
O que outros comentam sobre

HOMOSSEXUALIDADE: UM GUIA DE ORIENTAÇÃO AOS PAIS PARA A FORMAÇÃO DA CRIANÇA

“Todos os pais interessados tirarão proveito desse aconselhamento prático
para pais e mães sobre como ajudar uma criança a desenvolver sua identidade
sexual de forma segura que leve à orientação heterossexual na idade adulta.

“Dr. Nicolosi é profissional com renome internacional, reconhecido em razão
das terapias que promovem ajustamento heterossexual. É conhecido pela sua liderança,
de longa data, em uma associação profissional fundamental que aplica achados
científicos ao ajustamento psicossexual. Mas sua amplitude de conhecimento científico
técnico é acrescida por anos de extensa experiência clínica, em que ajuda as pessoas
no dia a dia.

“Essa combinação capacitou os autores a explicar aos pais os achados das pesquisas
psicológicas de uma forma muito prática. Seu livro fornece direcionamento claro
sobre o que os pais podem fazer para promover o ajustamento sexual de seus filhos.”

George A. Rekers, Ph.D., Professor de Neuropsiquiatria e Ciência do
Comportamento, Faculdade de Medicina da University of South Carolina.

“Utilizando uma forma eclética de psicoterapia baseada em princípios
psicanalíticos, dr. Nicolosi demonstra como impulsos e desempenhos homossexuais
podem ser modificados ou, em algumas instâncias, removidos. Isso dá esperança
aos pais de crianças que apresentam alguma perturbação de gênero, os quais antes
sucumbiam ao desespero.

“Há numerosas vinhetas clínicas no decorrer do livro, apresentadas de maneira
científica e de fácil leitura. Recomendo-o entusiasticamente.”

Charles W. Socarides, M.D., ex-Professor Clínico de Psiquiatria, Albert Einstein
College of Medicine/Montefiore Medical Center, Nova York, e Membro da American
Psychiatric Association.

“Para chegar à questão [do transtorno de identidade de gênero e o que pode
ser feito para ajudar], nós nos voltaremos ao melhor de todos os recursos que
encontramos para pais e professores. É fornecido em um livro excepcional, intitulado
Homossexualidade: um guia de orientação aos pais para a formação da criança, escrito
pelo psicólogo clínico Joseph Nicolosi, Ph.D., e Linda Ames Nicolosi.

Dr. Nicolosi, creio eu, na atualidade, é a autoridade mais importante em
prevenção e tratamento da homossexualidade. Este livro oferece conselhos práticos
e uma perspectiva lúcida sobre os antecedentes da homossexualidade. Desejaria
que todos os pais e mães o lessem, especialmente aqueles que têm alguma razão



para estarem preocupados acerca de seus filhos. O propósito do livro não é condenar,
mas educar e encorajar as mães e os pais.”

Dr. James Dobson, Presidente de Focus on Family, citado em Educando meninos:
como vencer o desafio de criar a nova geração de homens. (Editora Mundo Cristão)
[Bringing Up Boys: Practical Advice and Encouragement for Those Shaping the Next
Generation of Men.]

“Em Homossexualidade: um guia de orientação aos pais para a formação da criança,
baseado em seus muitos anos de especialização, Dr. Nicolosi traduziu o vocabulário
da ciência de pesquisa para uma linguagem clara que, certamente, é acessível ao
público leigo. Embora o livro seja basicamente orientado às necessidades de pais e
de mães preocupados com o desenvolvimento de gênero de uma criança, ele é também
um guia para o bom desempenho de pais em geral.

“Dr. Nicolosi, por meio de relatos claros e bem-descritos de suas sessões clínicas
e de discussões das teorias que ele defende e das que considera controversas, contribuiu,
por meio deste volume muito valioso, à literatura referente à sexualidade. Mais
importante, deve provar ser de imenso valor para todos aqueles preocupados com o
desenvolvimento e a educação da criança.”

