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Apesar de 45% dos brasileiros se declararem a favor do casamento homossexual, 

mais da metade dos cidadãos LGBTs ainda hoje não se assume para os pais por 

medo da rejeição familiar.

Este guia foi feito para responder algumas das perguntas mais comuns que podem 

passar pela cabeça de um pai ou uma mãe, quando acreditam que seu/sua filh@ é 

gay. De forma simples, ele busca desmistificar algumas ideias comuns sobre 

Lésbicas, Gays, Bissexuais e Trangêneros e ajudar na criação de uma relação de 

confiança entre você e seu/sua filh@.

Oferecer um ambiente familiar seguro e livre de preconceito é papel dos pais e 

fundamental para o fim do preconceito, da discriminação e da violência ainda 

existente contra LGBTs.

Conversando a gente se entende. 
A coleção CONVERSAS da editora AfroReggae nasce com o desejo de facilitar 

diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é entrar em 

mundos diferentes, é conhecer novas opiniões; é ceder nas suas próprias 

opiniões quando você percebe que o outro de fato pode ter razão. Nem sempre 

é fácil conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar ideias, afetos e 

sentimentos. Não conversar pode ate gerar medo e inseguranças.Conversar é 

conhecer o outro e se apresentar sem amarras. 

Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo você 

quer ter e ainda não teve a coragem de puxar e a cada mês trataremos de um 

assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org

Se você acha que seu/sua  filh@  é, ou pode ser, Lésbica, Gay, 
Bissexual  ou Transgênero (LGBT) este guia é para você.



Acho que meu filh@ é gay, mas... 

COMO POSSO TER CERTEZA?
Até um adolescente falar abertamente 
para você que ele é, ou pode ser, gay, 
você não pode saber. Então não faça 
suposições.

Tome cuidado com perguntas ou 
indiretas, cada pessoa tem seu próprio 
tempo - especialmente se tratando de 
sentimentos.

Ao se sentirem pressionados, eles 
podem se fechar ainda mais e se 
afastarem: o oposto do que você deseja.

Lembre-s
e

O que está ao seu alcance é criar um ambiente no 

qual seu filho se sinta confortável para se assumir, 

sabendo que você o apoiará.

Por exemplo, diga coisas positivas sobre gays quando algum assunto 
relacionado surgir na TV e não permita que nenhuma pessoa diga coisas 

negativas sobre gays dentro de sua casa. 
Se seu/sua filh@ é – ou acha que pode ser – gay, lésbica, bi ou trans, ele 

provavelmente estará bastante atento à sua atitude em relação ao assunto.

quanto mais esSe 
adolescente sentir que 

você está disposto a 
falar sobre O assunto, 

mais fácil será para que 
ele(a) se assuma para 

você.



Como eles podem 
ter certeza 
que não é 
só uma  fase?

Todos sabemos que crescer é um processo confuso, 

especialmente no que diz respeito a sentimentos. 

Alguns jovens podem levar bastante tempo até se aceitarem como 

gays;  outros já sabem desde a infância. 

Às vezes, pessoas saem com outras pessoas do mesmo sexo e 

nem por isso têm certeza que são gays.

Isso significa que eles se sentem confortáveis com pessoas de 

ambos os sexos, o que não quer dizer que seja uma “fase” para 

que um dia se tornem “completamente gays”. 

Deixe que eles mesmos cheguem a uma conclusão.

Se assumir para alguém, especialmente 

os seus pais, requer muita coragem. 

Encarar esse processo como uma fase faz esse jovem pensar, 

simplesmente, que você não o leva a sério, desconstroi sua 

autoconfiança e faz com que ele(a) se sinta menos confortável a 

se abrir com você no futuro. Se seu/sua filh@ se assumir para 

você acredite nele(a).



Eu fiz algo de errado? 

 NÃO.
Não há nenhuma ligação entre a maneira como você 

criou seus filhos ou as experiências pelas quais ele passou 

e a probabilidade de se serem gays.

Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros crescem em todos os 

tipos de família, dos mais variados históricos e não há 

definitivamente nada que você poderia ter feito para influenciá-l@s.

O quê você pode influenciar é na abertura que seu filho ou filha 

sente em você para se assumir e como ele se sente em relação a isso, 

criando um ambiente em que ele se sinta seguro para ser quem ele 

verdadeiramente é.

Jonas, filho de pais heterosexuais, 2 irmãos e um 
cachorro, criado no interior de São Paulo, tem a 

mesma probabilidade de ser gay que Pedro, criado 
por uma mãe solteira no litoral da Bahia.



.A melhor coisa a se fazer é colocar seus sentimentos e 

preconceitros sobre “gays” de lado e lembrar que, independente da 

sexualidade do seu/sua filh@, você o ama e só quer que ele seja feliz. 

O fato dele(a) ser Lésbica, Gay, Bi ou Trans não muda isso.

Não há “cura” ou forma de “transformá-l@s em heteros”. Ao rejeitá-

lo, tudo que você vai fazer é destruir seu relacionamento com seu/sua 

filh@, se machucar e machucar a ele(a). A rejeição também torna 

mais remota a possibilidade de você participar de uma importante 

parte da vida do seu/sua filh@.

