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RESUMO
Neste texto debruçamonos sobre quatro títulos de literatura voltados para adolescentes, publicados
a partir de 1999 e escritos por autores brasileiros já com uma trajetória de produção para o segmento:
Sempre por perto; Eu é um outro; Do jeito que a gente é; e Sofia e Mônica. As quatro obras, de maneira
diferenciada e com recursos ficcionais diversos, abordam a “descoberta” da homossexualidade na ado
lescência. Analisamos em conjunto textos, paratextos e ilustrações, tendo como perspectivas teóricas
os Estudos Culturais em articulação com os Estudos Literários e os Estudos de Gênero e Sexualidade.
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Introdução
No Brasil, a temática das diferenças tem adquirido grande visibilidade no âmbito edu

cacional e social mais amplo, nos últimos vinte anos (SILVEIRA et. al., 2012) – sobretudo, em
função de uma série de mudanças culturais, políticas e legais (e que estão ainda em curso)
promovidas por variados setores, grupos e agentes sociais, em tendências similares às veri
ficadas em outros países ocidentais. Um reflexo de tais mudanças pode ser identificado nos
critérios que foram estabelecidos para seleção de obras nos programas governamentais.
Assim, livros didáticos, periódicos e obras de literatura infantojuvenil inscritos em editais
de Programas governamentais tais como o Programa Nacional do Livro Didático, o Programa
Nacional Biblioteca da Escola e o Programa Nacional Biblioteca da Escola – Temático têm
sido analisados conforme critérios que preconizam  não só a qualidade das obras (em termos
conceituais, literários, estéticos etc.), seu potencial de estímulo às práticas de leitura, mas
também a inexistência de representações preconceituosas e estereotipadas (sobre o que é
ser negro, índio, mulher, homossexual, gordo etc.),  permitindo que haja a promoção das (e
o respeito às) diferenças étnicas, de gênero, de sexualidade, de deficiência, corpóreas, etárias
etc. Um dos subprodutos de tais tendências e medidas – legais e educativas mais gerais –
tem sido a proliferação, em especial nos últimos quinze anos, de obras de literatura infanto
juvenil deliberadamente produzidas para suprir a demanda de abordagem de tais diferenças.
Multiplicaramse os títulos sobre a diferença em geral (e o enriquecimento que a convivência
com os diferentes traria), sobre afrodescendentes, sobre “deficientes”, sobre velhos, sobre
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o preconceito contra “gordos”, sobre o questionamento dos papéis de gênero, mas – esta é
uma constatação sobre o panorama brasileiro – foi consideravelmente mais tímida a publi
cação de títulos que, voltados para o segmento infantojuvenil, abordassem a questão da
homossexualidade.

Um rápido recorrido sobre três estudos que buscaram mapear e analisar alguns livros
para crianças e jovens com essa temática parece confirmar esta primeira impressão. Assim,
focalizando o contexto português, Ramos (2009) afirma que a “sexualidade, e em particular
a que é dissonante do paradigma heteronormativo, continua a ser um universo tido quase
como intocável, alvo de recriações tão esporádicas quanto distanciadas, pelo menos no que
à edição portuguesa diz respeito” (p. 296). Ela aponta que a “transposição literária de um
tema com fundas implicações sociológicas, para além dos atávicos constrangimentos morais
e religiosos, explicará o relativo silêncio que sobre ele se tem abatido, sintomático de um
desconforto mais geral, sobretudo quando se trata de um diálogo axiológico desigual entre
adultos e crianças” (RAMOS, 2009, p. 296). De qualquer forma, Ramos (op. cit.) mostra que
há, no mercado de Portugal, alguns livros que produzem uma aproximação ao tema – espe
cialmente, aqueles traduzidos de outras línguas. 

