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Livros Viajantes Inclusivos
O projeto Livros Viajantes Inclusivos é uma iniciativa da SEIES - Sociedade de Estudos e
Intervenção em Engenharia Social, que em parceria com as bibliotecas escolares do concelho
de Setúbal, desenvolve atividades em contexto educativo com o objetivo de promover uma
sociedade mais justa e solidária. A literatura é central no desenvolvimento das atividades e é o
principal suporte de desenvolvimento do projeto.
Crianças do pré-escolar e 1º ciclo, para além de jovens dos outros ciclos de ensino, participam
em atividades centradas na leitura de livros que contribuem para a desconstrução de
estereótipos e preconceitos relacionados com a orientação sexual e identidade de género. As
crianças e jovens têm contacto num ambiente educativo, com acompanhamento de
professores/as da turma e professores/as bibliotecárias, com a diversidade da vida em
sociedade, numa perspetiva inclusiva e de promoção de uma cidadania ativa.
O projeto teve início no ano letivo de 2015/2016, com a parceria das bibliotecas escolares de 3
Agrupamentos de Escolas do concelho de Setúbal. Em 2016/2017 o projeto foi alargado a mais
2 Agrupamentos de Escolas, num total de 5 Agrupamentos de Escolas, que incluem: 6 Jardins
de Infância, 20 Escolas de 1º Ciclo, e 6 Escolas do Ensino Básico e Secundário.
Em dois anos de atividade este projeto promoveu o desenvolvimento de atividades sobre não
discriminação em função da orientação sexual e identidade de género com crianças e jovens
desde o pré-escolar ao secundário. Foram desenvolvidas atividades com os Livros Viajantes
Inclusivos que envolveram diretamente 4 turmas do pré-escolar, 91 turmas do 1º ciclo, 24 turmas
do 3º ciclo e 16 turmas do ensino secundário. Muitos mais alunos/as foram envolvidos
indiretamente pela participação nas sessões de apresentação de autores, Richard Zimler e Ana
Zanatti, nas sessões de cinema do Festival de Cinema da E.S. Lima de Freitas e na sessão
pública realizado no final de 2016/17 com a atuação de alunos/as das várias escolas.
As ações de formação ‘Orientação sexual e identidade de género: qual o papel das bibliotecas?’
e ‘Orientação sexual e identidade de género: qual o papel da escola?’ tiveram a participação de
16 professores/as bibliotecárias/os e 47 docentes desde o 1º ciclo ao ensino secundário.
Este projeto vai de encontro às orientações de políticas de igualdade da União Europeia que
indicam explicitamente que deve ser feita divulgação de informação fidedigna sobre experiências
de pessoas lésbicas, gays, bissexuais e transgénero (LGBT) assim como a promoção ativa da
aceitação pública das identidades, comportamentos e relacionamentos LGBT (FRA, 2010).
Orientações difundidas pelo Conselho da Europa salientam o facto de ser obrigação das escolas
providenciarem um ambiente seguro para alunas/os e docentes lésbicas, gays, bissexuais e
transgénero, garantindo que estão protegidos/as contra práticas de bullying (COUNCIL OF
EUROPE, 2011).
O projeto tem um website www.livrosviajantesinclusivos.info onde as atividades do projeto
podem ser acompanhadas.

Caracterização do projeto
Este projeto é organizado pela SEIES e tem como objetivo a dinamização em contexto escolar,
em parceria com as bibliotecas escolares, de atividades sobre não discriminação em função da
orientação sexual e identidade de género. O projeto Livros Viajantes Inclusivo insere-se na área
estratégica 4 Orientação Sexual e Identidade de Género do V Plano Nacional para a Igualdade Género, Cidadania e Não Discriminação 2014-2017, que assume como objetivos estratégicos:
prevenir e combater todas as formas de discriminação em função da orientação sexual e da
identidade de género; e promover a sensibilização de toda a sociedade portuguesa para esta
problemática.
A literatura tem um papel central neste projeto como meio de suporte na promoção de uma
sociedade mais inclusiva. A SEIES no âmbito do projeto “Livros Viajantes” adquiriu alguns livros
sobre temática LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Transgénero). Os livros abordam questões
relacionadas com a orientação sexual e/ou identidade de género, ou incluem referências não
estereotipadas nem preconceituosas a personagens com orientação sexual não-heterossexual
ou transgénero. Também são incluídos livros cujos/as autores/as assumem/iram uma postura de
visibilidade relativamente à sua orientação sexual não-heterossexual. A listagem dos livros pode
ser consultada em https://publicacoeslgbt.wordpress.com/.