Quanto aos parentes, alguns membros da família, especialmente os 

mais velhos, podem precisar de ajuda para tratar do assunto (embora 

idosos sejam, muitas vezes, mais abertos a isso do que imaginamos). 

Caso eles não reajam bem inicialmente, estabeleça regras e 

determine o tipo de coisas que podem ou não ser ditas na frente de 

seus filhos. Nem sempre é fácil, mas extremamente necessário.

Mas...
eu não concordo com isso!

 (ou ALGUÉM da minha família)

A verdade é que, se você tem algum problema com a 
idéia de seu/sua filh@ ser gay, você terá que conviver 

com esta realidade e aceitá-la.



Eu não gosto d@s amig@s dele.
É perfeitamente natural para qualquer pai/mãe não gostar das 

companhias de seu/sua filh@, especialmente quando você 

pode pensar que isso influenciará na sua sexualidade. Não vai.

Conversar é sempre uma boa opção.
Se você sentir que não consegue falar de algum assunto 

pessoalmente, o mínimo que você pode fazer é estimular 

seu/sua filh@ a procurar as respostas que precisa. Por 

mais estranhas que essas conversas possam parecer, 

elas costumam ser bastante eficientes para evitar que 

seu/sua filh@ faça escolhas agora que comprometam 

sua vida mais a frente.

Se você não gosta das companhias do seu/sua 
filh@ , a primeira coisa a considerar é se vale a 

pena dar um passo atrás NA sua relação com 
ele(a). Proibir seu/sua filh@ de ver alguém pode 

simplesmente encorajÁ-l@. 



Bons professores sabem que banir provocações homofóbicas é uma 

parte importante de seu trabalho para criar um ambiente escolar 

seguro, onde qualquer jovem possa desenvolver seu potencial.

Eles serão inc
omodados 

na escola?
Escolas têm se transformado ao longo dos 

últimos anos e, atualmente, são espaços melhores do que nunca para 

se ser Lésbica, Gay, Bissexual ou Transgênero . Mas é claro que ainda 

há muito a se melhorar: a evasão escolar ainda é uma realidade que 

assombra muitos jovens LGBT.

Por esse e outros motivos, é importante que eles se sintam 

confortáveis para falar sobre o assunto com você. Provocações 

(também chamadas de bullying) fazem a vida escolar insuportável, e 

se eles estão sendo intimidados você precisa saber. Se a escola do 

seu/sua filh@ ainda não toma as providências necessárias para banir 

esse tipo de comportamento, esse é o momento de você agir.

De qualquer forma, crescer pode

 ser muito difícil para qualquer jovem, seja por ser gay, lésbica, bi ou trans - 

ou por qualquer outro motivo que os faça serem diferentes.



Isso significa que eu 
não terei netos?

Mudanças recentes em nossa legislação têm 
tornado possível que gays e lésbicas tenham 
filhos e constituam suas próprias famílias.

Todos os dias casais gays têm lutado pelos direitos de constituir 

famílias e adotar crianças. Apesar de tímidos, os avanços já são 

responsáveis pela oficialização de mais de 60 mil uniões gays em 

todo o Brasil. Os números não param de crescer.

Casais formados por parceiros do mesmo sexo terão certamente 

que se empenhar mais no planejamento familiar que casais 

heteros, porém, os impedimentos formais para que gays tenham 

filhos têm sido amplamente debatidos e questionados pela 

própria justiça.

Tudo isso significa que ser gay, lésbica, 

bissexual ou transgênero não é barreira o 

suficiente para que seu filh@ constitua família 

e tenha filhos (se for o desejo dele ou dela).



IGREJA?O que vamos dizer na 
A maioria das religiões e Igrejas ainda tem dificuldade em lidar com 

o assunto. O preconceito religioso contra gays em geral ainda é uma 

das principais causas de sofrimento entre jovens LGBTs.

Todas as religiões e instituições religiosas são diferentes e refletem 

os pontos de vista da comunidade específica a que servem, podendo 

ver a homossexualidade como pecado, de acordo com suas crenças.

O principal mandamento de Deus na Bíblia é “Amar a Deus sobre 

todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo”. Assim, não é 

preciso ser um militante gay para exigir que respeitem seu/sua 

filh@.

Se não quiser que seu filho se afaste da religião, estimule-o a 

procurar outros lugares em que possa exercitar sua fé e ainda assim 

se sentir bem-vindo. 

Você não precisa deixar de frequentar sua Igreja. 

Porém, é preciso que você proteja seu/sua filh@ de 

qualquer discurso anti-gay e deixe claro que qualquer 

opinião que ele(a) possa vir a escutar na igreja não 

significa que você não o aceite ou o ame menos!

Dica de Filme: Orações para Bobby(2009).



Me preocupo com asaúdedele(a)
Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros não são pessoas 

doentes em virtude de sua orientação sexual, e nem por isso 

estão mais ou menos vulneráveis a contrair doenças do que uma 

pessoa heterossexual.