Já Sefton (2011), mais interessada no contexto brasileiro, após um breve panorama das
publicações de livros infantis sobre o tema e sua circulação em diversos países (salientando
uma maior presença de obras sobre a temática nos Estados Unidos, Inglaterra, Holanda e
Espanha), debruçase sobre quatro títulos bastante divulgados que abordam, de maneira
mais ou menos superficial, a temática. A autora apresenta o conhecido livro de Babette Cole,
Mamãe nunca me contou, que inventaria uma série de dúvidas de crianças, introduzidas pelo
refrão “Mamãe nunca me contou”, entre as quais emerge a questão da falta de explicação
da “mamãe” sobre o apaixonamento e enamoramento entre mulheres e entre homens (ne
nhuma questão, relembrese, é respondida no livro). Além de dois livros com original em in
glês – And Tango makes three e The Sissy Duckling, sem tradução em português e circulação
no Brasil, Sefton analisa um dos primeiros livros (ou o primeiro) infantis brasileiros sobre o
tema: O menino que brincava de ser, de Georgina Martins, que tematiza de uma forma poé
tica e às vezes evasiva a vontade expressa por um menino de adotar práticas tradicional
mente atribuídas ao gênero feminino, como fantasiarse, usar vestido etc. 

Já em artigo publicado em 2013, Silveira e Kaercher voltam ao tema, mas focalizando es
pecificamente a representação das famílias homoparentais, em sete livros direcionados para
crianças e publicados no Brasil (cinco deles) e Portugal (dois), depois de 2007. Observam as
autoras que, desconsiderando a notável desigualdade de qualidade estética e de construção
das tramas versus um pedagogismo estreito constatada nas diferentes obras, a tendência mais
recorrente delas foi a de caracterizar o amor entre homens ou mulheres de maneira similar
às formas com que as relações heterossexuais são tradicionalmente representadas – incidindo
no apelo ao amor romântico. Também nas “novas famílias”, alguns dos temas frequentes são
a felicidade familiar e discussões relacionadas sobre criação de filhos e a atribuição dos cui
dados de casa. Observase, assim, o inevitável cruzamento entre a emergência de uma nova
temática (de difícil abordagem) e a permanência e manutenção de alguns estereótipos.

Neste breve percurso, foi possível observar um lento mas consistente aumento de títulos
de literatura ficcional para crianças e adolescentes que incorporam a temática da homosse
xualidade geralmente consistindo (ainda) o conflito central da narrativa. No artigo que ora
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apresentamos, buscamos um novo recorte temático: debruçamonos sobre quatro títulos
de literatura voltados para adolescentes, publicados a partir de 1999 e escritos por autores
brasileiros já com uma trajetória de produção para o segmento. As quatro obras, de maneira
diferenciada e com recursos ficcionais diversos, abordam a “descoberta” da homossexuali
dade na adolescência. São elas Sempre por perto, de Anna Cláudia Ramos; Eu é um outro,
de Hermes Bernardi Jr.; Do jeito que a gente é, de Márcia Leite; e Sofia e Mônica, de Leonardo
Brasiliense4. Nos limites deste texto, analisamos em conjunto textos, paratextos e ilustrações,
tendo como perspectivas teóricas os Estudos Culturais em articulação com os Estudos Lite
rários e os Estudos de Gênero e Sexualidade.  

Apresentando os livros
Eu é um outro, de Hermes Bernardi Jr (LIVRO 1), escrito em primeira pessoa, centrase

no personagem Edu, adolescente e em seus pensamentos, sentimentos, memórias, ações e
divagações. Acompanhamos o personagem em sua primeira ida à terapia, levado pelo pai;
depois, vemos o diálogo interno do menino na sala de espera do consultório. Edu gosta de
outro garoto, Manon, mas seu pai diz que há tratamento para “esse gostar diferente” (p. 19).
Em seu diálogo, em que as fronteiras entre o efetivamente dito e o apenas planejado são
imprecisas, apresentado a seguir, o personagem tenta estabelecer os limites entre o que é
“normal” e o que é “estranho” neste seu gostar – inclusive, lançando mão de algumas re
presentações estereotipadas5 de gênero e de sexualidade: “Os que não sabem, imaginam.
Não sei se pelo meu jeito de falar, meu jeito sensível de dizer obrigado, por favor, com licença.
O que eu sei é que fico feliz quando converso, quando estou perto desse garoto, sabe? Gosto
de andar de bike com ele, de caminhar com ele, de falar de futebol. E de poesia” (LIVRO 1,
p. 18). Ao longo da narrativa, com suas idas e vindas, seus flashbacks de diferentes momentos
da vida de Edu que devem ser montados como um quebracabeças pelo leitor, descobrese
que Manon tem uma namorada e que Edu havia sofrido violência (inclusive, sexual) em um
banheiro de um estádio de futebol. O protagonista passa dois meses no hospital, mas a vio
lência sofrida fica em segundo plano (e, por vezes, parece não ter importância): o que im
porta ao personagem é o fato de o amigo ter se afastado, ao longo de sua recuperação, e ter
planos de viajar e morar com Clara em outro país. No desfecho, Manon desiste da viagem,
reconhece o sentimento que nutre por Edu e vai ao encontro deste na saída do hospital. Eles
trocam abraços e olhares na frente da família de Edu e saem, juntos, pelo mundo, dividindo
uma mesma bike.  

