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SABER AO CERTO1 

Isabel Bento  
 
 

 

Escrever Saber ao Certo foi um enorme desafio. Porquê? Porque pretendia agitar as águas, 

pondo o leitor no lugar do outro ou no seu próprio lugar, ou seja, queria que quem estivesse a 

ler pudesse sentir as dúvidas, a revolta, o receio, o alívio, a solidariedade e a ternura, pudesse 

criar empatia com o assunto a partir de um ponto de vista pessoal. Assim foi criado um texto na 

1ª pessoa – um Filipe que sente e conta, que se envolve e avança. Espero que cada leitor 

possa, num instante breve de leitura, mergulhar neste mundo e entendê-lo melhor. Espero 

consegui-lo…! 

Margarida Fonseca Santos 

 

 

– O céu desabou sobre mim… – ouvi-a dizer em sussurros, numa conversa que não era 

comigo, nem devia ser ouvida por mim. – Mas foi um instante, um instante muito pequeno. É o 

meu filho, não muda nada. É o meu filho, e eu gosto tanto dele que só me custa pensar nos 

dias todos que sofreu sem dizer nada! 

Encostei-me à parede, relembrando o momento, o dia, a cor exacta da luz do sol que 

entrava pela janela, as flores na jarra, tudo. 

– Mãe, eu sou gay… 

Minutos de silêncio, ou terão sido só segundos? Nunca hei-de saber ao certo. Dizes que o 

céu desabou sobre ti, mas eu não notei nada. Abraçaste-me e chorámos juntos. O alívio 

misturava-se com o remorso de ter mudado o guião da tua vida, da vida que levávamos, e tudo 

começou a parecer tão mais certo. 

– Eu sempre achei que eras gay, Filipe… 

– E nunca me disseste? Porquê? 

Encolheste os ombros, mostrando como os preconceitos condicionam até o amor 

incondicional, como o receio de falar é mais forte do que o receio de não saber fazê-lo. 

Lembraste-me as amigas raparigas, que te baralharam. Falaste-me do pudor em conversar 

sobre certos assuntos. Choraste o que imaginas que sofri. E, é estranho, sinto que te entendo. 

Conheces-me bem, se calhar melhor do que eu me conheci durante este percurso. E agora, 

que me reconheço e me aceito, vejo como foram disparatados os ensaios sem futuro que me 

                                                
1 
Saber ao certo, de Margarida Fonseca Santos e ilustrações de Francisca Torres, Estampa Editora, 2012. 

Uma edição bilingue (português e espanhol), criada em resposta ao desafio de Margarida Faria, da 
Associação de Mães e Pais pela Liberdade de Orientação Sexual e igualdade de Género (AMPLOS).  

Os direitos revertem para a AMPLOS 
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levaram a uma frase tão simples, como foram intrusivos os fantasmas que levaram para longe 

o sono e a alegria, como podia ter sofrido menos. 

– O céu desabou sobre ti, mãe? – pergunto-te, quando passas por mim. Sorris-me, ralhando 

em silêncio. Não devia ter ouvido nada, eu sei. 

– Foi tudo muito rápido, como se pudesse ver as implicações todas a chegarem em 

catadupa: família, amigos, os teus amigos... Mas depois, eras só tu. Não me interessa o que 

os outros pensam ou dizem. Interessas-me tu.
 

Este é um dos ‘quadros’ que podemos encontrar em Saber ao Certo, escrito na primeira 

pessoa, que nos fala do momento em que se assume a homossexualidade, e de como tudo 

muda a partir daí. Filipe é o seu personagem. Dúvida, silêncio, medo, revelação, são etapas 

por que passou.   

A leitura deste livro é simples e muito cativante e é de realçar como, em tão poucas 

páginas, consegue conciliar tantos elementos da história de Filipe e das reações dos/as que 

com ele convivem, no momento em que se assume.  

O tema é muito relevante e é abordado com muita sensibilidade, levantando as questões  

mais importantes: o apoio da família, as reações dos colegas e dos/as amigos/as, os medos, 

inseguranças e dilemas pessoais. É um livro que apela à reflexão e que consegue cativar-nos a 

“entrar” na história, pela empatia que se vai criando com o seu protagonista. 

É, de facto, uma leitura que marca, pela beleza da escrita, pela sua história e principalmente 

pela mensagem que transmite. 

“Antes de o adolescente se assumir, contar, há muito silêncio sofrido.” Esse terá sido “o 

motor mais forte” para escrever o livro, disse, a autora, no lançamento do livro, em Lisboa
2
. 

“Tinha de ser escrito na primeira pessoa. É a melhor maneira de se sentir as várias dificuldades 

por que passa alguém que assume a sua homossexualidade”. A homossexualidade não é uma 

escolha. A escolha é entre ficar escondido e sozinho ou assumir e seguir em frente
3
. 

 

 

 

                                                
2 Lançamento feito no dia 15 de Maio, assinalando o Dia Internacional das Famílias e Dia Mundial contra a 
Homofobia. 
3
 Sublinhados meus. 