Desafio inicial

Meta

Objetivo Geral

Necessidade de colocar a escola no centro da promoção da
educação para a Igualdade

Promover a centralidade da escola na promoção da Igualdade

Dinamização em contexto escolar de atividades sobre não
discriminação em função da orientação sexual e identidade de género

Ideias chave

Abordagem de questões relacionadas com orientação sexual e identidade de
género no contexto de atividades realizadas nas escolas. Não limitar a
abordagem destas questões a ações de educação sexual.

Atividades desenvolvidas em todos os ciclos de ensino, incluindo o
pré-escolar. Integração das atividades do projeto no plano de
atividades das Bibliotecas Escolares.

Construção conjunta com as professoras bibliotecárias do plano de atividades
do projeto, o único aspeto definido à partida é o tema e a utilização de livros
para desenvolver atividades, tudo o resto é definido colaborativamente.

A formação faz parte integrante do projeto, constituindo momentos de
partilha e de reflexão conjunta sobre as atividades realizadas e
possibilidades futuras de abordagem dos temas do projeto.

Envolvimento de toda a comunidade educativa. Promoção do papel ativo dos
jovens na promoção da igualdade.

Envolvimento
da comunidade
educativa

Intervenientes

Voluntários/as da SEIES - Eduarda Ferreira, Isabel
Rebelo e Vasco Caleira, responsáveis pela divulgação,
dinamização e articulação das atividades realizadas nas
várias escolas
Professoras

bibliotecárias

-

são

as

principais

intervenientes do projeto, as atividades desenvolvidas
decorrem do seu empenho, motivação e criatividade
Livros - são intervenientes ativos no processo, os
conteúdos, a forma como estão escritos, as ilustrações,
tudo tem um papel determinante no desenvolvimento das
atividades

Agrupamentos / Escolas que participam
Agrupamento de Escolas Barbosa de Bocage
(só em 2016/17)

Ana Maria Correia, Maria Luís Gonçalves

Agrupamento de Escolas Sebastião da Gama

Helena Ferreira, Maria João Trindade,
Teresa Fragoso

Agrupamento de Escolas Ordem de Sant'iago

Paula Nunes, Susana Félix

Escola Secundária Lima de Freitas

Ana Vaz, Fátima Pinto

Escola Secundária D. João II (só em 2016/17)

Isabel Oliveira

Acompanhamento
 Margarida Costa da Rede de Bibliotecas Escolares
 Lígia Águas da Rede de Bibliotecas Escolares do Concelho de Setúbal

Parceiros


Rede ex aequo - Associação de jovens lésbicas, gays, bissexuais, trans, intersexo e
apoiantes



Pontualmente temos tido a colaboração de voluntários da ILGA Portugal e de outras
pessoas que trabalham na área dos Direitos Humanos.

Processo
O projeto Livros Viajantes Inclusivos segue alguns passos para a sua implementação:

Divulgação em reunião da coordenação municipal das
bibliotecas escolares

As escolas/bibliotecas interessadas em aderir ao projeto
recebem um conjunto de Livros Viajantes Inclusivos

Formação a professores/as bibliotecários/as

Integração do projeto nas atividades em desenvolvimento
nas escolas

Reuniões periódicas para apoio ao desenvolvimento do
projeto

Desenvolvimento ao longo do ano letivo de atividades
sobre a temática com as/os alunas/os

Atividades desenvolvidas
Identificação de acordo com o público-alvo:
Comunidade

Alunas/os

1º ciclo

Docentes

2016/17

2015/16

Formação “Orientação sexual e
identidade de género, qual o papel
das bibliotecas?”