Sofia e Mônica (LIVRO 2) é de autoria de Leonardo Brasiliense, escritor que ganhou um
Prêmio Açorianos (prêmio regional de Literatura do Brasil) e um Jabuti (prêmio máximo da
literatura brasileira) com um livro anterior e que, em entrevista, sobre a escrita específica

4 Em 6 de novembro de 2014, participaram de uma Roda de Conversas na Feira do Livro de Porto Alegre, Brasil, os
três primeiros autores, relatando algumas experiências pessoais sobre a publicação desses títulos em especial.
De uma ou de outra forma, mencionaram a dificuldade encontrada para que as editoras publicassem títulos com
essa temática. Márcia Leite relatou que, no caso de “Do jeito que a gente é”, a aceitação (depois de cinco anos de
conversas com a editora) veio com a condição de que a personagem heterossexual não fosse a protagonista. As
duas autoras comentaram que, embora sejam chamadas para irem a escolas discutirem livros com os alunos,
nunca o foram para conversar sobre os livros aqui mencionados.

5 O conceito de “estereótipo” é utilizado neste artigo a partir de Hall (1997).
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desse livro, afirma ter ficado “meses lendo revistas, tipo Capricho, para incorporar a lingua
gem dos adolescentes. Acho que deu certo. No site, os leitores dizem que se identificam com
as histórias” (DIÁRIO DE SANTA MARIA, 2014)6. A obra tem uma organização composicional
particular engenhosa, em que se articulam texto e projeto gráfico.  Ela é composta pela in
tercalação do que seriam páginas de diário ou monólogos interiores de uma e outra prota
gonista, que frequentemente trazem pontos de vista diversos sobre um mesmo fato, fazem
flashbacks e elaboram reflexões breves.

Os fatos narrados podem ser sintetizados da seguinte forma: duas garotas, Sofia e Mô
nica, são tão amigas (desde os 10 e os 11 anos de idade, respectivamente) que resolvem fazer
um ritual, no banheiro do quarto de Mônica (com direito a agulha e curativo no dedo), para
virarem “irmãs de sangue”. Uma é o “espelho da outra”, mas, segundo Sofia, a amizade fra
ternal entre elas é “uma outra coisa” (“Desde que nos encontramos a Mônica foi isto para
mim: um espelho. Se eu tivesse uma irmã gêmea, acho que ia odiar. Tenho certeza. Mas com
a Mônica estou falando de outra coisa. Nem sei dizer. É outra coisa” – LIVRO 2, p. 9). A narrativa
se desenvolve em torno do dia a dia das (até então) inseparáveis protagonistas de 14 anos
(na escola, no quarto da Mônica, na cozinha da casa da Mônica) até que há a entrada em cena
de Pedro, um jovem entregador (primeiro, de gás e, depois, de pizza). Sofia se encanta com o
rapaz e Mônica fica, claramente, abalada e com ciúmes (“Sofia abusou. Guria mais sem noção.
Oferecida. Ridícula. (...). Mulher não se atira assim. Mulher é difícil. Tem que ser conquistada.
O que é que eu estou falando? Ela tem 14 anos. Por que será que a maldita empresa do gás
não mandou o velho careca e barrigudo de sempre?” – LIVRO 2, p. 19). As duas acabam gos
tando de Pedro e o desfecho se dá com vários desencontros ou novos encontros, através da
inserção de uma terceira personagem, Amanda (que obtém a atenção de Sofia, despertando
o ciúme de Mônica, mas ficando, ao final, com Pedro) e o afastamento e, até, “estranhamento”
das duas protagonistas.  Diferentemente do Livro 1, em que a problemática da homossexua
lidade, em suas dimensões subjetivas e sociais, é abertamente focalizada, Sofia e Mônica deixa
apenas pistas, alusões e menção a pequenos detalhes que convidam o leitor ou a leitora a fa
zerem uma leitura sugestiva de uma amizade homossexual entre as duas adolescentes, sem,
entretanto, fecharem peremptoriamente tal leitura.

