
 
 
 
 

 
 
 

 

Adolescentes e Jovens LGBT 

Perguntas sobre a tua Sexualidade. 
Adaptado de: http://www.advocatesforyouth.org 

 

O que é a Homossexualidade? 

É a atração emocional, romântica e sexual por pessoas que têm o mesmo sexo. Muitas pessoas preferem falar em 

Lésbicas (no caso das mulheres) e Gays (no caso dos homens). 

 

É normal ser gay ou lésbica? 

A Homossexualidade é completamente normal. A Homossexualidades sempre existiu na Humanidade e as 

pessoas lésbicas, gays e bissexuais sempre foram parte da Sociedade, de todas as etnias, níveis socioeconómicos e 

educacionais. 

 

O que é a Bissexualidade? 

É a atração romântica, emocional e sexual quer por pessoas do mesmo sexo biológico quer do sexo oposto. A 

Bissexualidade é completamente normal. A Bissexualidade sempre existiu na Humanidade e as Lésbicas, Gays e 

Bissexuais sempre foram parte da Sociedade, de todas as etnias, níveis socioeconómicos e educacionais. 

 

A Homossexualidade e a Bissexualidade são doenças mentais? 

A Homossexualidade e a Bissexualidade não são doenças mentais. Os mais diversos estudos mostram que as 

pessoas Homossexuais e Bissexuais não têm nem mais, nem menos doenças mentais do que as pessoas 

Heterossexuais. 

 

Podem pessoas Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transsexuais ter uma relação amorosa duradoura? 

Sim. A maioria das pessoas LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais e Transsexuais) o que procuram é terem, 

efetivamente, relações amorosas duradouras. Muitas vezes e devido à rejeição da Sociedade por este tipo de 

relações, os casais optam por se resguardar e por isso é que tu não os vês em publico. 

 

Quando é que as pessoas Gays, Lésbicas, Bissexuais e Transsexuais dão conta de que o são? 

Nós podemos dar-nos conta da nossa orientação sexual e da identidade de género em qualquer momento da 

nossa vida. Alguns simplesmente crescem já o sabendo e outros dão-se conta mais tarde (na sua Adolescência ou 

por volta dos 20 anos, por exemplo). 

 

Onde trabalham as pessoas LGBT? 

Nos mesmos sítios que as pessoas Heterossexuais. As pessoas LGBT podem trabalhar em qualquer parte onde 

possam usar os seus talentos e habilidades. A orientação sexual e a identidade de género não têm nada a ver com  

as habilidades e talentos no desempenho de um trabalho. 

 

Os Homens Gays são femininos e as Mulheres Lésbicas masculinas? 

As pessoas LGBT são variadas na sua forma de vestir, tal como as pessoas Heterossexuais. Muitas pessoas LGBT 

são como os estereótipos mostram, mas a grande maioria não se sente confortável com essa forma de vestir. Por 

outro lado muitos Homens Femininos e Mulheres Masculinas são Heterossexuais. A variedade nos modos de ser e 

de estar pode ser encontrada em todos os grupos humanos. 