Divulgação do projeto a todos/as
bibliotecários/as

2014

Outubro

Sessão de divulgação para docentes
de todas as escolas envolvidas
Novembro

Divulgação do projeto em reunião de
bibliotecas escolares na Biblioteca
Municipal de Setúbal

Divulgação do projeto LVI nas
reuniões de diretores/as de turma
das diversas escolas envolvidas

Sessões pela Rede ex aequo
Apresentação
em
reunião
de
bibliotecas escolares do tapete da
Titiritesa (material de suporte)
Dezembro
Início da utilização do tapete da
Titiritesa nas escolas do 1º ciclo dos
vários agrupamentos (até final ano)
Janeiro

Sessão no Agrupamento de Escolas
da Ordem de Sant’iago

Parceria com Festivais de Cinema
da E.S. Lima de Freitas e da E.B 2/3
do Bocage – exibição de filmes
relacionados com o tema do projeto
(durante o 2º período)
Fevereiro
Sessão com turmas 9º ano da E.B.
2/3 Aranguez
Encontro com a autora Ana Zanatti
Março
Sessão com turmas 9º, 10º e 11º
ano das E.S. Ordem de Sant’iago,
E.B.2/3 Bocage, E.S. D. João II e
E.S. Sebastião da Gama

Encontro com o autor Richard Zimler
Abril

Formação “Orientação sexual e
identidade de género, qual o papel
da escola?”
Maio
Sessão pública com a participação
de alunos/as das várias escolas

envolvidas

Participação
de
alunas/os
e
docentes na Marcha da Felicidade

Análise das atividades desenvolvidas
 As atividades desenvolvidas têm como ponto de partida a sensibilização e atividades com
docentes. Esta sensibilização de docentes é fundamental para o desenvolvimento das
atividades com alunas/os e a comunidade educativa alargada.
 No final de 2015/16 foi realizada uma sessão pública do projeto com a participação de
participação de alunos/as das várias escolas envolvidas, Margarida Costa da Rede de
Bibliotecas Escolares e a animadora Tânia Simões (Mundo da Zingarela); foram
apresentadas pelos/as alunos/as dramatizações relacionadas com orientação sexual e
identidade de género resultado do trabalho desenvolvido ao longo do ano letivo.
 No segundo ano de implementação do projeto, 2016/17, foram desenvolvidas mais
atividades, com maior envolvimento da comunidade educativa. Os projetos necessitam
de tempo para serem implementados e garantirem a sua sustentabilidade.
 A grande novidade em 2016/17 foram as atividades desenvolvidas com alunas/os do préescolar e 1º ciclo. O material de apoio à atividade das professoras bibliotecárias, tapete da
Titiritesa (desenvolvido pela professora Fátima Pinto e alunas/os da Escola Secundária Lima
de Freitas), foi fundamental para as atividades desenvolvidas no pré-escolar e 1º ciclo. Em
reunião de balanço de final de ano letivo, foi unânime a opinião das professoras bibliotecárias
sobre a importância de materiais de suporte à exploração de histórias com as crianças
mais pequenas.
 Foram desenvolvidas atividades com o pré-escolar e 1º ciclo com outros livros para além
da ‘Titiritesa’, nomeadamente com ‘O livro do Pedro’, ‘O livro da família’ e ‘Primeiro cresci no
coração’. No conjunto dos 5 Agrupamentos de Escolas envolvidos no projeto foram
desenvolvidas atividades com 4 turmas do pré-escolar e 91 turmas do 1º ciclo, num total
de cerca de 2.000 crianças.
 Maior potencial dos livros infantojuvenis para desenvolvimento de atividades, mesmo com
jovens adolescentes.
 Parceria com o Festival de Cinema da E.S. Lima de Freitas com exibição de filmes
relacionados com o tema do projeto: ‘Horas’ e ‘Um homem singular’. As obras literárias
estavam disponíveis na biblioteca e também foram exploradas pelas/os alunas/os.
 Alunos/as do Curso Profissional de Artes do Espetáculo da Escola Secundária Ordem
de Sant’iago, orientados pela professora Ana Estevens, apresentaram um momento de arte
performativa no início da formação “Orientação sexual e identidade de género, qual o papel
da escola?” e no final da Marcha da Felicidade (iniciativa do projeto Jovens Impulsionador@s
da SEIES). Esta participação estendeu a visibilidade do projeto à cidade de Setúbal.

 A ação de formação “Orientação sexual e identidade de género, qual o papel da
escola?” teve muita adesão por parte das/os docentes e foi realizada uma 2ª edição para dar
resposta a todas as pessoas interessadas. A ação de formação tem como objetivo exercitar
competências de dinamização de atividades sobre temas relacionados com orientação sexual
e identidade de género em contexto escolar e refletir sobre as barreiras e oportunidades
relacionadas com o desenvolvimento destas atividades. Frequentaram a ação de formação 47
professoras/es, na sua maioria do 3º ciclo e secundário.