Do jeito que a gente é (LIVRO 3), de Márcia Leite, mostra, de maneira alternada, os pon
tos de vista dos dois protagonistas cujas vidas se cruzam quando seus pais se casam pela se
gunda vez. Beá, com 14 anos, narrase como um “espantalho assustado” (loira, de olhos
verdes, alta e magra, “ingredientes muito valorizados no mercado feminino”, porém com os
cabelos muito crespos, “um pequeno defeito de fabricação”, p. 14), desajeitada, feia, desen
gonçada, “sem peito nem bunda” (p. 16), tímida, insegura, com baixa autoestima e sofrendo
uma série de humilhações no colégio e em casa (por parte de sua mãe e de seu irmão). Já
Chico, um adolescente de 17 anos, por ter enfrentado problemas quando se confessou gay
para seu amigo Johnny (este se afasta, rejeitandoo e sentindose “traído”), acaba não tendo
coragem de confessarse ao seu pai. Os dois meiosirmãos vão começar a conviver e, em
cinco meses juntos na mesma casa, Beá se apaixona por Chico – que, então, é forçado a con
fessarse gay para não magoála. Beá o aceita (“Eu adoro você, Chico. Gosto de você pelo
que você é. E você é o que é, pronto” – LIVRO 4, p. 144), os dois se aproximam fraternalmente

6 Disponível em: http://diariodesantamaria.clicrbs.com.br/rs/culturaelazer/noticia/2014/04/leonardobrasiliense
lancarasofiaemonicanafeiradolivro4484208.html, acesso em Nov.2015.
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e acabam ficando inseparáveis. O epílogo mostra as suas vidas um ano depois, completa
mente transformados: Maria Beatriz “mudou de colégio, de penteado, de óculos, de roupas,
de estilo e de colegas. Tirou o aparelho dos dentes e se livrou da autopiedade” (p. 174) e
Chico Dornelles “finalmente conseguiu chutar a porta do armário e se abriu para o pai”. No
vamente, nesta obra a questão da homossexualidade e de sua assunção e revelação por ado
lescentes é o eixo central da novela.

Por fim, Sempre por perto (LIVRO 4), novela escrita por Anna Claudia Ramos, traz, atra
vés de um narrador onisciente,  a protagonista Clara, já adulta,  visitando a casa da avó que
morrera recentemente e  lembrandose de várias passagens de sua infância e adolescência
(assim como  dos múltiplos sentimentos envolvidos em tais momentos): do relacionamento
frio e distante com seu pai; das brincadeiras e do amor genuíno por seu irmão, Beto; do apa
rente “desencaixe” entre os comportamentos socialmente tidos como “de menina” e as suas
vontades e desejos (“ Beto, por que eu não nasci menino igual a você e ao papai? – Deixa
de falar besteira, Clara. Você é uma menina linda. – Ah! Ser menina não tem graça nenhuma.
A vovó fica dizendo que eu tenho de ser comportadinha, andar arrumadinha, sentar feito
mocinha. Você pode sair sozinho e eu não. É perigoso uma menina andar sozinha na rua. A
mãe vive falando isso.” – LIVRO 4, p. 11). Clara se lembra das cobranças familiares com relação
às suas pernas (sempre machucadas e com curativos), do fato de jogar futebol bem e de
como achava ridículas “aquelas garotinhas de vestidinho engomado, como um bolo de ca
samento” – LIVRO 4, p. 13. A personagem também se lembra da separação dos pais e das
mudanças ocorridas em sua vida e na vida do irmão; de suas aventuras adolescentes no baile
de Carnaval; de suas precoces experiências homossexuais; de seu amor proibido por Luna
(a descoberta do desejo, da decepção amorosa e a posterior redescoberta do amor com
outra garota). Quando a evocação das memórias acaba, o pai de Clara aparece e há um mo
mento de reconciliação entre eles – momento este aparentemente “incompleto”, porque
Clara, aos 35 anos, ainda escondia do pai suas experiências homossexuais.  Nesta obra, a de
publicação mais recuada entre todas as ora analisadas, observase o aproveitamento e ex
plicitação de vários estereótipos de gênero, assim como seu questionamento pelo próprio
narrador, o que enfraquece o projeto literário como um todo.

