboços de enquadramento.  
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4.4.3 Detalhamento dos personagens 

 

Esta etapa conta com o desenvolvimento das características físicas e 

psicológicas dos personagens, junto às respectivas fichas descritivas (Figura 42), 

também encontradas no apêndice C deste relatório, com a sua paleta de cores e 

imagens adicionais de posicionamentos, para auxiliar no momento de  construção de 

movimento das ilustrações. 

Figura 42 - Fichas discritivas 

 

Fonte: Próprio 

4.4.3.1 Detalhamento do personagem: Petúnia 

 

Tendo o intuito de desenvolver um personagem que explore e questiona os 

padrões sociais, criou-se a Petúnia com a curiosidade de uma criança, sempre em 

busca de novas aventuras, porém, com base argumentativa contra o preconceito, como 

trazido nesse fragmento do texto: ‘’Desculpe, senhor! Não existe essa coisa de 

brincadeira de menina e brincadeira de menino! Isso é uma tentativa boba de dizer que 

nós meninas somos mais frágeis, e isso não é verdade!’’, no qual argumenta de 

maneira simples e clara contra um comentário machista. 

Ao pensar no personagem principal, optou-se trazer formas consideradas  

‘’andróginas’’ em busca de trazer o questionamento a respeito de características ditas 

‘’masculina’’ e ‘’feminina’’,  como pétalas curtas, pelos retratados por espinhos e a sua 

falta de vestimenta (Figura 43), de modo a deixar  criança ter uma livre interpretação do 

personagem sem influência de estereótipos.  
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 Figura 43 - Ficha de descrição: Petúnia 

 

Fonte: Própria 

 

Durante o processo de desenvolvimento  da personagem principal (Figura 

44), Petúnia recebeu refinamentos em sua forma física, psicológica e comportamental, 

e optou-se um visual simples e infantil, sua cabeça representa um terço do corpo, tem 

olhos de grande proporção e manchas que representam suas peculiaridades, além das 

cores lilás e verde em referência a planta e de modo a reforçar o contraste.  

 

Figura 44 - Evolução da Petúnia 

 

Fonte: Própria 
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4.4.3.2 Detalhamento do personagem: Lufo 

 

Para acompanhar a personagem principal Petunia durante sua jornada, é 

necessário um auxiliar que permite diálogos e ação na ausência de outros 

personagens. Assim, buscou-se  referências em outras histórias e materiais voltados a 

criação de personagem, a respeito de  companheiros de jornada. 

Dando continuidade no processo criativo do personagem secundário, optou-

se trazer um animal amigável, com elementos que remetam a figura de um cão. Deste 

modo, criou-se o Lufo, um dente de leão, com cores suaves e uma forma simples, que 

remete a sensação de fofura (Figura 45).  

 

Figura 45 : ficha de descrição Lufo 

 

Fonte: Própria 

 

4.4.3.3 Detalhamento do personagem: O Rosa 

 

O rosa, é o personagem responsável por introduzir ao leitor o sistema de 

funcionamento do jardim. Traz em sua personalidade um aspecto de superioridade por 

estar sempre no comendo, além de suas pétalas rosadas e franzidas de nariz (Figura 

46). 
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Figura 46:Ficha de descrição: O Rosa 

 

Fonte: Própria 

 

4.4.3.4 Detalhamento do personagem: Gramudos 

 

Como abordado anteriormente, durante o desenvolvimento da história, 

buscou-se a representação do preconceito de maneira não literal, assim,  dando origem 

a seres mágicos com nome de Gramudos. Os personagens são Floridos que durante 

um período da vida perderam suas flores, por não enxergarem a beleza no amor, 

assim, para cada palavra de ódio dita uma nova folha nasce em seu corpo. 