Registos – trabalhos de alunas/os
Uma das atividades que mais adesão teve por parte das professoras bibliotecárias foi a
utilização do tapete da história do livro Titiritesa, elaborado pela professora Fátima Pinto e
alunas/os, para contar a história a turmas do pré-escolar e 1º ciclo.
Titiritesa, de Xerardo Quintiá; Ilustração: Maurizio A. C. Quarello
Sinopse: Titiritesa vive no reino de Anteontem. A sua mãe, a rainha Mandolina, sonha ver a filha
bem casada e tenta educá-la como uma cortesã refinada; mas a filha rejeita a vida convencional
que lhe foi imposta e não corresponde às aspirações da mãe. Face à iminente chegada de uma
preceptora, Titiritesa decide fugir do palácio para viver fantásticas e divertidas aventuras: visitar
um inventor de palavras, confrontar-se com um monstro terrível, conhecer outra princesa de
lábios doces... Com o seu estilo tão pessoal enquanto ilustrador, Quarello faz emergir a
personalidade das personagens de uma forma absolutamente sintonizada com o texto.
Transmite eficazmente uma mensagem de normalidade e verosimilhança, enquanto evoca com
mestria os sentimentos que invadem alguém quando cresce e vive o seu primeiro amor.
Registo completo disponível em ‘Produtos’ no site www.livrosviajantesinclusivos.info
Aqui ficam alguns exemplos de registos:
 Registos de uma turma do pré-escolar:
"Falava de amor de mulher e mulher"
"A minha mãe diz que nós temos que fazer o que o nosso coração diz"
"à mesma eram felizes"
"Além de ser uma menina com muito medo ela tinha que ser forte porque o coração às vezes
diz que temos que ser fortes"
"Quando nós ouvimos o que o nosso coração diz ele fica mais forte"
"era uma história de amor e carinho"

As turmas do 1º ciclo efetuaram registos escritos e desenhos sobre o livro Titiritesa. A partir do
desafio: Desenha uma parte da história que mais te chamou a atenção. Escreve uma ou mais
frases sobre a história.
 Alguns registos escritos do 1º ciclo:
“Gostei quando as duas se casaram. Foi quando realmente admitiram o que sentiam uma
pela outra. Acho que as duas sentiam mesmo paixão uma pela outra. Eu senti admiração e
alegria!”
“Eu gostei muito da história e achei-a muito interessante. Não há mal nenhum um homem
casar com outro homem ou uma mulher gostar de outra mulher. É igual a uma rapariga gostar
de um rapaz.”
“Gostei da história porque a Wendolina e a Titiritesa seguiram o seu caminho e todos
estiveram de acordo.”
“Eu gostei desta história porque é diferente de outras histórias em que o príncipe casa com a
princesa. Nesta, a princesa casa com outra princesa. É uma história muito interessante e
divertida.”
“O pai da Titiritesa não se importou que a filha se casasse com outra princesa.”
“A liberdade de escolha e de seguir os seus sonhos.”
“Gostei do casamento porque revelou um ato de muito amor. Eu acho que comoveu toda a
gente. Não interessa o que os outros pensam. Temos é de seguir o nosso caminho.”
 Alguns desenhos do 1º ciclo:

