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A coleção CONVERSAS da Editora AfroReggae nasceu com o desejo de 

facilitar diálogos que muitas vezes podem parecer impossíveis. Conversar é 
entrar em mundos diferentes, é conhecer novas opiniões; é ceder nas suas 
próprias opiniões quando você percebe que o outro de fato pode ter razão. 
Nem sempre é fácil conversar, mas deixar de falar com o outro é congelar ideias, 
afetos e sentimentos. Não conversar pode até gerar medo e inseguranças. 
Conversar é conhecer o outro e se apresentar sem amarras. 

Esta é uma Coleção que tem a perspectiva de ajudar no papo que faz tempo você 
quer ter e ainda não teve a coragem de puxar e a cada mês trataremos de um 
assunto diferente.

Se você tem algum assunto com o qual precisa de ajuda, mande um email para: 
conversas@afroreggae.org

Posso dar a vida por vivida? 
Se você está com problemas demais e chegou ao ponto de se perguntar se 

deve dar a vida por vivida, este guia é para você.

Márcia tem 37 anos. Ela tem 2 filhos, um com 15 anos e o caçula com 10. O 

mais velho acabou de ser reprovado de ano fazendo com que seu ex-

marido cortasse todos os cursos do menino. Está separada faz um ano, 

desempregada a mais de cinco e não consegue um novo emprego. A 

pensão dada pelo ex-marido não cobre os gastos. Sua mãe acaba de 

descobrir que está com câncer de mama. Márcia esta exausta e sem 

esperanças. Marcia esta desistindo de viver.

A Coleção Conversas busca responder algumas perguntas daqueles que, 

segundo Miguel Falabella, estão considerando ‘’dar a vida por vivida’’. 

Quando os problemas parecem não acabar nunca e não conseguimos 

mais ver o lado bom da vida, não são poucos aqueles que consideram esta 

opção. Questionar-se sobre todos os caminhos possíveis é sempre uma 

opção e é esta a finalidade desta publicação.



Eu quero dar a vida por vivida.

 Eu posso?
Você está de fato com muitos problemas, muitas angústias e 

claramente enfrentando muitas dificuldades. É perfeitamente 

compreensível que você esteja exausta e sem esperança. 

Você é livre para tudo, até mesmo para desistir de viver, mas a 

pergunta que você precisa se fazer agora não é se você PODE dar a 

vivida por vida, e sim se DEVE.

Lembre-se:
“Desistir da vida é uma solução 

permanente para problemas 
que são temporários”

James MacArthur



existe outra saída?
Mas...

Sempre existirá a possibilidade de 
você buscar ajuda e se você está 

tendo estes sentimentos o momento 
mais adequado para procurar ajuda 

é agora.

Você não é a primeira e nem será a última pessoa a passar por 

isso, mas você não deve desistir da vida. Os problemas sempre 

existirão e devem ser sempre encarados de frente. Se você 

realmente acha que esta é a única saída você apenas está 

precisando de ajuda para enfrentar cada um deles.  Além do 

mais, a gente não quer que você desista da vida.



 "Cada um sabe a dor e 
a delícia de ser o que é”.

Mas tantas pessoas já desistiram. 
Elas estavam erradas? Foram fracas?

Ninguém deve ser culpado por ter dado a vida por vivida. Como 
disse Caetano em uma de suas músicas mais lindas:

Muitas das pessoas que desistiram estavam solitárias, desesperadas e 

não tiveram força ou mesmo coragem para pedir ajuda. Se você está 

conversando com a gente já pode ter total certeza que não está mais 

sozinha e que nós estaremos aqui para te apoiar.

O primeiro passo você já deu: você esta pedindo ajuda!

Respeitamos cada um que um dia deu a vida por vivida, mas antes de 

tudo acreditamos na força da vida. Em muitos momentos ela é 

mesmo dura, mas devemos sempre acreditar que ela pode melhorar.

Caetano Veloso



?
Mas você já imaginou se der a viva por vivida? Quem vai 

criar seus filhos? Quem vai cuidar de sua mãe? Quem 
vai assumir os problemas da sua casa para resolver? 

Dar a vida por vivida significa abandonar os 
problemas, mas eles vão continuar a existir. 

Se sua mãe está doente ela precisa de você mais do que 
nunca. Se seus filhos já estão com dificuldades como 

lidarão com a sua ausência? 

Vamos pensar juntos:
Na questão da pensão você pode procurar um 

Defensor Público para te ajudar. 
Vale sempre tentar uma conversa com seu ex-marido. 
Ele também tem responsabilidade sobre seus filhos.

Sua mãe precisa de apoio no tratamento: 
você precisa estar ao lado dela. 

Não deixe de procurar o Serviço Social e de Psicologia 
do hospital que ela estiver sendo atendida.

Para seus problemas diários que tal procurar um um 
Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) 

perto de você?

Seria muito bom que você buscasse apoio de um 
Psicólogo. Entre em contato com a gente e vamos 

procurar um serviço na sua cidade.

O mais importante agora é você procurar apoio: 
você vai encontrar proteção para resolver seus mais 

difíceis problemas.

Mas eu estou exausta.
Como dar conta de tantos problemas? 
Como sustentar meus filhos? 
Como apoiar minha mãe?



O emprego não vai bater na sua porta, mas você 
precisa estar preparada e atenta para qualquer 

oportunidade.

A primeira coisa é estruturar seu currículo, relatar suas 

experiências anteriores de trabalho, habilidades e talentos. 

Depois você deve deixar o maior número de pessoa saber 

que você quer voltar a trabalhar, nunca se sabe quem pode 

ser o próximo a lhe abrir uma porta. Quer nossa ajuda?