Os Gramudos são representados por criaturas verdes cobertas de folhas 

(Figura 47), possuem um olhar fechado e um extremo mal-humor. Não gostam de cores 

e flores, e assim, dominam a planta central do jardim, fazendo-a perder todas suas 

pétalas, dando origem a raízes em formas de serpentes, sendo a metáfora das regras 

‘’enraizadas’’ de difícil mudança na sociedade atual. 
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Figura 47 - Os gramudos 

 

Fonte: Própria 

 

4.4.3.5 Detalhamento do personagem: Jardineiro 

 

 Visto  anteriormente, o jardineiro foi desenvolvido em um primeiro momento 

como era a representação de uma maioria opressora, que estipula regras para a 

padronização e aumento da discriminação. Porém, ao longo do projeto sua 

personalidade e papel no enredo mudou, tornou-se um humano carinhoso, amigo de 

todos os floridos e responsável pelo jardim. 

 

Figura 48: Ficha de Descrição: O Jardineiro  

 

Fonte: Própria 
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4.4.3.6 Detalhamento do personagem: amigos e figurantes 

 

 Durante o desenvolvimento de ideias, diversos personagens foram criados 

na história de Petúnia. A partir do desfecho da história, alguns personagens figurantes 

foram atribuídos de personalidades (Figura 49), mesmo sem a presença de falas, os 

mesmos aparecem em alguns momentos da história como amigos da personagem, 

moradores ou como figura de exemplo explicativo. 

 

Figura 49 - Personagens figurantes 

 

Fonte: Própria 

 

4.4.4 Detalhamento do livro digital 

 

O livro digital foi produzido em três diferentes programas do pacote Adobe, 

sendo eles: o Illustrator para os esboços, contornos e enquadramento de texto, 

Photoshop em processo de pintura digital e Indesign na união e organização das 

páginas do livro. Durante toda sua produção, as pranchas descritivas dos personagens 

apresentadas, anteriormente, no relatório, foram utilizadas como base para criação de 

esboços e enquadramento (Figura 50), de modo a facilitar a compreensão de sua 

proporção em relação a outros elementos do cenário 
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Figura 50 - Esboços e enquadramentos 

 

Fonte: Própria 

 

Durante a geração de esboços dos personagens e cenário, precisou-se fazer 

anotações no próprio documento em relação a cuidados com iluminação, período do dia 

e enquadramentos de texto (Figura 52), para que posteriormente no momento de definir 

as linhas e pintura,o documento estivesse em ordem com o conteúdo presente no texto. 

 

Figura 51 - Cuidados com iluminação 

 

Fonte: Própria 

 

Após concluir o esboço em todas as páginas do livro, iniciou-se  o momento 

de contorno dos personagens e cenários, sendo feita uma análise nos diferentes tipos 
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de linhas, espessuras e brushes. Para facilitar o processo de pintura digital, criou-se 

uma amostra de cores a partir de experimentações e estudos (Figura 52), com todas as 

cores  utilizadas no livro, incluindo personagens, animais e cenário. 

 

Figura 52 - Amostra de Cores 

 

Fonte: Própria 

 

O processo de pintura digital necessitou de uma extensa dedicação, sendo 

preciso rever páginas já coloridas para verificar a sua transição de página,  correções 

de iluminação e ausência de elementos. Após conferir todas as páginas, iniciou-se a 

seleção das fontes de texto a serem utilizadas no livro (Figura 53), sendo levado em 

consideração os requisitos de projeto e identidade dos painéis criativos. 

 

Figura 53 - Seleção de Fontes 

 

Fonte: Própria 
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Aplicado os estudos de público e identidade visual, definiram-se as fontes 

padrões do  título da obra, tópicos e texto, que permitiram  uma visão mais real do livro 

durante o processo (Figura 55) . Após concluir as etapas de contorno, pintura e 

diagramação de texto, juntou-se os arquivos em um único documento, dando início a 

produção da capa do livro. 