Reflexão sobre o futuro
Uma das características principais deste projeto é promover atividades integradas no plano de
atividades das bibliotecas escolares, desenvolvidas por alguém que faz parte da comunidade
escolar e não por alguém exterior à escola e que pontualmente vem desenvolver atividades.
Esta característica do projeto fomenta a autonomia dos/as professores/as o que potencia a
sustentabilidade da iniciativa e continuação em anos futuros, assim como a adaptação ao
contexto escolar específico de cada escola. Por estas razões este projeto tem um elevado
potencial multiplicador. Como exemplo deste potencial temos o elevado número de alunas/os
que foram envolvidos nas atividades do projeto, mais de 2.000 só no pré-escolar e 1º ciclo.
No desenvolvimento do projeto foram identificadas algumas melhorias que devem ser
introduzidas no próximo ano letivo. A articulação com as/os docentes titulares de turma no 1º
ciclo deve ser aprofundada para que os temas abordados na exploração dos livros infantojuvenis
possa ser continuada em contexto de sala de aula. Para tal, a formação “Orientação sexual e
identidade de género, qual o papel da escola?” será reforçada ao nível dos/as docentes do 1º
ciclo e educadoras de infância.
Estratégias para o futuro
 Reforçar a divulgação dos livros existentes nas bibliotecas escolares à comunidade educativa
para que possam ser utilizados nas atividades desenvolvidas pelas/os docentes com as
turmas.
 Desenvolver oficinas de produção de materiais de suporte à exploração dos livros
infantojuvenis. A experiência com o tapete da Titiritesa foi evidência da importância de
materiais de suporte manuseáveis pelas/os alunas/os e que apelem à interatividade.
 Reforço da formação “Orientação sexual e identidade de género, qual o papel da escola?” ao
nível dos/as docentes do 1º ciclo e educadoras de infância.
 Desenvolver atividades com base no livro ‘Saber ao certo’ de Margarida Fonseca e Santos,
com o objetivo de envolver mais alunas/os do 2º e 3º ciclo e secundário. Este é um dos únicos
livros infantojuvenis do projeto mais direcionado para adolescentes.
 Procurar financiamento para alargar o projeto a outras escolas/agrupamentos e a outros
concelhos. É necessário financiamento para aquisição de livros e realização das ações de
formação.

Livros infantojuvenis utilizados no projeto - exemplos

A minha família é a melhor do mundo. E a tua?
Joana Miranda e Sofia Neves
Editora: Fonte da Palavra.
“A minha família é a melhor do mundo. E a tua?” conta a história de
um menino de 9 anos que escreve uma carta a uma amiga, da
mesma idade, que vive na China, contando-lhe o seu quotidiano
escolar e familiar em Portugal. Abordando as questões da
diversidade cultural, o livro convida as crianças e os/as jovens, mas
também os/as adultos/as, a repensar o conceito de família e de
igualdade, assim como a desconstruir estereótipos sociais de género.

De Onde Venho?
Javier Termenón Delgado
Editora: Associação ILGA Portugal
De onde venho relata as várias tentativas de uma criança de
perceber de onde vêm os bebés. E de entre muitas dúvidas como a
existência em Paris de um armazém de meninos ou a impossibilidade
disparatada dos bebés virem das barrigas das mulheres (“Eu não
caibo na barriga da mãmã Carlorta e na da mãmã Ana ainda menos”), a heroína decide que só
pode ter vindo do mar, até porque “quando chupo no dedo para adormecer ainda me sabe a sal.”
É um livro fabuloso e terno, indispensável em qualquer biblioteca familiar!

O Livro da Família
Todd Parr
Editora: Edições Gailivro
Com frases curtas, diretas e envolventes, Todd Parr mostra de
maneira simples e divertida que existem diferentes tipos de pais e
mães. As ilustrações têm traços fortes e são bem coloridas, o que
aproxima, e chama atenção da criança.

O Livro do Pedro
Manuela Bacelar
Editora: Edições Afrontamento
Maria, que traz um filho dentro da barriga, conta à sua filha a história
da sua infância. Uma história banal, de uma criança feliz. O que torna
este livro especial é o facto de Maria ter dois pais: O Pedro e o Paulo.
Este livro não pretende ser um panfleto. Pretende, ao invés, contribuir
para que do imaginário infantil faça parte a diversidade dos modos de
amar. E, nesse sentido, este é um livro pioneiro em Portugal. Pela
primeira vez, a edição nacional de literatura para a infância contempla a diversidade das formas
de parentalidade. E fá-lo sem falsos moralismos.

Por Quem Me Apaixonarei?
Wieland Pena, Roberto Maján
Editora: Associação ILGA Portugal
Por quem me apaixonarei é um livro delicioso que nos apresenta a
Marta e o André, duas crianças muito curiosas com o seu futuro
amoroso até que aprendem, com a ajuda do professor de química,
que não se pode escolher a pessoa por quem nos apaixonamos.

Primeiro cresci no coração
Filipe de Bruxelas e ilustrado por Pedro Rosa
Editora: Associação ILGA Portugal
Conta-nos a história de Lilás, uma menina de 5 anos, que chega à
sua nova casa de avião, sendo há muito esperada pelos seus dois
pais, um português e outro sueco. Lilás fala-nos de coisas tão
importantes como os dons das suas avós – “Uma sabe dizer rimas e
a outra sabe estalar os dedos” e, claro, do que é realmente importante numa família.

