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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. 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
Geraldo é médico, tem 40 anos e sente-se realizado em seu
trabalho. Geraldo é casado, tem 3 filhos e se sente um homem
feliz, mas de uns tempos para cá está assombrado com um
novo sentimento que começou a pulsar muito forte dentro dele.
Geraldo tem tido desejos sexuais por crianças.

Eu sinto atração por crianças. Isso é normal?

NÃO!

NÃO É NORMAL

O que você sente se define
Como Pedofilia* e, além de
ser crime, é uma doença.

*Pedofilia: Perversão sexual na qual um indivíduo adulto sente atração sexual por crianças ou adolescente.

Crime? Não.

Eu sinto o desejo, mas eu nunca tive nada
com nenhuma criança. Seria crime pensar
em fazer sexo com uma criança?
Não é crime pensar em fazer sexo com uma criança, mas
se você não buscar ajuda profissional, como você pode
garantir que não vai acabar tentando realizar este desejo?
E se você realizar, será um grave crime.

No meu computador
guardo fotos de crianças que busco
na internet. Isso é o máximo que
eu faço. Isso também é crime?
Sim Geraldo, é crime. Este tipo de prazer
na internet tem sido comum, mas a tela do
computador não te protege do que você
está fazendo.

Mas o que mais importa nesta nossa conversa aqui é você buscar
ajuda e apoio para se tratar.
Você precisa aceitar que está doente e buscar ajuda para não pôr sua
vida pessoal, familiar e profissional em risco.

Ajuda de quem?
Se eu for a um médico eu não serei
denunciado?
Ajuda médica.
Ajuda de um psicólogo.
Estes profissionais estão preparados para te ouvir e te Apoiar no
tratamento que você precisa começar a fazer imediatamente.

Eu não tenho coragem de falar isso
para ninguém.
Como vou falar isso para um médico?

Geraldo, chegou a hora de falar sim.
Chegou a hora de procurar ajuda e apoio.
Chegou a hora de você sair do risco que está vivendo com a solidão
deste sentimento.

Mas e se o médico
me denunciar?
Ele não fará isso, pois tem uma ética a
seguir, mas é claro que você não vai
procurar qualquer médico e começar a
falar sem construir com ele uma relação
de confiança.

Não precisa chegar ao médico ou psicólogo e falar
logo sobre o que você está sentindo.
Você vai falar na hora certa e no momento que se
sentir seguro para esta conversa, mas não dá mais
para adiar a busca de apoio.

Mas eu não quero que
minha esposa e filhos saibam.
Eu preciso contar?
Não.Você não precisa contar.
Este é um assunto muito complicado
e muito pesado para conversar sem apoio médico
e clínico.
E você precisa medir se deve partilhar isso com amigos e com a família,
pois é, sem dúvida, um tabu que pode te deixar marcas para sempre.
O caminho da ajuda profissional te protege de problemas em suas
relações pessoais e familiares.

Minha família sofreria muito. Meus amigos
se afastariam de mim. Por isso nunca contei.
Me sinto muito só e com medo, mas eu
juro que nunca encostei em uma criança.
Vocês não acreditam?
Acreditamos sim. Confiamos em você, mas você precisa prevenir e começar
o tratamento o mais rápido possível para que não ocorra qualquer problema
seu em relação à crianças. E uma dica é apagar tudo sobre crianças do seu
computador.

Mas tudo que tenho no computador está
bloqueado com uma senha que ninguém tem.
Não tem risco. Precisa apagar por quê?
Precisa apagar para que você não tenha qualquer acesso ao que
fortalece este sentimento que você tem com crianças.
Agora é hora de não acessar imagens que te levem a pensar neste
desejo.
Agora é hora de evitar a convivência com crianças.
Agora é hora de se cuidar e se tratar.

Mas eu vou ter que me afastar
dos meus filhos?
Você já olhou alguma vez para eles com algum tipo
secreto de desejo?

Não. Nunca.
Eu nunca olhei para eles pensando em nada que
me levasse a pensar em sexo.Eu olho e só vejo
meus filhos com um enorme amor de pai. Jamais
teria algum desejo por eles. Voces não
acreditam em mim?
Geraldo, se você está seguro disso não se prive de se relacionar
com eles. Não tenha medo.
O melhor caminho para você enfrentar o que esta passando é
construir um caminho que te leve à liberdade total do que você
sente.
Estar com a sua família pode e vai te ajudar muito.

Eu não quero e não posso fazer sexo com uma
criança. Eu jamais me perdoaria. Eu morreria
de vergonha da minha família e dos meus amigos
e teria nojo de mim, mas eu estou com medo.
Eu posso acreditar que vou mudar?

pode e deve!
Com ajuda, apoio e tratamento você não vai fazer sexo
com nenhuma criança. Este medo que você está sentindo é
um sinal muito importante de que você precisa se cuidar, se
tratar e achar um caminho seguro para se sentir forte e
diminuir este sentimento.

Esta conversa foi muito boa.Estou me sentindo

preparado para a batalha que vou travar para não
sentir mais estes desejos.
Eu sei que vai ser duro, mas eu quero encontrar
o caminho. Eu vou conseguir, não vou?

Vai!

Você vai conseguir, pois você
quer.
Você vai conseguir, pois você
sabe que ter desejos sexuais
por crianças não é normal,
é crime e além de tudo é uma
covardia que deixa marcas
profundas nas crianças.
.

E agora?
O que eu faço?
Agora você vai procurar ajuda médica,
começar seu tratamento e viver sua vida
de forma normal.
Sugestão de filme: O Lenhador e a Caça.
Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org
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O 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 afrobrasileira 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.
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