Figura 55 - Definição de Fontes 

 

Fonte: Própria 

 

4.4.5 Detalhamento do capa 

 

Desde o início da geração de alternativas, buscou-se o registro de ideias em 

sketchbooks, com o intuito de experimentar formas, assim como visto anteriormente 

nesse relatório. Durante esse período foi possível gerar alternativas de capas (Figura 

56), optando por um formato padrão devido ao prazo de entrega, período de fabricação 

e uso de cortes industriais. Para melhor compreensão visual foram feitos modelos de 

EVA em cores de alto contraste como auxílio na identificação de diferentes 

combinações entre vazado e folhas. 

 

 

 



 
 

65 
 

Figura 56 - Geração de capas (Petúnia)  

 

Fonte: Própria 

 

Com o desenvolver do projeto, diferentes ideias e situações promoveram 

mudanças de concepção nos personagem e identidade visual. Inicialmente, a 

personagem Petúnia não tinha sua identidade formada e houve um período de bloqueio 

criativo, mesmo momento em que o projeto busco sua  essência a fim de redefinir sua 

identidade. 

A primeira capa ilustrada representa o período pré-essência, em que possui 

um fraco apelo visual e a ausência de personalidade. Após um longo processo de 

geração de ideias, surge uma nova versão de Petúnia, agora com um apelo convidativo 

de leitura, de modo a recepcionar o leitor desde o ínicio da  sua aventura (Figura 57). 

 

Figura 57: Evolução da capa 

 

Fonte: Própria 



 
 

66 
 

A parte de trás da capa preserva a imagem de fantasia, como um livro 

encantado com elementos que remetem a um entrelaçado de raízes e folhas que 

mesclam-se com o fundo (Figura 58).  

 

Figura 58 - Sinópse 

 

Fonte: Própria 

Após finalizar os trabalhos gráficos, é fez-se o uso do programa Indesign 

para preparar todos os documentos digitais, e organizá-los por ordem de numeração 

em um único arquivo para publicação em plataforma digital e impressão (Figura 59). 

 

Figura 59 - Diagramação Indesign 

 

Fonte: Própria 
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4.4.6 Detalhamento da embalagem 

 

 A partir dos requisitos, definiu-se o uso de uma embalagem para o livro, de modo 

a proteger e valorizar o produto. Baseando-se na identidade criada, a embalagem 

abraça a forma do livro, com folhas e ramos, além de brincar com a forma, e trazer um 

círculo vazado, de modo a permitir que o usuário veja a capa original do livro, com a 

personagem Petúnia e o respectivo nome da obra. 

 

Figura 60 – Embalagem do Livro 

 

Fonte: Própria 

4.5 Análise estrutural 

 

A análise tem como objetivo estudar os componentes estruturais do livro, 

além dos métodos de encadernação e materiais, normalmente, utilizados na sua 

fabricação. 

 

4.5.1 Análise do livro físico 

 

Definiu-se após a coleta de dados os principais materiais a serem utilizados 

na fabricação do livro Petúnia e o jardim das regras. Sendo um livro de porte médio, 

sua capa leva o acabamento de brochura no material couchê 250 com verniz brilhante, 

e suas folhas em coche 150. O método a ser utilizado em seu processo de 

encadernação é o grampeamento. 
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Definido os matérias e método de encadernação, realizou-se a primeira 

prova de impressão (Figura 61), sendo necessário fazer alterações no documento, onde 

foi redefinido o tamanho da capa, bordas laterais e fontes. Após a correção, foi preciso 

imprimir o arquivo novamente com o intuito de identificar a existência de algum erro. 

 

Figura 61 – Prova de impressão 

 

Fonte: Própria 

 

Após as provas de impressão, foram realizadas as impressões finais, do livro e 

embalagem na gráfica (Figura 62). A versão final do livro recebeu os refinamentos, como corte 

do excesso de material  e encadernação de grampo, ambos na própria gráfica, entretanto a 

impressão da embalagem necessitou de recursos manuais para o corte, encaixe e colagem das 

peças. 

