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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

Maria Estela é médica e acaba de fazer 60 anos. 

Profissional ativa e atuante. Ela tem 3 filhos e 6 netos. 

Separada, vive sozinha em seu amplo apartamento. 

Desde que separou tem conhecido muita gente, mas 

ninguém como Miguel que tem 25 anos e estuda Direito. 

Maria Estela está saindo com o rapaz que tem a idade 

de seu filho mais novo. 

Maria Estela escuta todos os dias de amigos e dos filhos 

que Miguel esta com ela por interesse. Ela está insegura. 

Sou bem mais velha que ele. Será que 
ele esta comigo por interesse?



Maria Estela, ele está com você e você está 

com ele.  Da forma que você pergunta 

parece que você não mantém uma relação 

com ele.

Você tem idade para ser mãe dele, mas 

não é. Você é a namorada dele. 

As relações entre as pessoas não são 

presas a regras. 

Elas são livres e você é livre para viver 

esta relação.

Eu tenho idade para ser mãe dele.
 

Como não ficar insegura?



Nossa! 
O preconceito é enorme. 

Todo dia eu escuto que ele só
está comigo por interesse.

Todo dia eu escuto que ele
não gosta de mim.

Porque eu escuto as mesmas
palavras todo dia?



Muitos dos que falam isso estão querendo te 

proteger, mas fazem isso carregados de 

preconceitos construídos na nossa sociedade.

Para eles, uma mulher  mais velha jamais poderia 

ter uma relação sincera com um homem mais novo, 

mas você concorda que um homem mais velho, 

quando tem uma relação com uma mulher mais 

nova, as reações são bem diferentes?

Eles querem me proteger e 
eu quero é ser feliz. Será 
que preciso de fato ser 

protegida?



Se eles tiverem razão você saberá disso e poderá 

partir para outra história. Mas você não deve e 

nem precisa abrir mão desta relação com base 

na ideia de que eles possam ter razão. A certeza 

de que uma mulher mais velha não pode ser 

amada por um homem mais novo é uma certeza 

carregada de muito preconceito.

Você precisa é ser feliz e se o 

Miguel te trás esta felicidade 

não se preocupe com os 

conselhos protetivos. não 
O que você quer numa relação esta acontecendo. Isso é o 

mais importante.

Mas e se meus amigos e meus
 

filhos tiverem razão?



Eu ás vezes sinto vergonha. Fico 
pensando o que as pessoas pensam 
em ver uma sessentona com um 
garoto. Eu deveria sair menos 

com ele publicamente?

Você não precisa ter 

vergonha de nada. 

Você é uma mulher 

adulta e livre. não 
Você paga suas contas. Você trabalha e você esta 

viva. Saia com Miguel e vá aonde você quiser.  Vocês 

estão juntos, e namorados se divertem juntos. 



Ria delas. Ria forte. De gargalhadas, pois quem 

faz piada de uma relação de amor deve ouvir 

uma sonora gargalhada. Não se preocupe com 

estas pessoas. Elas não devem ocupar espaço na 

sua vida. Elas não podem tirar você da sua 

historia de amor pelo fato de terem preconceito 

e acharem que relações de amor são sempre 

iguais. O amor nos oferece o tempo todo muita 

diversidade. Viva isso sem medo ou culpa.

Mas e as piadas 
que escuto?



Como acreditar que um 
cara de 25 anos ame 
uma mulher de 60?

Eu estou apaixonada pelo 
Miguel, mas eu escuto tanta 

coisa que não consigo 
acreditar que ele esteja 

apaixonado por mim. 



Você fica tão presa no que as pessoas dizem e 

pensam sobre sua relação com Miguel que não 

está conseguindo perceber se ele, de fato, te ama. 

Você está criando um bloqueio que só vai 

atrapalhar sua relação. Fique surda para as 

opiniões contrarias a sua relação. Viva esta 

relação. 

Você com sua maturidade e emoção vai reconhecer, 

de fato, se ele te ama ou não.  Mas somente você 

tem o direito de abrir mão de um namoro e por 

vontade própria. 

Se você descobrir que não é amada cabe a você, e 

a não mais ninguém, tomar a decisão de se 

separar.



Você não acha melhor viver o hoje e deixar 

para pensar nas suas relações daqui a 10 

anos quando este tempo chegar?

Deixe os tempos serem livres. Viva o hoje sem 

medo do amanhã. Se prender em como vai ser 

daqui a 10 anos pode te atrapalhar a viver 

com intensidade esta relação que representa 

o hoje.

Mas e quando eu 
fizer 70 anos?



Seguir em frente sem medo, culpa ou preocupação.

Amar não tem receita. 

Amar não tem regras estabelecidas.

Amar é um ato de liberdade.

Amar é uma conquista que cada pessoa não pode abrir mão.

Você não precisa de coragem. Você precisa acreditar que é 

uma mulher livre e que a liberdade não te prende a nada. Não 

te prende a regras e muito menos a velhas convenções.

Eu preciso ter coragem de não ficar 
preocupada com o que pensam de mim 
e da minha relação com o Miguel.

O que devo fazer? 



Mas e se der errado? E se meu 
namoro com ele der errado?

Se der errado você vai partir para outra. 

Namoro não é para sempre. Namoro é um 

movimento de prazer que deve ser vivido 

enquanto estiver sendo bom. Se der errado 

você levanta, sacode a poeira e dá a volta 

por cima.

Mas eu quero muito que dê certo. 
Será que pode dar certo?



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Sim! Pode dar certo e você pode ser 

muito feliz com esta relação. Lembra da 

música da Rita Lee? "Enquanto estou viva, 

cheia de graça, talvez ainda faça um 

monte de gente feliz".

Sim. É assim que me sinto: Viva! 
O que devo fazer, então?

Ser feliz e fazer o Miguel feliz.
Seja e faça um monte de gente feliz.



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 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. 
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