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Apresentação do livro

«Amor de Várias Cores»
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Sinopse

O livro «Amor de Várias Cores» pretende contribuir para o esclarecimento das crianças e jovens 

sobre questões centrais da sexualidade, como a identidade de género, sexo e orientação sexual.

De forma transversal, aborda ainda a adoção, o direito à igualdade e o respeito à dignidade.

A história utiliza a sala de aula como cenário; como um dos lugares privilegiados para se eliminar 

preconceitos e desmistificar opiniões.

De uma forma lúdica, divertida e próxima da realidade escolar, os jovens leitores são instigados 

a uma visão multicolorida da vida, essencial ao exercício da cidadania e ao respeito à diversidade.

Cristiana Pereira de Carvalho é Doutora em Ciências da Educação pela Faculdade de 

Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade de Coimbra, Mestre na mesma 

área e Especialista em Saúde Sexual pela Escola Superior de Saúde da Cruz Vermelha 

Portuguesa. É Pedagoga e Investigadora nas áreas da Sexualidade, Género e Direitos 

Humanos. É autora de jogos educativos para crianças e adolescentes.  

Criziany Machado Felix é Doutoranda em Direito, Justiça e Cidadania no Século XXI 

pela Universidade de Coimbra, Mestre em Ciências Criminais pela PUC/RS/Brasil, 

Especialista em Direitos da Criança e do Adolescente pela FESMP/RS/Brasil. 

É Advogada, Professora e Investigadora nas áreas de Direitos Humanos, Sociologia 

do Direito, Infância e Juventude e Ciências Criminais Penal. 
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LIVRO «AMOR DE VÁRIAS CORES»

Enquanto o professor Duarte explicava o aparelho reprodutor feminino, as dúvidas 
começavam a invadir a mente dos alunos. Escutavam-se os risos envergonhados  
e sussurros tímidos. Queriam fazer perguntas, mas não tinham coragem. Até que… 

Simão coloca o dedo no ar. O professor Duarte dá-lhe a palavra.

— Professor, o meu pai tem um amigo que tem  
um namorado… — explicava Simão, quando foi interrompido pela Maria.

— Um namorado? Não! Uma namorada! — corrigiu a Maria.

— Não sejas totó, Simão. É lógico que os homens têm namoradas e não  
namorados! — enfatiza o Rui.

Tranquilamente, o Simão respondeu: 
— O António, amigo do meu pai, tem um namorado, o Afonso Henriques. 

— Uhhhh! Que nojo! — ouve-se ao fundo da sala. 

8 9

Parecia uma aula como outra qualquer. 

— Já percebi tudo! É o preconceito que leva muitas pessoas a pensar que os 
casais homossexuais são diferentes dos casais heterossexuais e, por isso, acham que são 
incapazes de cuidar, educar e amar — concluiu o Simão, emocionado, deixando a sala toda 
em silêncio.

30

Dedicamos este conto a todas as pessoas que amam.
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Interior do livro · exemplos

O livro é integralmente ilustrado. 
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Guia de Exploração 

O livro inclui um guia de exploração com diversas atividades a desenvolver em contextos 

individual, escolar e familiar:

Atividades individuais
«No lugar do outro ou no meu lugar»
Consiste num desafio lançado por uma das personagens da história que propõe uma auto-reflexão 

sobre o impacto emocional e social de fazer parte de uma minoria e de estar fora do padrão dito 

«normal». Através do lugar do outro, os estudantes são incentivados a refletirem sobre as suas  

atitudes em relação à diversidade sexual e a propor mudanças na interação com o outro.  

«O que não mata… magoa»
A partir de uma situação do quotidiano escolar são reveladas formas de expressão e manifestação 

do preconceito sexual, que levará os estudantes a refletir sobre o impacto da homofobia no dia-a-dia 

dos jovens LGBTI. A atividade desafia o estudante a colocar-se no lugar de melhor amigo/amiga  

e a pensar em formas de apoio e de luta contra o preconceito baseado na orientação sexual.  

Atividades para contexto escolar
«Ideias que se (trans)formam»
A atividade propõe a utilização de uma «cápsula do tempo» para a construção e consolidação  

de saberes relacionados com as temáticas do livro. Através da comparação dos conhecimentos  

existentes antes da leitura do livro com os adquiridos após a sua leitura, os estudantes são desafiados 

a explorar os conceitos de sexo biológico, orientação sexual, identidade e expressão de género.

«Preconceito não é brincadeira»
Consiste numa situação-problema apresentada por uma das personagens da história que desafia os 

estudantes a refletirem sobre o impacto emocional do insulto verbal nos jovens LGBTI e em estratégias 

coletivas de redução do bullying homofóbico nas escolas. A personagem incentiva ainda os jovens 

a pensarem em formas de desconstrução dos papéis tradicionais de género.

«Sair do armário: Por onde começo?»
Leva os estudantes a refletirem sobre as dificuldades enfrentadas por jovens gays e lésbicas durante 

o processo de coming out na escola e a analisar as consequências da homofobia nos espaços educativos. 

A atividade propõe a identificação de estratégias individuais e coletivas para tornar a turma e a escola 

em espaços e ambientes seguros para os colegas LGBTI.

Atividades para contexto familiar
«Cores diferentes, sonhos iguais»
Revelar aos pais a orientação sexual nem sempre é um processo fácil. Com base no dilema  

de um jovem gay, os estudantes e as suas famílias são instigados a refletir sobre formas de apoio  

aos jovens LGBTI e aos seus progenitores ou cuidadores. A atividade propõe que pais e filhos  

selecionem informação que possa ser útil ao processo de coming out na família.
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