Figura 62 – Impressão do livro e embalagem 

 

Fonte: Própria 
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5. RESULTADOS 

 

 O livro Petúnia e o jardim das regras  traz uma  solução ao problema identificado 

no projeto. Propõe uma identidade atrativa ao jovem leitor, com elementos lúdicos que 

remetem a fantasia. As analogias propostas cumprem com o objetivo de conscientizar o 

jovem leitor sobre questões de gênero e diversidade, de modo a salientar a importância 

das relações sociais no processo de construção da identidade da criança (Figura 63).  

 

Figura 63 – Livro Petúnia e o Jardim das Regras 

 

Fonte: Própria 

 

 Como proposto nos objetivos específicos desse projeto, o livro sintetiza os temas 

de forma leve e descontraída, contendo em suas 40 páginas, a história de uma 

pequena Florida curiosa em busca de respostas aos seus questionamentos, de modo a 

representar o período de criação da subjetividade do leitor, e a importância da leitura 

nos primeiros momentos de interação social. 

 A trama cumpre com o dever de trazer a importância da representatividade das 

minorias, e o indivíduo como agente transformador de um meio, em busca da igualdade 
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e da aceitação. Desta forma, conscientizando o leitor dos padrões sociais existentes e 

suas consequências na liberdade e formação de identidade. 

 Os personagens trazidos são construídos a partir de suas subjetividades, o qual 

representa a diversidade dos corpos, com diferentes tamanhos, cores e peculiaridades. 

Em busca de incentivar a aceitação do seu próprio corpo, e de prezar o respeito ao 

próximo. 

 O livro também conta com uma atividade interativa, em que pode ser aplicada 

sozinha, com os pais ou educadores, pois o porte médio do livro permite o fácil 

manuseio e transporte, permitindo o uso em diferentes lugares e não apenas no 

ambiente residencial.  

 Além do formato físico (Figura 64), o livro será disponibilizado em formato digital 

na plataforma amazon, em um preço acessível ao leitor, com o intuito de divulgar e 

alcançar um número maior de jovens leitores. Após publicação, o livro tentará entrar em 

editais da rede pública de ensino. 

 

Figura 64 – Ambientação do livro 

 
Fonte: Própria 
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6 DETALHAMENTO 

 

A análise traz fichas técnicas os componentes estruturais do livro, e materiais 

normalmente utilizados na sua fabricação. (apêndice E). 

 

7. CONCLUSÃO 

O desenvolvimento desse projeto teve um imenso significado para mim, por me 

fazer ser capaz de transformar as dificuldades vividas durante a minha infância, em um 

material de auxílio para outros jovens. Foi um processo em minha trajetória como 

ilustrador e profissional, o qual proporcionou um novo olhar ao meu modo de trabalho e 

capacidade produtiva.  

É de grande importância salientar que, mesmo próximo aos métodos de criação 

de personagens e ilustração, encontrou-se diversas dificuldades no processo de 

desenvolvimento do livro. Durante sua produção, enfrentou-se momentos de bloqueio 

criativo e problemas familiares, resultando no prolongamento da apresentação e um 

período de busca da própria essência, pois não me achava capaz de concluir o projeto. 

Com ajuda de amigos, namorado e da orientadora Deise Albertazzi, foi possível ter uma 

nova visão do projeto e dar continuidade ao processo criativo. 

Desde o início, a escolha em fazer um livro ilustrado foi um desafio pessoal, por 

ser algo que sonhava em produzir, mas não acreditava ser capaz. Mesmo com a 

facilidade em criar histórias, encontrei uma imensa dificuldade na escrita, em que era 

necessário uma linguagem e enredo de fácil entendimento ao público infantil. Após um 

longo processo dedicado a parte escrita da história e auxilio dos membros da banca e 

namorado nas correções, consegui dar continuidade ao processo de desenvolvimento.  

