
PAIS EXPERIMENTADOS QUEREM AJUDAR OUTROS PROGENITORES A 
LIDAREM COM A SEXUALIDADE ALTERNATIVA QUE TÊM EM CASA  
* 
«A orientação sexual não tem de ser um problema. Mas ainda é. Sobretudo quando 
envolve pessoas próximas e a revelação é acolhida com reacções de choque, negação e, 
até, rejeição. Por ter vivido uma situação que só �acontece aos outros� � uma das filhas é 
lésbica -, um casal de Cascais decidiu formar a Associação de Mães e Pais pela Liberdade 
de Orientação Sexual (AMPLOS). Margarida e Paulo, 51 e 50 anos, explicam os que os 
move: �Os pais precisam de aprender a sair do seu próprio armário, porque este não é 
apenas um assunto dos filhos�. A socióloga e o professor universitário admitem que a 
revelação não foi fácil de digerir. �Nem para ela nem para nós�, lembra Margarida, que 
recebeu a notícia pela descendente, quando esta fez 18 anos. Depois da surpresa inicial, 
ficou apreensiva, por ter consciência de que �a sociedade ainda discrimina a orientação 
sexual�, Paulo, com formação católica, precisou de �reformular o modelo normativo de 
família� e a sua �forma de estar na vida�. 
A situação foi superada sem dramas, mas nem sempre é assim. �Há quem mande os 
filhos tratar-se, quem os ponha fora de casa ou se limite a dizer � OK, isto é um segredo, 
vamos fazer de conta de que não existe�, descreve o casal. 
* 
CONTO OU NÃO CONTO 
* 
A AMPLOS é recente. Margarida e Paulo, no entanto, já fazem um balanço positivo da 
iniciativa: �Há pouco tempo, reunimos 12 pais e mães que, sem julgar, partilharam as 
suas histórias � de amor � que vão muito além da simples questão da orientação sexual 
dos filhos�. No site da associação ( http://amplosbo.wordpress.com ), existe, aliás, uma 
secção de perguntas e respostas, onde podem ser esclarecidas dúvidas e mitos. E onde se 
covida à reflexão: �A nenhuma outra minoria�, lê-se ali, �se pede que esconda dos seus 
próprios pais o que a torna «diferente»�. Tome-se o exemplo de Anabela, 39 anos, 
empregada de escritório. A descoberta da homossexualidade da filha, de 23 anos, não foi 
um problema para esta mãe. �Foi, sim, o fim de um problema�, diz. Desde sempre, relata, 
�as relações que a minha filha tinha com rapazes corriam mal de alguma maneira, com 
dúvidas e insatisfação, ao ponto de pensar que algo estava errado nela�. O ex-marido 
também aceitou o facto, �do mesmo modo que aceitou a vocação inata da filha para 
desenhar�. A orientação sexual, clama a terra-a-terra Anabela, �não deveria trazer 
nenhum tipo de sofrimento a ninguém�. 
Mas subsiste o medo de ser posto à margem, de desiludir ou magoar quem se gosta � e, 
por isso, o que todos sabem permanece, tantas vezes, não dito. Resiste-se, desconfia-se. 
Até que se torna impossível ignorar o óbvio. Maria, escriturária de 47 anos, sempre viu 
no filho uma pessoa diferente. �Chocavam-me situações absurdas�, conta, �como a 
senhora do infantário dizer-me que ele tina «maneirismos», só porque gostava de brincar 
com brinquedos mais «femininos»". Na sequência das depressões constantes do filho, 
Maria pediu ajuda a um psiquiatra: �A resposta foi ele assumir-se, numa noite difícil para 
ambos, mas de uma sinceridade e amor muito grandes�. Com receio de consequências 
futuras, ainda tento «desviá-lo», fazê-lo mudar de ideias. Agora, ao vê-lo mais feliz e 
confiante, aos 22 anos, reconhece que o importante é �estar ali, compreendê-lo, aprender 
a crescer com ele�. 



Antónia, antropóloga de 44 anos, sintetiza � ela recebeu pacificamente da filha, então 
com 15 anos, a revelação de que era lésbica: �A orientação sexual de um filho pode e 
dever ser tão normal como ele gostar mais de arroz doce ou de leite-creme�.» 
* 
Fonte: Como viver com filhos gays, in revista Visão, n.º 875, de 10 a 16 de Dezembro de 
2009, p. 118. 


