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Diogo tem 24 anos, engenheiro, mora com os pais em um 

condomínio de classe média. Diogo é branco e tem olhos 

azuis. Começou a fazer mestrado e conheceu Camila. Camila 

é negra. Estão namorando há 6 meses e Diogo acha que está 

apaixonado.

Diogo não tem coragem de levar Camila em casa, pois acha 

que os pais não vão aceitar que ele namore uma mulher 

negra.

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

Eu amo a Camila, mas meus pais não vão aceitar 
que eu namore uma negra e desta forma acho 

melhor não apresentá-la aos meus pais.
Meus pais são racistas?



Diogo, sem dúvida nenhuma seus pais são racistas e 

preconceituosos, mas você também é.

Pelo fato de você achar que é normal 

estar namorando Camila há seis meses 

e não tê-la apresentado a seus pais por 

ela ser negra.

Se eu fosse racista
eu namoraria uma negra?

Você se apaixonou por Camila, mas não tem coragem de 

apresentá-la para seus pais, pois ela é negra. Claro que é racismo e 

sua postura colabora com o racismo dos seus pais.

Eu racista? 
De onde vocês
tiraram isso?



Eles não Tem
este direitONÃO! 

Não é isso. Eu apenas não quero brigar 
com meus pais. Eles tem o direito de 

não querer que eu namore uma mulher 
negra?

Mas meus pais gostariam de ter netos 
parecidos com eles e com meus olhos 

azuis. Isso é racismo? Eles só querem 
que os netos se pareçam com eles. O 

que tem de errado nisso?

Eles agem assim pois acreditam que pessoas brancas são melhores 

que pessoas negras e a gente precisa te dizer que eles estão errados. 

Todos somos iguais e se você concorda com eles, o racismo deles 

também vive dentro de você.



Diogo, qual a importância da cor da pele ou da cor dos olhos dos filhos 

que você poderá vir a ter com Camila? O mais importante é que um filho 

seja fruto de amor e que venha ao mundo para colaborar com um mundo 

melhor. Cor de pele e cor de olhos não têm nenhuma importância.

Poupar seus pais do quê? Camila é negra. Nada além disso. Isso não pode 

ser motivo de vergonha ou de preocupação sua de como seus pais vão 

reagir. 

Diogo, você guarda dentro de você um preconceito enorme e não tem 

coragem de assumir.

Ok. Mas meus pais não vão gostar de saber
que estou apaixonado por uma negra.
Eu apenas quero poupar eles. Estou errado?

Eu não sou preconceituoso. 
Se eu fosse, não amaria Camila.

Amaria?

 você está
erradoSIM! 



Você é adulto e se ama Camila e quer lutar contra o seu racismo você 

vai dizer a seus pais que a cor da pele dela não interfere em nada na sua 

relação com ela e também não precisa interferir na relação deles com 

ela.

Mas e se eu apresentar e
meus pais forem contra o namoro?

A gente acha que você não ama a Camila, pois o amor não permite este 
tipo de preconceito. O amor é libertador. 

Seus pais não têm direito de impedirem sua relação com uma mulher 
por ela ser negra. Isso é preconceito, racismo e, sobretudo, não colabora 
em nada com o mundo baseado na igualdade e solidariedade.

E você não tem motivo algum de achar que está poupando seus pais e 
não apresentar Camila para eles por ela ser negra. 

Eles nunca gostaram de negros. 
Eles sempre acharam que são pessoas

inferiores. O que eu faço agora?



Diogo, seu pais estão bem no limite do crime de racismo sim. 

Eles não devem tratar pessoas negras bem por serem pessoas 

"boas", eles devem tratar pessoas negras bem, pois elas são 

PESSOAS, independentes da cor de pele.

Te falo de coração que eles estão bem no limite de serem 

enquadrados em crime de racismo sim.

Converse com eles. Diga abertamente que o racismo não está com nada. 

Lembre que todos são iguais e que não faz sentido se achar superior a 

alguém por causa da cor de pele.

Brancos, negros, amarelos... são todos iguais. E mais, diga-lhes que no Brasil 

racismo é crime.

Não. Meus pais apenas não querem que eu 
namore uma negra, mas eles tratam os negros 
bem. Eles apenas não gostam de proximidade ou 

amizades. 
Eles são pessoas boas, mas não querem que o 
filho único namore uma negra. Só isso. Eles 

estão cometendo um crime só por causa disso?



Se você acha que seus pais estão certos em ter 

preconceito e se você, de fato, não quer mostrar 

Camila a eles o caminho é terminar, até porquê você 

também é racista e preconceituoso. 

Você precisa pensar muito sobre este racismo que 

vive e não assume.

Eu acho que vou terminar com a Camila. 

Eu não quero que meus pais sejam
presos e eles não vão aceitar nosso
namoro e podem acabar falando com
ela ou com os pais dela que não
aceitam que seu filho namore uma
negra. 

O que faço?



Agora você precisa lutar contra este preconceito que te faz 
mal e que não te leva a lugar nenhum. 

Agora você precisa buscar ajuda para construir o sentimento 
de igualdade.

Precisa conversar com seus pais e falar que namora Camila e 
que ela é negra e que isso não faz qualquer diferença para você. 

Precisa pedir ajuda para Camila.

Vocês tem razão. 
Eu sou racista. 

Aprendi a ser em casa. 
O que eu faço para mudar?



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Diogo, você precisa se libertar do ódio racial que foi sendo 

absorvido por você ao longo de sua vida.

E tenha certeza que a igualdade é o melhor caminho para a 

felicidade de todos.

Será que eu consigo?
E agora?

claro que sim!
Pegue a Camila pelo braço e vá andar com ela na 

rua e grite bem alto: Eu te amo.



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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Série Conversas #11
“NÃO quero APRESENTar MINHA 
NAMORADA NEGRA AOS MEUS PAIS.
SOU RACISTA?"



 
 Não quero apresentar minha namorada negra aos meus pais. Sou racista?
Respostas para algumas perguntas que podem estar passando pela sua cabeça.
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