Durante todo o processo, foi preciso realizar reflexões e questionamentos aos 

próprias métodos aplicados em trabalhos passados, como o cuidado com a erotização 

de personagens e suas peculiaridades. Ao permitir a entrada de novos conhecimentos 

descobriu-se novas técnicas visuais e ferramentas de criação, que pretendo aplicar 
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futuramente em novos trabalhos. A criação de Petúnia e o jardim das regras, foi o 

primeiro passo de uma grande jornada que está por vir. 
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apêndice A – Questionário online 

 
 
 

1) O que você é da criança/jovem leitor? 

 

(  )Mãe 

(  )Pai 

(  )tio(a) 

(  )Irmão(a) 

(  )Primo(a) 

(  )amigo(a) 

 

2) Qual a idade dele(a) aproximadamente? 

 

(  )3 - 5 

(  )7 - 8 

(  )9 - 12 

(  )outro 

 

3) Ele(a) lê sozinho ou com ajuda de um adulto? 

 

(  )Sozinho 

(  )Ele(a) é apenas ouvinte 

(  )Lê com a ajuda de um adulto 

 

 

4) Qual o estilo de livro ele(a) costuma ler? 

 

(  )Fantasia 

(  )Quadrinhos 

(  )Aventura 

(  )Drama 

 

5) Ele(a) gosta de livros com: 

 

(  )Ilustração em todas as páginas 

(  )Ilustração dividindo espaço com texto 

(  )Ilustração em poucas páginas 

(  )Sem ilustrações 

 



 

6- Geralmente, qual o formato de livro que ele(a) mais gosta? 

 

(  )Pequeno - 20x15 

(  )médio - 20x25 

(  )Grande - 20x30 

(  )Extra Grande - 25x30 

(  )Ele(a) lê com o uso de celular/computador/tablet 

 

 

7 -Ele (a) costuma ter aulas de leitura ou atividades que envolvam 

livros de história na escola? 

 

(  )Sim, quase sempre! 

(  )Sim, as vezes! 

(  )Não, quase nunca! 

(  )Não possui 

(  )Não sei 

 

 

8- Ele(a) já leu algum livro abordando o tema de gênero?Se sim, conte 

um pouco da experiência :D 

 

(  )Sim 

(  )Não 

(  )Não sei 

 

9- Ao comprar um livro infantil, é levado em consideração as cores ou 

características do personagem? 

 

(  )Sim, só compro o livro se achar que as cores e personagens são '' 

específicos’’ para menino ou menina. 

(  )Não, compro o livro independente das cores ou personagens serem 

rotulados para menino/menina. 

 

 

10- Se tivesse a oportunidade de ter um livro ilustrado abordando o 

tema de gênero para seu jovem leitor, optaria por: 

 

(  )Livro ilustrado colorido com capa resistente (Custo mediano) 



(  )Livro ilustrado colorido com formato de dobradura (baixo custo) 

(  )Apenas em formato digital, para ler no tablet/computador/celular 

(nenhum custo) 

(  )outro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

apêndice B – História (Petúnia e o jardim das regras) 

 

 

PETÚNIA  

E O JARDIM DAS REGRAS  

 

 

Em um campo florido não tão distante daqui, existe 

uma plantinha muito curiosa que sempre está em busca de novas   

aventuras. Seu nome? PETÚNIA! 

 

Petúnia adora viver no campo, brincar de ‘‘faz de 

conta’’ com seus  amigos e se imaginar como uma grande 

heroína, ajudando todos os floridos! 

 

Os Floridos do Campo são criaturinhas mágicas em 

forma de flores! Algumas grandonas, outras baixinhas, também 

as magras e gordinhas, em todas as cores que você conseguir 

imaginar! 

 

Eles vivem em total harmonia: aceitam as diferenças, 

respeitam as diversidades e são livres para serem do jeitinho que 

quiserem! 

 

Os Floridos adoram se divertir!  

 

Em uma tarde ensolarada, Petúnia decide ir jogar bola  

com seu amigo Lufo, o dente de leão. Eles caminham até o 

campinho do monte, onde a grama parece um enorme tapete 

verde, cercada por um matagal tão alto que faz cócegas nas 

nuvens. 

