
 
que podem

 estar pa
ssando

pela sua 
cabeça.

Respostas 

para alg
umas pergu

ntas

coleção Conversas #19
- fevereiro 2015 - 

ilhof ? uem arap

ÃON ""   rezid ossop uE



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 de Lourdes é funcionária administrativa, separada, com um 

filho e uma vida financeira apertada. Sente-se culpada pelo filho 

não ver o pai e, por isso, acha que deve fazer todos os desejos do 

menino se tornarem realidade. 

Maria de Lourdes está endividada, mas não consegue dizer não.

Mas a situação está apertando e ela precisa parar com os gastos.

Maria de Lourdes gostaria de saber dizer não para seu filho sem 

que ele fique triste e magoado com ela.

Eu posso dizer Não para
meu filho?



Eu me separei muito cedo e, desde então, 
tento suprir todos os desejos do meu filho de 
12 anos. 

Eu tenho medo de dizer não e ele se afastar 
de mim.

Eu posso dizer não para meu filho?

SIM! 
O Não de uma mãe faz parte da educação e do aprendizado de 

uma criança para a vida.

Você deve dizer não sempre que 

ele retratar o melhor para 

seu filho. 



Como dizer não para um menino 

que nunca vê o pai?

Mas é muito complicado dizer não 

para uma criança sem pai. 

Ele pede as coisas e 

eu digo sim. 

Eu me sinto culpada por ele 

não ter um pai próximo.



Maria de Lourdes, seu filho não é a única criança que 

nunca vê o pai. 

Crianças podem perder pais e mães, e este não é um 

motivo para que seu processo de educação desconsidere 

que, na vida a palavra não vai ser uma constante em 

cada passo que elas derem. 

E, se ele não aprender isso com você, vai sofrer muito 

mais na vida para aprender. 

A vida diz não a toda hora.

Eu quero ver meu filho 
feliz. Se eu começar a 
dizer não, ele pode ficar 

infeliz?



Não, Ele não vai ficar infeliz pela mãe dizer não e dar 

limites. Ele pode ficar contrariado, chateado, mas isso 

não tem nada a ver com felicidade.

A felicidade do seu filho não pode ser alicerçada em 

apenas ouvir sim. 

O Sim sem limites é um caminho que pode deixar seu filho 

sem proteção para o futuro. 

O Não é, muitas vezes, uma forma efetiva de educar seu 

filho e o preparar para o mundo.

E se ele ficar com 
raiva de mim?



Você deve dizer não e conversar com ele porque a 

resposta é não.

Se ele pedir para faltar A aula a semana inteira, você 

precisa dizer não e explicar a importância na vida dele 

em  ir a escola e não faltar A aula.

Se ele pedir para não tomar banho, você precisa dizer 

não e explicar para ele a importância da higiene.

Se ele pedir para ver um filme impróprio para a idade 

dele, você deve dizer não e explicar que o tempo de 

agora não é para assistir este tipo de filme.

Se ele pedir para você deixa-lo ir para a casa de um 

amigo que você não conhece os pais, você deve dizer 

não e falar que, antes, você precisa conhecer e 

conversar com  os pais da criança.



O Não deve ser sempre acompanhado de 

uma explicação.

O Não vai ajudar muito seu filho a 

entender os caminhos que deve trilhar 

pela vida.

Vocês acham então que 
dizer não é importante 

para ele?

Sim!



Você, como mãe, tem o enorme desafio de formá-lo um ser 

humano preocupado com as pessoas, com a cidade, com a 

família, com os colegas. E, para que ele se preocupe com todos, 

e não apenas com ele mesmo, o seu papel é fundamental.

Dizer Não é traduzir para ele que existem limites que ele 

precisa entender e respeitar.

São estes limites que vão dar a ele um novo olhar sobre o 

mundo.

Eu quero o melhor para o meu 
filho. Se dizer sempre sim não é 
o caminho, eu devo aprender a 

dizer não.  Eu vou me esforçar. 
Será que eu consigo?



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Sim. Você consegue. E você vai conseguir, pois o que você 

quer, de fato, é o melhor para seu filho. E seu filho 

precisa que você o prepare para ser gente do bem, gente 

que acredita e entende limites, gente que sabe que a vida 

pode ter sim e não, mas, independente da resposta que 

vier, o respeito e a tolerância devem ser uma marca de 

cada ser humano.

Vocês estão certos. Eu preciso 
cuidar e pensar no futuro do meu 
filho. E agora, o que eu faço?

Chame seu filho para conversar e diga a ele que quer 

sempre ser sincera nas respostas que você der. Seja Sim 

ou Não. Serão respostas sinceras.



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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