Sexualidade na Literatura para a Infância
ou a inexistência de temas proibidos

Tema fracturante por excelência, no universo da Literatura para a Infância, a sexualidade
conhece, sob diferentes perspectivas, um tratamento que, longe de ser assíduo, se revela
cada vez mais frequente, incentivando a reflexão e, sobretudo, o diálogo. Caracterizada
como abrangente e inclusiva, a produção literária de potencial recepção infantil, espelha as
alterações vividas pela sociedade, exprimindo preocupações candentes, tanto do ponto de
vista social, como cultural e até político. Nos últimos anos, verificou-se inclusivamente um
crescimento significativo da atenção à vivência da homossexualidade parental, apresentada
como uma tipologia familiar estável e em tudo semelhante à família tradicional, numa
atitude que pode ser lida enquanto forma de diversificação das referências sociais
propostas a crianças muito pequenas. A selecção aqui apresentada, sem óbvias pretensões
de exaustividade, agrupa um conjunto de livros diversificados, destinados a leitores
infantis, com vista a promover o contacto com o tema da sexualidade, do nascimento e da
gestação e, também, da homossexualidade, tratando, em alguns casos, de forma mais ou
menos implícita, relevantes questões ligadas ao conceito de género. Propondo modelos
diversificados, multiculturais, heterogéneos e heterodoxos, o corpus contemporâneo da
literatura de potencial recepção infantil problematiza o conceito de género, permitindo
percebê-lo enquanto resultado de um processo social que transforma a diferença biológica
entre macho e fêmea numa distinção de cariz cultural, ao mesmo tempo que promove,
enquanto elemento de construção de identidade e de configuração de uma certa visão do
mundo, uma transformação do imaginário e dos modelos e convenções que o estruturam,
ampliando a compreensão dos leitores e, em última instância, mudando o mundo. Pela
qualidade literária, estética e também educativa, incluíram-se na listagem alguns livros
que, infelizmente, ainda não têm edição em Portugal. | Ana Margarida Ramos

Sexualidade e questões de género:
ALLAN, Nicholas (2004). Para Onde foi o Zezinho?..., Gaia: Gailivro.
COLE, Babette (2003). A Mamã Nunca Me Disse!, Lisboa: Terramar.
ERLBRUCH, Wolf (2002). O Mistério do Urso, Montemor-o-novo: A Cobra Laranja.
MANUSHKIN, Fran (2008). O Bebé, Lisboa: Sá da Costa (ilustrações de Ronald Himler).
MONTEIRO, Sara (2007). A Princesa que Queria ser Rei, Porto: Ambar (ilustrações de
Pedro Serapicos).
SALDANHA, Ana (2007). Mais ou Menos Meio Metro, Lisboa: Caminho (ilustrações de
Gémeo Luís).
TABORDA, Ilda (2004). O Que é um Homem Sexual?, Porto: Colégio Primeiros Passos
(ilustrações de Gémero Luís).
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Homossexualidade
BACELAR, Manuela (2008). O Livro do Pedro (Maria dos 7 aos 8). Porto: Afrontamento.
DELGADO, Javier Termenón (2007). De Onde Venho?, sem local: ILGA/eraseunavez.
com.
PARR, Todd (2006). O Livro da Família, Gaia: Gailivro.
PENA, Wieland (2007). Por Quem me Apaixonarei?, sem local: ILGA/eraseunavez.com
(ilustrações de Roberto Maján).
PESSOA, Sónia (2008). Ser Diferente é Bom, Lisboa: Papiro Editora (ilustrações de Carla
Carvalho).
QUINTIÁ, Xerardo Quintiá (2008). Titiritesa, Pontevedra: OQO (ilustrações de Maurizio
A. C. Quarello).

Livros estrangeiros sobre homossexualidade:
ALAOUI, Latifa (2002). Marius, Lachaux: L’atelier du poisson soluble (ilustrações de
Stéphane Poulin).
BRANNEN, Sarah (2008). Uncle’s Bob Wedding, New York: The Penguin Book
BRYAN, Jennifer (2006). The Different Dragon, Ridley Park: Two lives Publishing
(ilustrações de Danamarie Hosler).
CONSIDINE, Kaitlyn (2005). Emma and Meesha My Boy – a two mom story, edição de
autor (ilustrações de Binny Hobbs).
HAAN, Linda de e NIJLAND, Stern (2000). King & King, Berkeley/Toronto: Tricycle Press.
HAAN, Linda de e NIJLAND, Stern (2004). King & King & Family, Berkeley/Toronto:
Tricycle Press.
NEWMAN, Lesléa (2000). Heather Has Two Mommies, 2nd ed., Los Angeles: Alyson
Wonderland Book (ilustrações de Diana Souza).
RICHARDSON, Justin e PARNELL, Peter (2005). And Tango Makes Three, New York: Simon
& Schuster Books for Young Readers (ilustrações de Henry Cole).
SETTERINGTON, Ken (2004). Mom and Mum Are Getting Married!, Toronto: Second
Story Press (ilustrações de Alice Priestley).
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