Saber ao Certo
Margarida Fonseca Santos
Editorial Estampa
Saber ao certo é um livro em português e espanhol, duas entradas
para o mesmo conto. Fala do momento em que se assume a
homossexualidade, e de tudo muda a partir daí - o que se reforça e se
enfraquece, o que fica turvo e o que se clarifica, fala da solidão e dos
reencontros, das dúvidas e das certezas. Espero que ajude, jovens e
adultos, a mergulhar neste tema e a entendê-lo.

Um Segredo do Bosque
Javier Sobrino & Elena Odriozola
OQO Editora
As ilustrações levam-nos a uma floresta negra do Norte, onde um
esquilo descobre o amor. Ao princípio ele não sabe bem o que sente,
mas com a ajuda dos animais do bosque consegue finalmente
encontrar palavras para o que o inquieta. Um improvável amor numa
escrita simples e poética, de Javier Sobrino, a deixar-nos curiosos até à última página sobre o
segredo do Esquilo... As ilustrações, de Elena Odriozola, no que parece um trabalho de base em
aguarela, lança sobre nós uma doce neblina (com aroma a bosque) em que nos vemos,
subitamente, entre os seus animais e os seus segredos.
Teodorico e as Mães Cegonhas
Ana Zanatti
Editora: Objectiva
A Cegonha Branca e a Cegonha Rosa eram muito, muito amigas.
Certo dia, ao sobrevoarem a cidade, encontraram um bebé
abandonado. Generosas e protetoras como são as cegonhas, nem
pensaram duas vezes: levaram o menino para o seu ninho. Viviam
felizes os três, num ninho muito confortável no ramo mais alto da
Árvore dos Sorrisos e tinham amigos espalhados pelo mundo graças às viagens que faziam
todos os anos na época das migrações. Mas um dia, ao regressarem à floresta onde habitavam,
aconteceu uma desgraça terrível e o Teodorico assim fora batizado o menino foi separado das
suas mães adotivas. Esperavam-no dias muito difíceis, mas uma esperança pequenina veio
espreitar-lhe à janela. Vem também espreitar esta história emocionante que te vai fazer voar
muito alto.
Titiritesa
Xerardo Quintiá
ilustração de Maurizio A. C. Quarello
Editora: OQO PT
Este é um dos exemplos de que nunca se deve julgar um livro pela
capa apesar de ser pela capa que começa a história… Titiritesa vive
no reino de Anteontem. A sua mãe, Mandolina, sonha em ver a sua
filha casada e pretende dar-lhe uma educação refinada de princesa, no entanto a sua filha rejeita
a vida convencional que lhe foi imposta, não partilhando dos ideais de sua mãe. Perante a
eminente chegada de uma rígida instrutora encarregue da sua educação de princesa, Titiritesa
decide fugir do palácio para viver fantásticas e divertidas aventuras num desafio à sua condição
de nobreza. Pelo caminho conhece um burro, que será o companheiro de viagem, visita um
inventor de palavras, enfrenta um terrível monstro e conhece outra princesa que cheira a colónia
de açúcar…

Três com Tango
Justin Richardson, Peter Parnell e Henry Cole (ilustração)
Aconteceu no Zoo do Central Park em Nova Iorque. Tango foi o
primeiro pinguim-fêmea a ter dois papás. Uma família diferente que
nada, salta e brinca no tanque.

Vamos falar de sexo
Robie Harris, Michael Emberley
Editora: Terramar
Falar de sexualidade às crianças não é tarefa fácil. Temos de utilizar
uma linguagem clara e acessível sobre um assunto que não é
simples e que envolve muitas dimensões da nossa vida e da vida das
outras pessoas. É necessário organizar as nossas ideias antes de
poderemos construir um discurso coerente sobre este tema. Para o
fazermos é importante o recurso a fontes de informação de
confiança. Nesse sentido, este livro é particularmente interessante na forma como aborda a
sexualidade nas suas diferentes vertentes, e que em relação à homossexualidade preocupa-se
com o rigor científico e foge os preconceitos. Este livro torna significativamente mais fácil falar de
sexualidade com as crianças e jovens.
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