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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

Augusto acaba de fazer 30 anos. Dentista e professor 

universitário, tem uma carreira bem sucedida e é muito 

respeitado por sua família.

Sua mãe gostaria muito de vê-lo casar, mas ele sempre 

diz que seu tempo esta todo dedicado ao trabalho.

Tem medo e vergonha de que as pessoas descubram 

seus desejos por homens e tenta sublimar de todas as 

formas o que sente.

Ele odeia ser gay. Ele quer encontrar a cura.

Como posso encontrar a cura para este 
desejo que sinto por outros homens?



Augusto não há cura pois não existe doença. 

Você não está e nunca esteve doente. 

Sim. Eu estou doente. 

Não é normal que um homem 
goste de outro homem. 

O certo é que um homem 
goste de uma mulher.

Eu preciso me curar. Por 
favor, como encontro a cura?



Augusto o certo é amar. 

Alguns homens amam mulheres.

Outros, amam mulheres e homens.

Outros ainda, amam homens.

Como disse o poeta qualquer forma de amor vale a 

pena.

Não vale a pena não. Eu sei bem o 

medo que eu tenho em que descubram 

este meu sentimento por homens. Eu já 

sai com homens, mas depois que gozo 

sinto uma culpa monstruosa. Esta culpa 

então é normal?



Augusto, esta culpa está consolidada em você por 

tantos e tantos anos que você escutou, na sua 

família ou no grupo que você convive, que amar e 

estar com um homem é errado.

Você acreditou que está errado, que está 

cometendo um pecado ou mesmo que está doente.

Você não está errado, nem pecando e muito menos 

doente.

Voce esta realizando seu desejo.

Apenas isso. Esta culpa
tem cura ?



Acredite que você NÃO está doente.

Acredite que você NÃO está pecando.

Acredite que estar com outro homem é apenas 

uma forma de expressar amor e desejo.

Uma forma como outra qualquer.

Sim! esta culpa 

tem cura.

Mas eu não quero que minha mãe, 

minha família e meus amigos saibam.

Eu posso manter segredo?



Você tem o total direito de manter sua vida sem 

exposição. 

O processo, que aprendemos chamar de "sair do 

armário", tem um tempo para cada um.

SEU DESAFIO AGORA É CONSTRUIR SUA ORIENTAÇÃO 

SEXUAL SEM CULPA, MEDO OU VERGONHA..

Sim! VOCÊ 
PODE!

Orientação
sexual? 

Como assim?



Existe uma orientação sexual em cada um sobre 

seu prazer que deve ser absolutamente 

respeitada por todos.

NÃO SE ESCOLHE 

SER HÉTERO. 
NÃO SE ESCOLHE 

SER GAY.

Muitas pessoas 

falam em opção 

sexual, mas você 

mesmo sabe que 

não fez esta opção. 

A expressão 

correta para 

definir o seu 

desejo por um 

corpo igual ao 

seu é esta.



Você não faz o papel da mulher.

Seu parceiro não faz o papel da mulher.

Não existe uma mulher na relação entre dois homens. 

Isso é mais uma  desinformação que foi sendo 

construída como verdade.

Da mesma forma que quando duas mulheres estão 

juntas não  existe espaço para o homem na relação.

Ainda temos muitos mitos e preconceitos para superar. 

Eu não quero que fiquem pensando que eu faço

papel da mulher na relação. Eu não faço.

Como posso deixar isso claro para quem souber

que eu saio com homens? 



E se descobrirem
 no trabalho

Se não tem cura 
o que devo fazer?

?
Qual o problema?

Você não será um dentista melhor ou pior por ser gay e nem 

um professor melhor ou pior por ser gay.

Está na hora de você começar a descobrir que sua 

orientação sexual não é e nem precisa ser um problema na 

sua vida.



Ÿ Deve viver suas emoções e seus sentimentos. 

Ÿ Deve se apaixonar. 

Ÿ Deve abrir sua alma e seu coração para 

conhecer um cara legal e começar um 

namoro.

Ÿ Esqueça a culpa, medo e viva este seu desejo 

com alegria e com paz.

Ÿ Você merece.

Estou me sentindo melhor, 
mas ainda um pouco perdido. 
O que devo fazer agora?



Existem muitos caminhos.

Existem grupos de convivência, por 

exemplo. 

Você pode, também, ter ajuda de um 

terapeuta para pensar em caminhos 

para viver sua orientação sexual, mas 

o mais importante é estar aberto a 

intensidade do amor e da paixão.

Agora que você começa a se sentir 

mais livre, de uma hora para outra 

você vai encontrar uma paixão.



Eu quero ser livre.
Eu consigo?

Conta com a gente!

E queremos compartilhar com 

você um poema da Clarice 

Lispector:

  "LIBERDADE É POUCO. O QUE EU 

QUERO AINDA NÃO TEM NOME."



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Vai em frente e 

celebre sua forma 

de amar. 

Ela é tão nornal 

como qualquer 

outra.



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. 

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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 “Eu sou gay. Posso me curar?“ 

Respostas para algumas perguntas que podem estar passando pela sua cabeça.
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