Algumas análises 
A temática da “busca por respostas” (ou, ainda, por uma definição no que se refere à

sexualidade) é recorrente em três dos quatro livros analisados. Os protagonistas dessas obras
buscam por respostas (justificativas ou explicações racionais para o que sentem), as quais,
supostamente, existiriam “dentro de si mesmos”. Tal busca, sempre conflituosa e tortuosa,
é empreendida pelos personagens ora de maneira autônoma (por exemplo, a personagem
Clara, Livro 4), com a cumplicidade da mãe (caso de Chico – Livro 3 – e de Clara, Livro 4) ora
com o auxílio de profissionais (como é o caso do terapeuta de Edu no Livro 1). Aliás, a pre
sença de terapeutas tanto no Livro 1 quanto no Livro 4 ajuda a reforçar a representação con
temporânea da adolescência como uma fase de questionamentos e conflitos – e que,
portanto, necessitaria de resoluções: em um paratexto do Livro 1, os Editores afirmam que
o protagonista Eduardo, no consultório, “solta seus pensamentos em profusão, em ordem
desconexa, um turbilhão, muito comum nesta fase da vida, quando perguntas buscam res
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postas e algumas dúvidas naturais desejam ganhar forma de personalidade” (LIVRO 1, orelha
direita). Mas, curiosamente, o terapeuta do Livro 4 (lembrado por meio de um flashback),
ao dizer à adolescente Clara que ela não precisa “viver tudo o que sua fantasia apresenta”
(LIVRO 4, p. 20) e que o desejo pela amiga não é real, é taxado de “preconceituoso” pela
adolescente. Ao asseverar que ela precisa entender, Clara retruca: “Entender? Eu não quero
entender. Chega de entender, eu preciso viver. (...) acabei de resolver que não volto mais
aqui. Não quero mais ouvir você falar das minhas fantasias. Eu quero ser feliz” (LIVRO 4, p.
21).

Em pelo menos dois livros, a “busca por respostas” é equiparada a uma “exposição da
verdade sobre si mesmo” e passa, necessariamente, pela prática da confissão7. Fischer
(1996), ao analisar algumas produções midiáticas dos anos 90 voltadas ao público adoles
cente, mostra que tal prática da exposição da intimidade, do privado e das “verdades mais
escondidas da experiência sexual e amorosa” (p. 134) tem sido ensinada, de modo recor
rente, como “necessária” e “vital”. Assim, de modo semelhante, vêse tal “necessidade de
exposição” nas obras analisadas. Na contracapa do Livro 3, por exemplo, exibese uma rese
nha que procura, de modo direto, sintético e sem rodeios, expor os fatos centrais do enredo,
fazendo um apelo ao leitor adolescente, numa das dimensões que mais frequentemente o
captura – a da “verdade” e da “autenticidade”:

Expor a verdade sobre si mesmo exige uma coragem que poucas pessoas têm. Muitas vezes,
mentir parece mais confortável do que encarar aquilo que a gente é. Chico quer mudar esse
quadro. Para isso, vai ter que assumir sua homossexualidade para as pessoas mais próximas.
O que fica mais difícil depois da reação de seu melhor amigo que, quando soube, se afastou
imediatamente. Beá também quer ter mais coragem. Quer saber melhorar o relacionamento
com a mãe, que só a detona; não quer mais engolir desaforos dos colegas da escola; quer
gostar mais do seu jeito. Sem encanações. As histórias de Chico e Beá se cruzam. Juntos,
eles vão se ajudar a viver com mais verdade e menos medo de se mostrar. Por inteiro (LIVRO
3, contracapa, grifos do Editor). 