 

- Lufo, você consegue pegar a bola lá no alto? - 

pergunta Petúnia com a bola na mão. 

Animado com o desafio, Lufo pula sem parar e fica de 

olho no lançamento! 

 

Petúnia se posiciona, respira fundo e chuta a bola! 

Rapidamente, Lufo bate suas asinhas e decola em direção ao 

céu, mas a bola flutua pelos ares e cai atrás do matagal. 

 

-Nossa! Acho que me empolguei um pouco! - diz 

Petúnia, rindo. 



 

Curiosos, Petúnia e Lufo entram no matagal a procura 

da bola. Vasculham cada pedacinho, desde o maior pedregulho 

ao menor grão de pólen, e nenhum sinal da bola! 

 Quando o sol já estava se pondo, encontram um lugar 

nunca visto antes, rodeado por uma linda cerca de madeira nas 

cores rosa e azul. 

 

-Vamos descobrir o que tem lá dentro! - vibra Petúnia 

com um olhar curioso. 

 

 

Ao entrar, Petúnia e Lufo percebem que estão dentro 

de um imenso jardim, com muitas criaturinhas nunca vistas 

antes! Sapos gigantes, pássaros cantantes e floridos das cores 

mais radiantes. 

 

 No meio de tantas novidades, eles escutam uma voz: 

- Hey, vocês aí! Estão procurando por isso? - Diz 

o Gramudo, com a bola na mão. 

 

Animada, Petúnia acena com a cabeça e agradece a 

criaturinha, e ao pegar a bola, recebe um comentário muito 

curioso: 

- Meninas não deveriam jogar bola! Isso é coisa 

de menino! - murmura o Gramudo rabugento. 

 

Com muita calma, Petúnia responde ao Gramudo: 

- Desculpe, senhor! Não existe essa coisa de 

brincadeira de menina e brincadeira de menino! Isso é uma 

tentativa boba de dizer que nós meninas somos mais frágeis, e 

isso não é verdade! 

 

A resposta da pequena garotinha faz o Gramudo mal 

humorado pensar sobre o assunto, e no meio das folhas que 

cobrem seu corpo, brota uma linda e radiante margarida. 

  

Após esse longo dia de novas descobertas, Petúnia e 

Lufo estão cansados e decidem passar a noite no jardim, no 

confortável gramado das rosas. 

 

Pela manhã, os dorminhocos são acordados por um 

pequeno florido de pétalas curtas e rosadas, que se apresenta 



como o Rosa. Sem esconder o entusiasmo em ver os visitantes, 

faz um convite para apresentar o Jardim!  

 

Animados com o convite, Petúnia e Lufo embarcam na 

aventura! 

 

-Bem-vindos ao Jardim! O lugar mais colorido de 

todos! Aqui, todos recebem os cuidados do doce Jardineiro. É 

ele quem faz a podagem dos floridos! 

 

- Podagem? O que é isso? É nome de planta? - 

pergunta Petúnia confusa. 

 

- Não, Petúnia! É quando o jardineiro corta a 

pontinha das suas folhas, para ficarem mais bonitas! Você nunca 

foi podada?- pergunta o Rosa com olhar curioso. 

 

Sem pensar duas vezes, Petúnia e Lufo trocam um 

olhar e balançam a cabeça, informando que não. E a pequena 

florida comenta: 

 

- Nós viemos do Campo Florido, e lá, cada 

plantinha tem uma beleza especial! Seja com folhas longas, 

curtinhas, verdes ou com manchinhas!  

 

Ao caminharem pelo Jardim, Petúnia, Lufo e Rosa 

chegam até a enorme praça, onde fica a mais antiga das plantas, 

com  raízes em forma de serpentes e criaturinhas cobertas de 

folhas. 

 

Ela costumava ser a planta mais viva do Jardim, mas 

os Gramudos não gostam de pétalas coloridas. Eles são floridos 

mal humorados que perderam suas flores e, para cada 

resmungada, uma nova folha cresce em seu corpo! E assim, aos 

poucos, trocaram todas essas flores por folhas! 

