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Receber a notícia de que o filho é homossexual é um acontecimento que pode abalar as estruturas de uma família, por mais que ela se considere aberta às diferenças. É mais fácil lidar com as piadinhas maldosas
quando tudo não passa de suspeita e falatório. Mas o cenário muda depois de um irrefutável: "Pai, eu sou gay".
Para o industriário Ricardo Reder,  48 anos, de Santana do Parnaíba (SP), o fato de Victor ter admitido ser homossexual, há cerca de dois anos, caiu como uma bomba. "Pertenço a uma família tradicional do interior
de Minas Gerais, de uma cidadezinha pequena. Imagine, para mim, o que essa descoberta causou", admite. O garoto, hoje com 18 anos, ficou tão perturbado com a reação dos pais que decidiu buscar abrigo na casa
da avó. "Você nunca acha que tem preconceito, até a realidade tomar conta da sua vida", diz Ricardo.
Ele e a mulher, a analista de faturamento Suerda, de 42 anos, descobriram o Grupo de Pais de Homossexuais (GPH) na internet e
encontraram na figura de Edith Modesto, sua fundadora, o apoio de que precisavam. "Ela nos disse algumas verdades", confessa
Ricardo, que um mês após a declaração do filho resolveu trazê-lo de volta para casa. Edith chamou a atenção do casal para o fato de
que uma relação não é feita só de sexo. "Em vez de ficar imaginando seu filho na cama com outro homem, pensa que ele vai ter
alguém pra cuidar dele quando estiver doente", ela disse para Ricardo. Essa visão amorosa fez com que ele repensasse alguns
conceitos.  "Nunca deixei de amá-lo. E me coloquei no lugar dele, tentando compreender o seu sofrimento."
Da rejeição inicial  até hoje, o relacionamento da família só melhorou. "Fui para a casa da minha avó porque fiquei muito chateado com
a reação dos meus pais", conta Victor. O jovem quis dar um tempo para Suerda e Ricardo, e também para si mesmo. "Queria que
sentissem a minha falta", completa. Ele conta que uma das maiores emoções da vida dele foi quando o pai foi buscá-lo: "Me senti
amado, acolhido. Nossa relação, que até então era um pouco distante, melhorou muito. Ele passou a me ver como pessoa, como ser
humano. Hoje somos muito unidos".
O grupo de Edith, pesquisadora e especialista em diversidade sexual, surgiu a partir de uma experiência pessoal. Mãe de sete filhos,
ela e o marido passaram pela mesma situação de Ricardo e Suerda quando seu caçula, Marcello, assumiu ser homossexual. "Fiquei
muito surpreso quando soube, há vários anos",  conta o professor universitário aposentado Lauro, 81. "Nunca percebi, porque ele não
tinha nenhuma característica. O que me importa é que ele é um professor da USP, com doutorado nos Estados Unidos, inteligente,
trabalhador e meu amigo", afirma.
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Foto 1 de 7 - O industriário Ricardo Reder, 48 anos, conta que o fato de seu filho Victor ter admitido ser homossexual, há cerca de dois anos, caiu como uma bomba
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"Aceitar meu filho incondicionalmente me fez uma pessoa mais feliz", diz Ricardo

Laurindo Pissioli  e a filha Cristiane

Antonio (direita) sempre desconfiou que Airon fosse gay: "Não me choquei"
Militar e evangélico, Antonio Aparecido dos Santos, 51 anos, de São Paulo, é um exemplo para muita gente que se considera de mente aberta e moderna. Sobre a homossexualidade, ele é objetivo em seu
argumento: "Quem somos nós para julgar a natureza alheia?”. Após sempre ter desconfiado que o filho, Airon Wisniewski, de 22 anos, fosse gay, Antonio não se surpreendeu com a confirmação. "Não me choquei
nem um pouco e aceitei numa boa”, afirma. O filho se orgulha de ter uma relação de companheirismo com o pai. “Nunca vou me esquecer do momento em que decidi ‘sair do armário’. Ele tirou os óculos, colocou a
mão no meu ombro e disse que, independente de qualquer coisa, continuaria a ser meu pai e a me amar muito”, revela,  emocionado.
Foi com a mesma convicção que Laurindo Pissioli, de 61 anos, de Frutal (MG), apoiou a filha, a analista de testes Cristiane, 35 anos. “Quando ela era pequena, todo mundo a achava diferente", lembra. Cristiane
diverte-se ao contar que o pai sempre apresenta suas namoradas aos amigos como noras. "O pessoal questionava: ‘Laurindo, como você pode ter uma nora se só tem filhas?' E ele: ‘É nora porque é mulher da
minha filha, oras!’. Todo mundo ria”, afirma Cristiane.

Agir com naturalidade é a resposta do militar Antonio para quem tenta atingi-lo com
preconceitos. Quando alguém diz que o filho dele é "bicha", sabe o que ele diz? “É bicha, sim.
Tem saúde e me dá muita alegria. E aí?", conta Antonio, que considera o namorado de Airon
um filho. “Gosto tanto do Anderson que até dou bronca de pai nele”,  diverte-se ele, que, no
quartel, aconselha um amigo de trabalho a aceitar a filha homossexual.
Para Ricardo Reder,  o caminho da aceitação foi mais doloroso. Hoje ele até permite que
Victor leve o namorado para dormir em casa.  "Eu achava que fazia de tudo por meu filho e
descobri que estava errado. Hoje posso afirmar que aceitá-lo plena e incondicionalmente me
transformou numa pessoa mais feliz e completa."
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