Um momentochave em três dos quatro livros analisados é, sem dúvida, o do “confes
sarse gay” – exceção para Sofia e Mônica, cujas protagonistas são filhas únicas, não têm ou
tros amigos e parecem compartilhar a domesticidade da vida cotidiana de forma
relativamente distante dos adultos. Além disso, as protagonistas escrevem seus questiona
mentos e desejos mais profundos (Sofia no notebook, Mônica no caderno) e, assim, as “con
fissões” são feitas de modo muito diferente: Sofia escreve no computador e, de repente, vê
que Mônica iniciou uma amizade com Pedro no Facebook. Suas dúvidas (e, também, sua cer
teza com relação ao que sente pela amiga) ecoam em seus escritos: “Por que o fdp achou a
Mônica antes de mim?” (LIVRO 2, p. 27).

No Livro 1, Edu confessa à Márcia, sua melhor amiga, que é gay. Quando ela não dá
muita importância (e dá a entender que “já sabia”), Edu mostrase bastante magoado pela
aparente indiferença de Márcia (“você parece mais sensível, carinhoso, mas não dá pinta
não, se essa é a sua preocupação. E se desse?” – p. 41). Já quando estava querendo confessar

7 Ver, especialmente, Jorge Larrosa (2010), que mostra este imperativo contemporâneo da autoconfissão, que, ob
viamente, não abrange apenas a adolescência, mas todas as criaturas falantes capturadas pelo “discurso psicológico”
e “psicanalítico”. 
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a Manon que sentia atração física por outros garotos, acaba recuando e se sentindo fraco,
covarde e arrependido: “Mas estava doendo não conseguir dizer pra alguém que eu gostava
de caras, que no colégio eu me sentia atraído por eles quando treinavam na educação física.
Era isso que eu queria dizer, doutor, mas não disse. Faltou coragem. Falta um pouco de guer
reiro nesse outro eu que vive num reino de covardia e de conjunções condicionais. Se, se,
se” (LIVRO 1, p. 40).

Nos livros analisados, o corpo dos personagens adolescentes é construído a partir de
uma perspectiva psicologicista e biologicista – assim, vemos corpos e mentes eminentemente
“divididos”, “confusos”, “em dúvida”, “em transformação” ou, ainda, “passando por mudan
ças”. No Livro 1, por exemplo, o desejo de Edu por Manon é explícito – “Eu já me masturbo
pensando em garotos, pai” (LIVRO 1, p. 3536) e representado de modo naturalizado desde o
ponto de vista biológico: assim, encontramse muitas menções a alterações corpóreas carac
terísticas da adolescência (“pelos na cara, no pinto”, “acordar de pinto duro, ou todo mele
cado”) causadas – e explicadas – por “hormônios” e pela ação da “testosterona” no organismo. 