Hoje, a informação é a maior arma na prevenção de doenças - 

especialmente as sexualmente transmissíveis - e, por inúmeros 

motivos, a juventude LGBT ainda recebe pouca orientação sobre 

como se proteger. 

É parte do seu papel de pai/mãe dar as todas as informações 

necessárias para que seu/sua filh@ trate de sua saúde com 

responsabilidade. Caso ache difícil falar com seu/sua filh@ sobre 

isso com naturalidade, indique onde ele(a) deve conseguir todas 

as orientações.

Fale com seu/sua filh@ sobre assuntos 
importantes na adolescência, como amizades, 
drogas, relacionamentos e, principalmente, 
métodos para praticar sexo seguro.

A Aids não escolhe idade, sexo ou orientação sexual.
Somente com o uso da camisinha podemos evitar a transmissão do vírus HIV.

(Dr. Jairo Bauer)



Apesar da sociedade brasileira ter melhorado muito suas atitudes em relação a LGBTs nos últimos anos, muito ainda precisa 

ser feito para garantir a segurança física e moral de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros. Algumas leis já têm sido 

implementadas para garantir aos LGBTs a igualdade de direitos, mas atitudes homofóbicas ainda são comuns e a discriminação 

no dia a dia ainda é ampla.

No mercado de trabalho a inserção de jovens LGBTs ainda é um desafio a ser superado, principalmente entre aqueles de 

menor renda. Perseguidos e caçoados em sua vida escolar, é grande o número de adolescentes Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneros que não aguentam a pressão, desistem dos estudos e acabam comprometendo suas opções profissionais.

Como qualquer outro adolescente, é importante que seu/sua filh@ esteja ciente de suas responsabilidades e saiba que pode 

confiar em você. As dificuldades sempre existirão, cabe a nós construir um mundo em que Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneros poderão viver plenamente suas vidas como qualquer outra pessoa.

A vida dele será mais 

DIFÍCIL? O que torna a vida de um jovem LGBT difícil 

é a discriminação e a violência. 

Ainda mais difícil se for de seus próprios pais.

Apesar da sociedade brasileira ter melhorado muito suas atitudes em relação a LGBTs nos últimos anos, muito ainda precisa 

ser feito para garantir a segurança física e moral de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros. Algumas leis já têm sido 

implementadas para garantir aos LGBTs a igualdade de direitos, mas atitudes homofóbicas ainda são comuns e a discriminação 

no dia a dia ainda é ampla.

No mercado de trabalho a inserção de jovens LGBTs ainda é um desafio a ser superado, principalmente entre aqueles de 

menor renda. Perseguidos e caçoados em sua vida escolar, é grande o número de adolescentes Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneros que não aguentam a pressão, desistem dos estudos e acabam comprometendo suas opções profissionais.

Como qualquer outro adolescente, é importante que seu/sua filh@ esteja ciente de suas responsabilidades e saiba que pode 

confiar em você. As dificuldades sempre existirão, cabe a nós construir um mundo em que Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneros poderão viver plenamente suas vidas como qualquer outra pessoa.

Apesar da sociedade brasileira ter melhorado muito suas atitudes em relação a LGBTs nos últimos anos, muito ainda precisa 

ser feito para garantir a segurança física e moral de Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transgêneros. Algumas leis já têm sido 

implementadas para garantir aos LGBTs a igualdade de direitos, mas atitudes homofóbicas ainda são comuns e a discriminação 

no dia a dia ainda é ampla.

No mercado de trabalho a inserção de jovens LGBTs ainda é um desafio a ser superado, principalmente entre aqueles de 

menor renda. Perseguidos e caçoados em sua vida escolar, é grande o número de adolescentes Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneros que não aguentam a pressão, desistem dos estudos e acabam comprometendo suas opções profissionais.

Como qualquer outro adolescente, é importante que seu/sua filh@ esteja ciente de suas responsabilidades e saiba que pode 

confiar em você. As dificuldades sempre existirão, cabe a nós construir um mundo em que Lésbicas, Gays, Bissexuais e 

Transgêneros poderão viver plenamente suas vidas como qualquer outra pessoa.



Mas então o quê eu digo?
“Eu te amo.”

Para continuar esta conversa:
conversas@afroreggae.org



A primeira edição da Coleção Conversas é 
dedicada ao Deputado Federal Jean 
Wyllys que diariamente busca estabelecer 
uma sincera conversa com o Brasil sobre o 
respeito a comunidade LGBT.

O Grupo Cultural AfroReggae é uma 
organização que luta pela transformação 
social e, através da cultura e da arte, 
desperta potencialidades artísticas que 
elevam a autoestima de jovens das 
camadas populares. Tem por missão 
promover a inclusão e a justiça social, 
utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e 
a educação como ferramentas para a 
criação de pontes que unam as diferenças 
e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da 
cidadania. 
 
Este guia foi traduzido e adaptado do 
original “So you think your child is gay?”, da 
organização internacional Stonewall (UK). 
Os direitos de tradução e adaptação são 
livres.
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Série Conversas #1
“Será que ele É?”



 

Será que ele é?
Respostas para algumas perguntas que podem estar passando pela sua cabeça.

coleção Conversas #1

Apoio:
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