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Est
ou num caminho errado?

Eu
sou

garoto
de programa.



João acabou de completar 19 anos. Seu pai morreu faz 8

meses. Ele, sua mãe e 3 irmãos moram em um bairro muito

pobre e sobrevivem com o dinheiro que a mãe ganha de

Programas Sociais e de faxinas que faz em casas de outras

famílias.

João não terminou o Ensino Médio, não consegue emprego e

não tinha dinheiro para comprar nada do que gosta e nem de

sair com a namorada. João não queria se envolver com crimes

e nem com drogas.

Um pouco antes de completar 19 anos seu primo começou a

chamar ele para um trabalho "fácil" e lucrativo. João aceitou e

há cinco ámeses est trabalhando e ganhando para fazer tudo

que gosta e ainda ajudar sua mãe e seus irmãos.

João, 19 anos é aroto de rograma em uma auna., g p s

A oleção CONVERSASC da EditoraAfroReggae 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. 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 tratamos de um
assunto diferente.

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



João, você não está no caminho errado.

Você está no caminho que neste momento é

possível para você.

Eu sou Garoto de Programa.
Estou num caminho errado?

Mas se meu trabalho é normal
por que sinto tanta vergonha?

Você não teve muitas oportunidades e est comá

dificuldades de arrumar um emprego formal.

O seu trabalho atual é um trabalho como outro qualquer e

merece todo nosso respeito, mas precisa de alguns

cuidados.



João, a vida inteira você escutou que o trabalho ligado a prostituição,
seja ela masculina ou feminina é errad , pecado ou crime. É naturalo
que você tenha dificuldades com este trabalho, mas você precisa
construir a certeza de que não est cometendo nenhuma ilegalidadeá
ou imoralidade.Você está trabalhando em uma das mais antigas
profissões do mundo.

VOCE NÃO

ESTÁ ERRADO

Minha mãe, namorada e meus irmãos
não podem saber de nada. Eu tenho
medo que eles me mandem embora

.da vida deles Estou errado?

NÃO!
Você trabalha numa profissão carregada de muito preconceito. Eu
diria que você não precisa se sentir culpado e nem sentir vergonha.
S ,e você não se sente a vontade não fale para sua família que você
trabalha como garoto de programa, até porque você está a muito
pouco tempo nesta profissão. Esper um pouco mais.Veja se você vaie
seguir neste trabalho e com o tempo você avalia o que é melhor
para você, sua família e sua namorada.



Mentir é sempre chato.Você tem toda razão. Mas você está mentindo,

pois está com medo do preconceito e da reação da sua família, amigos e

namorada. O tempo de falar a verdade será construído por você na hora

e no momento certo para você e para suas relações.

Eu disse para minha mãe que sou garçom,
mepois ela viu chegando com dinheiro.

,Chato mentir né?

João, não fique preocupado com este rótulo não.Você é um trabalhador.

Você, no seu trabalho, está percebendo que os movimentos de prazer

não são e nem devem ser emparedados em regras.

Será que eu vou virar Gay por estar trabalhando
como garoto de programa para homens?

Mas s vezes eu gosto de transar com homens.à
Isso não me faz ser gay? Eu não quero virar gay.
Eu vou virar gay se continuar neste trabalho?

João, este trabalho abriu novas possibilidades de prazer para você.

Durante toda sua infância e adolescência você aprendeu que você só

poderia ter relações com mulheres e no seu trabalho novas portas e

janelas foram abertas. Não se preocupe com o que sente, com quem

sente e com quem você goza. Isso é um sentimento individual e não diz

respeito a ninguém.



Você pode casar, ter filhos e realizar todos os seus sonhos. Ser garoto de

programa não vai atrapalhar sua vida, mas vale lembrar de algumas coisas

muito importantes:

� Não transe sem egurança, isso quer dizer que você deve usars

sempre camisinha.

� Lembre-se que esta profissão tem tempo determinado. Hoje você

tem 19 anos mas vai ter 30 e é preciso estudar e se capacitar para,

quando este tempo chegar.

Mas eu não sou gay e quero
casar e ter filhos.

Este trabalho vai me impedir
de realizar este sonho?

claro que NÃO!