 

Conhecido os resmungões, Petúnia lembra do 

Gramudo que conheceu no jardim. Da conversa que tiveram, 

brotou nele uma linda margarida. Imediatamente, ela pensa em 

um plano para ajudar seus colegas floridos. Ao cair da noite, a 

plantinha entra em ação! 

 

Com a ajuda de Lufo, Petúnia flutua juntos ao 

vagalumes e entrega um convite em forma de folha para cada 



morador do Jardim, pedindo para  todos irem até a praça dos 

Gramudos ao nascer do sol!  

 

 

Pela manhã, o Jardim acorda movimentado! Até 

mesmo as formigas acordaram cedo para ver o que estava 

acontecendo na praça!  

 

Ao verem os convidados, Petúnia e Lufo improvisam 

um lindo quadro de aula, feito de galhos e folhas, e com um 

pequeno graveto colorido, a pequena florida começa a rabiscar! 

Todos no jardim estão atentos olhando para o quadro esperando 

pelo que Petúnia tem a dizer. 

 

Agora amiguinho(a) Petúnia e Lufo precisam da sua 

ajuda! Escreva no lado esquerdo (seta indicando o lugar) do 

quadro, palavras que representam floridas (meninas), e no lado 

direito(seta indicando o lugar), palavras que representam os 

floridos (meninos)! 

 

Agora é com você amiguinho(a)! Dê uma olhada no 

que você escreveu e             responda em voz alta as perguntinhas 

aqui embaixo, para todos os            Gramudos ouvirem!   

 

(Perguntinhas escritas em cada lado da folha)  

Todas as floridas são________? 

 Todos os floridos são________?  

Não existe floridos____________? 

 Não existe floridas____________?  

  

Após a leitura, Petúnia rabisca o quadro e explica para 

os Gramudos: 

 

(Petúnia ilustra no quadro de forma didática) 

Ao nascer, ganhamos uma flor ou folha, mas ela não 

diz quem você é, apenas indica as características físicas do no 

nosso corpo!  

 

(Petúnia ilustra no quadro de forma didática) 

No jardim dos sentimentos, é o coração que conta pra 

gente sobre quem podemos nos apaixonar! seja por floridos, 

floridas ou os dois! 

 



Precisamos tomar muito cuidado, pois existem muitas 

regras bobas por aí! Não deixe que ninguém apare suas 

folhinhas, todo florido tem o direito de ser do jeitinho que quiser!  

 

Dito isso, os Gramudos começam a pensar e, pouco a 

pouco, as folhas vão caindo e lindas flores vão surgindo! Todos 

percebem que não existem regras! Cada Florido tem um jeito 

único de ser, e o direito de amar a flor que o fizer feliz, pois é 

assim que florescemos! 

 

O Jardineiro percebe que não tem motivo para aparar 

suas plantinhas, e as deixa viver de forma livre e feliz!  

 

Já a pequena Petúnia, volta para casa, agora com 

novos amigos e muita história pra contar 

 

 

 

 

 

 

SINOPSE  

 

Em um mundo onde tudo são flores, a pequena Petúnia e seu amigo Lufo 

decidiram se divertir no campinho do monte, como de costume.  Mas eles 

ainda não sabiam que aquele dia não seria nada comum! Na verdade, 

acabariam descobrindo um lugar além do imaginado: repleto de 

Gramudos mal-humorados que não gostam de cores e flores. Agora, 

Petúnia e Lufo precisam da sua ajuda para fazer essas criaturinhas 

voltarem a florescer. Petúnia e o Jardim das regras é uma história de 

aventura em que a diversão vem com ensinar e aprender de montão.  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



apêndice C – ficha de descrição dos personagens 

 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 
  



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



apêndice D – livro ( Petúnia e o jardim das regras) 

 

 











 
 

 

 







































































 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 



apêndice D – Desenho técnico do livro 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