Vamos buscar saber se na sua cidade existe um Centro de 

Recolocação Profissional. Se você deseja realmente voltar 

a trabalhar é preciso disposição e organização.

Mas como eu vou 
arrumar um emprego? 
Estou tanto tempo sem trabalhar… 



Eu devo contar este sentimento 

para uma amiga?
Se você tem uma amiga ou amigo especial e acha que pode 

confiar neles, claro que é bom compartilhar seus sentimentos. 

Quanto menos sozinha você se sentir agora melhor, buscar 

ajuda é a coisa mais importante a se fazer agora.

Os verdadeiros amigos não vão te criticar, eles vão te apoiar e 

te ajudar a sair deste momento.

Dica de Filme: 

A Corrente do Bem (2000)

Os verdadeiros amigos querem você viva 

e celebrando a vida.



E se achararem que 
estou fazendo Drama?
Quando estamos passando por momentos difíceis é 

normal que algumas pessoas achem que é apenas exagero 

nosso e é por isso que você deve procurar ajuda entre 

aqueles que você realmente confia. Se você está passando 

por dificuldades e pensando em dar a vida por vivida seus 

amigos com certeza saberão que não é drama ou uma 

crise emocional.

Com apoio de outras pessoas você vai superar este 

momento difícil e, mais do que tudo, seguir a diante em 

sua vida.  Buscar ajuda é essencial para sentir-se forte e 

confiante para enfrentar seus diversos problemas. 

Se seus problemas parecem grandes demais nesse 

momento, você não precisa vivê-los sozinha(o).



Será que eu estou Maluca? 
Não! Não achamos que você está doida, louca ou coisa parecida. 

A única certeza é que você está triste, angustiada ou até mesmo 

deprimida. Seus problemas definitivamente são muitos, mas isso 

não quer dizer que você esteja maluca. 

Acredite: seus problemas não são maiores e nem menores do 

que os de ninguém, mas neste momento você está se sentindo 

frágil demais para dar conta sozinha deles. Foi esta solidão que te 

levou a pensar em dar a vida por vivida e agora você não está 

sozinha. Você pode conversar com a gente.

Procure sim, um médico pode te ajudar muito. 

Ele pode identificar claramente seu nível de tristeza, angústia ou 

depressão. Um profissional é extremamente importante neste 

momento para indicar tratamentos alternativos e um 

acompanhamento psicológico. 

Lembre-se que neste momento todas as ajudas profissionais e 

solidárias são importantes. Procure saber se a rede pública 

próxima a você possui algum Psiquiatra.

Mas não seria bom procurar um Médico?



O que torna a vida de um jovem LGBT difícil 

é a discriminação e a violência. 

Ainda mais difícil se for de seus próprios pais.

Você realmente acredita que eu 
possa ter minha vida de volta?

Eu posso voltar a ser feliz?
Definitivamente sim. 
Nós acreditamos totalmente na sua capacidade de enfrentar seus 

problemas com o devido apoio e amizades verdadeiras.  

Acreditamos que você pode ser muito feliz.

Não temos dúvidas que você pode reconstruir sua vida e ter uma 
linda história para contar como mãe, filha, profissional e, quem 

sabe até, namorada. Quem garante que a qualquer momento você 
não pode reencontrar um amor e ter a "sorte de um amor 

tranquilo"?

Tanta coisa boa pode, e com certeza, ainda vai acontecer.

"Tudo que a gente precisa na vida é ter 
uma história para contar".
Trecho da peça “A Dona da História” de João Falcão



O que torna a vida de um jovem LGBT difícil 

é a discriminação e a violência. 

Ainda mais difícil se for de seus próprios pais.
Se eu tiver mais dúvidas 
eu posso procurar vocês ?

Se quiser falar pessoalmente é só dizer que a 
gente se encontra. Nossa equipe está no Rio de 
Janeiro e em São Paulo, mas hoje em dia com a 
internet e a gente pode falar independente da 
distância. Estamos aqui para o que der e vier.

Claro que pode. É so mandar um email para 

conversas@afroreggae.org 
e a gente continua conversando.



Mas então o que eu faço?
“Confie nos amigos, na sua família e 

venha Viver!

Para continuar esta conversa:
conversas@afroreggae.org

”



A terceira edição da Coleção Conversas é 
dedicada à poeta e tradutora Ana 
Cristina Cézar que em 1983 deu sua 
vida por vivida.

‘’Tarde Aprendi, bom mesmo 
é dar alma como lavada.
Não ha razão para conservar 
este fiapo de noite velha.’’

O Grupo Cultural AfroReggae é uma 
organização que luta pela transformação 
social e, através da cultura e da arte, 
desperta potencialidades artísticas que 
elevam a autoestima de jovens das 
camadas populares. Tem por missão 
promover a inclusão e a justiça social, 
utilizando a arte, a cultura afro-brasileira e 
a educação como ferramentas para a 
criação de pontes que unam as diferenças 
e sirvam como alicerces para a 
sustentabilidade e o exercício da 
cidadania. 

Ana Cristina César
(1952-1983)

Sede Rio de Janeiro 
Rua da Lapa, nº 180 – Centro 

Rio de Janeiro (RJ) 
+55 21 3095.7200 

 
Representação São Paulo 

Rua João Brícola, nº 24 
18º andar – Centro 

São Paulo (SP) 
+55 11 3249.1168 
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Posso dar a vida por vivida?
Respostas para algumas perguntas que podem estar passando pela sua cabeça.

coleção Conversas #3

Apoio
Institucional:


	Página 1
	Página 2
	Página 3
	Página 4
	Página 5
	Página 6
	Página 7
	Página 8
	Página 9
	Página 10
	Página 11
	Página 12
	Página 13
	Página 14
	Página 15