Toby B. Bieber, Ph.D., psicólogo clínico, e co-autor de Homosexuality, A Psychoa-
nalytic Study of Male Homosexuals

“Como professor clínico de Psiquiatria, endosso com entusiasmo o esforço
de dr. Nicolosi na prevenção da homossexualidade. Os pais devem estar cientes
dos sinais de perigo e da possibilidade de se modificar a identidade de gênero de
seus filhos, ao fazer a escolha, se assim desejarem, de maximizar a probabilidade
de a criança tornar-se heterossexual em sua vida adulta.

“Fazer essa escolha não é viés ‘homofóbico’. É uma abordagem de bom senso
na atuação de pais que se enquadram ao sistema de valores de muitas famílias. Ao
escrever este livro, os autores cultivaram um terreno importante.”

A. Dean Byrd, Ph.D., MBA, vice-presidente da National Association of Research
and Therapy of Homoxesuality (NARTH).

“Joseph e Linda Ames Nicolosi escreveram um livro maravilhoso e correto
sobre a homossexualidade e a relevância do papel dos pais.

“Seres humanos que nascem com um tipo de equipamento sexual não tentam
mudar seu gênero, a não ser que, precocemente, haja problemas sérios em sua
experiência de vida, especialmente em relação aos pais.

“Creio que é imperativo que os pais, aos primeiros sinais de desvio, procurem
um psiquiatra conhecedor do assunto e façam todo o esforço para tomar consciência
daquilo que pode ser prejudicial em seu relacionamento com a criança em questão.

“Concluo com meu elogio : ‘Bravíssimo.’”
Natalie Shainess, médica (M.D.), psiquiatra; psicoanalista; autora sobre questões

de sexo e gênero.



“Os princípios de dr. Nicolosi sobre a prevenção da homossexualidade
beneficiariam qualquer pai ou mãe com filhos pequenos para que os criem com um
senso sadio de identidade de gênero. Se meus pais tivessem este material quando eu
estava em meus anos de formação, isso teria me beneficiado muitíssimo. O
conhecimento prático e eterno – mas muitas vezes desconhecido – desses princípios,
teria me salvado de anos de luta e de dor, pois só quando adulto comecei a dura
estrada para vencer essa minha luta homossexual. O livro de Joseph e Linda Nicolosi
deveria ser literatura obrigatória para todas as aulas de aprendizado sobre
desenvolvimento da criança.”

John Paulk, especialista em homossexualismo e gênero sexual do ministério
Focus on the Family [Foco na Família], ex-presidente da North American Board of
Exodus International, e autor de Love Won Out [O amor venceu].

Homossexualidade: um guia de orientação aos pais para a formação da criança
responde a uma grande necessidade para os pais de hoje em dia. Oferece discerni-
mentos nos conflitos entre pais e filho e nas incompatibilidades de personalidade
que podem armar o palco para atrações entre pessoas do mesmo sexo. O uso dos
diários de pais, em que descrevem sucessos, lutas e até derrotas fornece conselhos
realistas e práticos para tratar a raiz do problema em situações de prevenção.

“O entendimento que pode ser adquirido com este livro é extenso, podendo
levar à eliminação da dor e da frustração nas famílias, ao definir o nutrimento
sadio, tão essencial, para reforçar a personalidade singular e a identidade sexual
das crianças.

Don Schmierer, autor de An Ounce of Prevention [Um mínimo de prevenção], e
What’s a Father to Do: Facing Parents’ Tough Issues [O que um pai deve fazer? Enfrentar
as difíceis questões dos pais].

“Este livro supre uma grande necessidade. É cientificamente sadio, opondo-
se à abundante informação incorreta sobre o assunto da homossexualidade com a
qual o público é inundado nos dias de hoje.

“Este livro fornece elementos sobre o que fazer quando os filhos parecem estar
se desenvolvendo em uma direção homossexual, informações que nenhum pai
nem mãe pode encontrar nas bibliotecas em geral. Dr. Nicolosi, fundamentado
nos muitos anos de experiência clínica, apresenta diretrizes claras para oferecer aos
pais em relação à avaliação e, depois, à forma de como reagir de forma construtiva
a essa situação. Os pontos dos autores são práticos e realistas, sempre demonstrando
respeito pela luta dos pais em sua busca para auxiliar os filhos.