Mas tem cliente que paga o
dobro se eu não usar camisinha.
Como recusar?

João, você só não pode transar sem camisinha. ocê tem queV

respeitar seu corpo.

Você sempre deve negociar com seu cliente antes do programa.

Assim fica bom pra você e para o cliente.

João, nunca transe sem camisinha. E eu vou ser super franco com você. Não

coma e nem dê sem camisinha e não chupe sem camisinha. Esta é a única

forma de você se prevenir da Aids e de outras doenças e não tem dinheiro

que pague pela sua saúde e pela saúde da sua namorada.

Diga sempre pro cliente que sem camisinha não rola.

Na sauna que eu trabalho tem muitos caras
mais velhos querem me comerque só .

Eles pagam mais por isso. Eu posso aceitar?

Mas eu Eu ganho mais eestou preferindo dar.
ara meu pau ficarnão preciso tomar remédio p

duro. Tudo bem fazer assim?



Claro Se você conseguiu este caminho para facilitar o!

seu trabalho e evitar tomar remédio para ter ereção,

tudo bem. Você é muito novo para tomar remédio.

Encontre o caminho que fa você realizar seu trabalhoça

sem usar droga ou transar semqualquer tipo de

camisinha.

Eu, as vezes tenho nojo
de clientes. O que devo fazer?

João, se algum cliente te causa nojo você deve recusar o

programa.Você não é obrigado a fazer todos os

programas que te oferecem.

Você pode e deve escolher o programa que vai fazer.

Este é um direito seu.



Então eu não sou obrigado a fazer programa com
todos que querem?

Você tem o direito de dizer ao cliente com toda educação que não esta
afim de fazer o programa. Fique tranquilo e sereno na hora de dizer
não. Você está num trabalho em que precisa aprender a dizer não.

Eu, as vezes tenho medo deste trabalho.
Isso é natural?

Não! Você não é.

Sim. Este medo é natural. Não é um trabalho fácil e ele tem riscos sim.

dicas:
evite ir na casa do cliente que você ainda não conhece e para parques ou lugares desertos.

A sauna continua sendo um local seguro para seu trabalho e escolha os hotéis que você vai

trabalhar. Trabalhe sempre em hotéis conhecidos.

Esta nossa conversa está muito boa.
Estou tirando muitas dúvidas.

Se eu precisar de apoio eu devo procurar quem?



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

sim!
Siga e seja responsável com seu corpo

e com os corpos dos seus clientes.

E lembre-se que seu trabalho tem a importância
de qualquer trabalho.

Se você precisar de tirar dúvidas pode escrever para nós ou verificar
se na sua cidade tem uma coordenação ou um projeto para

diversidade sexual.

E agora sigo neste
trabalho sem problemas?

Pra se viver do amor
Há que esquecer o amor
Há que se amar
Sem amar
Sem prazer
E com despertador
- como um funcionário

Há que penar no amor
Pra se ganhar no amor
Há que apanhar
E sangrar
E suar
Como um trabalhador

Ai, o amor
Jamais foi um sonho
O amor, eu bem sei
Já provei
E é um veneno medonho

É por isso que se há de entender
Que o amor não é um ócio
E compreender
Que o amor não é um vício
O amor é sacrifício
O amor é sacerdócio
Amar
É iluminar a dor
- como um missionário

Viver do Amor
Chico Buarque

A coleção conversas respeitou integralmente as expressões usadas no cotidiano do trabalho dos garotos de
programa.



O é uma organização queAfroReggae
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.

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

Contatos
www.afroreggae.org

facebook.com/afroreggaeoficial
twitter.com/AfroReggae

Coordenador Executivo
José Júnior

Coordenador Executivo Adjunto
Danilo Costa

Autoria
Marcelo Reis Garcia

É permitida a reprodução dos conteúdos desta
publicação, desde que citada a fonte.

Reproduções para fins comerciais são proibidas.

Série Conversas #10

“ GAROTO DE PROGRAMA.Eu sou

NUM CAMINHO ERRADO?"estou



garoto de programa. Estou num caminho errado?Eu sou
Respostas para algumas perguntas que podem estar sendo feitas por um garoto de programa.
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