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SAMUEL GOMES 
▸ No mercado publicitário há mais de 10 anos 

como Motion Designer, me formei graças a 
políticas públicas de inclusão (Prouni). 
Iniciando a minha carreira na literatura com a 
obra de estreia "Guardei No Armário" em 
2016. Ainda naquele ano, dei meus primeiros 
passos como criador de conteúdo com o 
canal de Youtube de mesmo nome de meu 
primeiro l ivro. Me tornando escri tor 
independente e vendendo duas edições 
completas do livro. Militante das causas 
Negra e LGBT, palestro sobre diversidade 
sexual por todo o país, sendo reconhecido 
por minha contribuição social através do 
canal no Youtube.
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VENCEDOR DO YOUTUBE 
NEXTUP BRASIL 2018
CREATORS BOOST 2019
VENCEDOR DO PRÊMIO AGITO CULTURAL 

FINALISTA DO 19º PREMIO E CIDADANIA EM 
RESPEITO A COMUNIDADE LGBT DE SP 

ELEITO UMA DAS 250 PESSOAS DO MERCADO 
DIGITAL PARA SEGUIR 

EMBAIXADOR GAMES 2019 

EMBAIXADOR NATURA 2019 

EMBAIXADOR AGÊNCIA RESPONSA 2019
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A EXPERIÊNCIA DE UM JOVEM HOMOSSEXUAL, 
NEGRO NA SÉTIMA MAIOR CIDADE DO MUNDO.

▸ O medo ao descobrir-se homossexual, 
a autoaceitação como homem negro e 
o rompimento com a religião dão o tom 
a esta obra autobiográfica de Samuel 
Gomes, que marca a entrada do autor na 
literatura nacional. Neste livro, narrado 
em primeira pessoa, o autor faz um 
convite ao leitor para visitar seu armário, 
compartilhando suas experiências, lutas e 
superações.
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DUAS 
EDIÇÕES ESGOTADAS

+ DE 1.000 LIVROS FÍSICOS VENDIDOS

NAS RUAS

POR DIVERSAS CIDADES DO BRASIL

TODAS AS 
PALESTRAS LOTADAS
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▸ O canal tem como objetivo principal, mostrar aos outros LGBTs, que muitas 
vezes não são assumidos, que eles não estão sozinhos. Dando a muitas 
pessoas para falarem sobre esse processo de descoberta, medos, conquistas, 
a saída do armário para família e como estão no mercado de trabalho.

▸ Inscritos +36.200



No começo de 2019 entregamos vários kit escolares 
com o apoio da audiência e de algumas marcas.
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QUADROS QUE VÃO ALÉM DAS HISTÓRIAS 

DE SAÍDA DO ARMÁRIO



ENGAJAMENTO

Elisangela Sales

Eu sou hétero e estava na igreja evangélica quando minha filha me contou que ela era homossexual, eu até então, achava que era 
demônios que causavam isso, mas quando vi minha doce menina, tão meiga, e cheia de amor saindo do armário, pude ver que era 
hora de apoiá-la sem julgamentos, se é certo ou errado, creio que é o individual de cada um com Deus, continuo apoiando-a e 
amando principalmente, e até dou conselho nos seus namoros, quando ela me pede, eu quero que não só ela mas todos sejam felizes!

João Marcus

Caramba, cada vez mais eu me emociono e aprendo com as histórias de saída do 
armário das outras pessoas. Arrasou no vídeo! Beijo, beijo! ♥

Henrique Bellini

Que vídeo mais gostoso de assistir! É tão gostoso quando a gente vê a nossa história dentro de outra 
história (quando a situação é boa) que dá muita esperança de que tudo tá mudando.... Devagarinho, mas tá!
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O Instagram
▸ Seguidores +13.500



1.650

2.924

Audiência em crescimento

★Legendas em todos os Stories 
★Libras em todos os vídeos do canal

ENGAJAMENTO CONTATO@GUARDEINOARMARIO.COM

Audiência em crescimento
1.979

Só do perfil pessoal



Marcas parceiras
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