“Creio que este livro se tornará um clássico na literatura que os pais consultarão
por muitos anos ainda. Ele também pode abrir os olhos de muitos profissionais
especializados, psicólogos, psiquiatras e outros.”

Johanna Krout Tabin, Ph.D., ABPP, membro da Diretoria e do corpo docente do
Chicago Center for Psychoanalysis, e ex-psicóloga chefe do Chicago Psychological Institute.

“Os Nicolosis escreveram uma obra que abre novas frentes. Os autores desafiam
a Associação Americana de Psiquiatria, com razão, pela atitude estreita e totalitária
que essa organização assume em relação à homossexualidade.



“Os autores defendem muito bem a idéia de que números relevantes de
homossexuais desenvolvem sua identidade a partir de uma criação deficiente, e
que muitos desses homossexuais, mais tarde, desejam mudar sua orientação.
Também expõem estratégias úteis para ajudar os pais a evitar o desenvolvimento
homossexual , como também, em alguns casos, a reverter essa confusão de gênero.
Para pais preocupados com esse assunto, o livro dos Nicolosi é leitura obrigatória.”

Paul C. Vitz, Ph.D., Professor de Psicologia, Nova York University, autor de Psychology
as Religion: The Cult of SelfWorship [Psicologia da religião: o culto da auto-adoração].

“Estou feliz em recomendar com veemência Homossexualidade: um guia de orientação
aos pais para a formação da criança. Dr. Nicolosi é psicólogo experiente, perito no tratamento
de pessoas — crianças, jovens e também adultos que buscam vencer sentimentos
indesejados de atração pelo mesmo sexo — com o distúrbio de identidade de gênero.

“Ele é o presidente da National Association for Research and Therapy of
Homosexuality [Associação Nacional de Pesquisa e Terapia da Homossexualidade],
a mais importante associação nacional de psiquiatras, psicólogos e terapeutas
profissionais dedicada a fornecer ajuda e tratamento profissional a indivíduos que
lutam com a atração indesejada pelo mesmo sexo, que sofrem em razão das desordens
de identidade de gênero e de outras questões comportamentais homossexuais.
Altamente respeitado pelos seus pares, dr. Nicolosi é, extremamente, qualificado
para escrever este livro.

“Para ajudar crianças e jovens de hoje a lidar com os tremendos estresses que
criam ambigüidades e confusão com respeito à identidade de gênero e à orientação
sexual, os pais precisam ter mais entendimento do processo de desenvolvimento de
gênero do que as gerações anteriores tiveram. Homossexualidade: um guia de orientação
aos pais para a formação da criança, escrito por Joseph e Linda Nicolosi, fornece esse
tipo de informação útil para pais do século XXI, não só para a família e os amigos das
crianças e dos adolescentes que podem estar lutando com identidade de gênero,
como também para profissionais que precisam entender os processos complexos do
desenvolvimento de identidade de gênero, como os legisladores, os formadores de
opinião, os professores de ensino fundamental e médio, os advogados e os juízes,
profissionais esses que são desafiados hoje como jamais o foram no passado.

“Recomendo de forma veemente este livro-guia — extremamente interessante
e muito fácil de ler.”

Lynn D. Wardle, professora de direito, da faculdade de direito J. Reuben Clark,
Brigham Young University, e secretária-geral da International Society of Family Law.

“Dr. Nicolosi, com a sagacidade adquirida durante os anos de atuação, que
somam milhares de horas de trabalho com desordens de identidade de gênero,
utiliza sua perspicácia para apresentar, em um livro de leitura fácil, sua teoria e
experiência prática visando à prevenção de desordens de identidade de gênero. Eu
o recomendo como uma cartilha para a educação das crianças de todos os pais
preocupados com a orientação sexual apropriada de seus filhos em crescimento.”

Benjamin Kaufman, M.D., Professor Clínico, Departamento de Psiquiatria,
University of California na Davis School of Medicine.