Outro aspecto interessante é a constatação de que os/as jovens protagonistas de três
dos quatro livros em análise também se caracterizam por uma extrema lucidez no que diz
respeito aos conflitos e aos relacionamentos sexuais e afetivos assim como às repercussões
sociais de fugirem de estereótipos e da heteronormatividade – de forma semelhante ao que
foi identificado no trabalho de Silveira, Bonin e Ripoll (2013), quando analisaram dez livros
de literatura infantil que apresentam como foco principal do enredo a doença manifestada
no corpo do velho. Naquele trabalho, as autoras argumentam que várias personagens crian
ças são representadas como excessivamente racionais e incrivelmente maduras ao tomarem
conhecimento da decadência física e mental consequente a doenças de seus avós. Nesse
sentido, a personagem Beá, por exemplo, parece um tanto resignada com o péssimo rela
cionamento com a mãe: “Minha mãe costuma dizer que coisa ruim não engorda. A coisa
ruim sou eu”, LIVRO 3, p. 16; o personagem Edu, falando consigo mesmo, parece saber dis
tinguir, perfeitamente, desejo e amor – “Desejo. Desejo e amor não são a mesma coisa,
Eduardo”  LIVRO 1, p. 3536; Clara sabe que o seu amor por Luna é “proibido” – em suas
próprias palavras –, mas acaba por confessálo à sua mãe nos seguintes termos: “ Ah, mãe
zinha! É tão difícil começar. Mas se você quer saber, vamos lá. (...) Eu tô apaixonada pela
Luna, mãe. A gente se beijou outro dia e foi muito forte” – LIVRO 4, p. 26. Além da aparente
lucidez, alguns personagens demonstram muita seriedade e erudição para encarar a vida de
adolescente: Edu, por exemplo, lê de Caio Fernando Abreu (conhecido autor brasileiro que
assumiu publicamente sua homossexualidade nos anos 80) a Platão (“Sou um jovem ficando
sério, doutor”, LIVRO 1, p. 45). 

Observese que dois dos livros analisados – Livro 1 e Livro 2 – apresentam uma sofisti
cação composicional e o uso de recursos literários que os tornam nada triviais dentro do uni
verso literário das obras escritas para adolescentes, como se pode constatar pelo
aproveitamento não linear do tempo narrativo, pela mescla de monólogo interior e de re
produção de diálogos, pelo aproveitamento de diversas vozes narrativas, o que faz supor a
representação, pelos seus autores, de um leitor adolescente atento e sensível. No caso do
Livro 2 – Sofia e Mônica –, a temática homossexual não é trabalhada de forma direta e pro
blematizadora, mas aparece como uma leitura possível, a partir de pistas do próprio texto:
o relacionamento das duas adolescentes seria apenas uma amizade típica desta idade da
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vida ou teria um caráter homoerótico? Observese que várias resenhas de leitores comuns,
colocadas em sites de “leitura” da internet, não fazem qualquer menção à segunda leitura.
Já o Livro 1, Eu é um outro , focalizando especificamente a questão do “descobrirse”, ainda
que incida em alguns estereótipos, se vale de metáforas (incluindo a do desenho da asa, que
já se estampa na capa) e do deliberado mergulho na complexidade de sentimentos, indeci
sões, dúvidas do adolescente Edu, numa narrativa não linear nem maniqueísta, que permite
ao leitor adolescente um envolvimento num intrincado jogo de representações e de signifi
cados. Observase que o cuidado com a não simplificação da temática se estende aos para
textos: a contracapa reproduz apenas um parágrafo do livro, que fala, metaforicamente das
“tatuagens internas”; as orelhas, escritas pelos editores e por uma professora universitária
de leitura, apenas apontam a abordagem do “processo de constituição da identidade” do
protagonista, mais cheio de dúvidas do que de respostas (1ª orelha) ou a caracterização do
livro como “um relato consistente e denso” do “turbilhão de pensamentos de Eduardo” (2ª
orelha). No caso dessas duas obras, para além da ousada novidade de abordagem – aberta
ou apenas sugerida – da temática da homossexualidade na adolescência, há que se ressaltar
a qualidade do relato e da edição, que permite ao leitor adolescente uma leitura rica e com
plexa, que foge ao tom de ajuda e/ou de esclarecimento sobre as “difíceis” verdades da vida.  

Ao concluir este breve percurso por quatro obras que tematizam a questão da homos
sexualidade na infância e na adolescência, queremos chamar a atenção, uma vez mais, para
o caráter marcadamente pedagógico de duas dessas produções (Livros 3 e 4), a ensinar que
é necessário “revelarse”, “descobrirse”, “confessarse”, “decidirse”, “mostrarse por inteiro”
e, ainda, “ter coragem para encarar aquilo que se é” (como se a sexualidade fosse uma parte
definidora – e definitiva – daquilo que, supostamente, se é). Se é positivo o fato de que tais
produções ampliam a visibilidade da temática homossexual, também é negativo o fato de
alguns desses livros terem um “tom” (e uma pretensão) de autoajuda. 
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