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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

João Augusto tem 40 anos e leu uma matéria em que um casal de 

gays adotou um menino. 

João reafirma que não tem preconceitos, mas não acha certo que 

uma criança seja criada por gays. 

Na opinião de João Augusto, as crianças precisam de pai e mãe.

Vocês acham certo que gays 
possam adotar crianças?



SIM! 
Adotar é um ato de amor e se um casal de homens ou um 

casal de mulheres estão dispostos a esta prática de amor, 

somos totalmente a favor.

Nós achamos certo 

e também apoiamos. 

Sim. A criança vai ser educada por duas 

mulheres ou dois homens que estão 

juntos e dividindo a vida e que estão 

dispostos a receber uma criança em suas 

casas.

Mas a criança vai ser cri
ada por 

dois homens e duas mulhe
res?



Mas pode ser que um gay ou uma lésbica solteira também 

queira adotar, e da mesma forma somos totalmente a 

favor.

Vocês me desculpem,

eu não sou nada 
preconceituoso,

mas crianças precisam de 
pai e de mãe.

 Vocês não acham?



Sim. Achamos que o espaço ideal para uma criança é 

sempre estar com seus pais, mas todos os dias crianças 

são abandonadas ou são encaminhadas para abrigos por 

causa de maus tratos familiares.

Quando o pai e a mãe deixam de cuidar de seus filhos e os 

colocam em risco, eles não representam mais a proteção 

que toda criança precisa para crescer e se desenvolver.

Mas então estas 
crianças podem ser 
criados em abrigos. 

Não podem?



Sim, podem. 

Mas um abrigo sempre será uma instituição e 

não um espaço de convivência familiar. 

Crianças que estão em abrigos querem e 

merecem a chance de encontrar novos pais e 

novas mães.

Mas os abrigos não são bons
?

Abrigo não é família. 

Abrigo é instituição e por melhor que ele seja 

jamais será um espaço familiar que é tão 

importante para uma criança.



E vão viver todos os 
dias o preconceito?

Mas vão ser 
criadas por gays? 



Vão ser criadas por homens e mulheres 

que estão dividindo uma história e que 

sonham em ter filhos. 

O preconceito está na cabeça de quem 

não entende que o amor entre homens e 

homens e mulheres e mulheres é tão 

especial quanto o amor entre um 

homem e uma mulher.

não!



Pode até ser. Este pensamento faz parte da 

triste história de preconceito da sociedade 

brasileira, mas, sobretudo, Vão ficar 

conhecidas como filho ou filha de duas pessoas 

que se preocupam e se interessam pelo futuro 

de cada um deles.

Ah, mas vão ficar conhecidas 
como os filhos de gays. 

Não vão?



João, um processo de adoção é bastante rigoroso. 

Tem avaliação psicossocial, tem parecer do 

Ministério Público e tem uma decisão judicial. 

Nenhuma criança é adotada de uma hora para outra. 

Existem entrevistas, reuniões, visitas domiciliares e 

uma decisão do Juiz. 

Todo procedimento é realizado para o bem estar da 

criança e jamais para que ela seja abusada 

sexualmente por quem quer que seja.

E não há perigo destas 
crianças serem abusadas 
sexualmente pelos pais?



Eu fico preocupado, pois em geral os 
gays são pedófilos, não são?

Os gays são iguais a qualquer homem e 

mulher. Não são melhores e nem piores 

e muito menos são pedófilos. 

Isso é mais uma informação 

preconceituosa que te passaram e você 

acreditou.

não!Não são. 



Acreditamos e defendemos que os gays possam adotar 

crianças. Toda criança deve ter o direito de ter uma 

família. E se não foi possível ter um pai e uma mãe, elas 

podem ter dois pais, duas mães, um pai, uma mãe, mas 

elas vão estar em um ambiente familiar que vai fazer 

muita diferença na vida delas

Vocês realmente acham que 
é seguro para uma criança 
ser adotada por gays?

Mas uma família não deve ser formada 
por um homem e uma mulher?

Sim!



Não. As relações familiares mudaram muito. 

Hoje as expressões familiares são mais 

diversas e plurais. Uma família deve ser 

formada por pessoas que se amam, respeitam e 

que acreditam na vida. A única regra que deve 

estabelecer uma família é o amor.

Mas não é fácil a adoção de 

crianças por gays. É?

Não. Não é.

Infelizmente ainda existe muito preconceito no 

Judiciário e na sociedade que não acreditam que 

os gays possam ser uma família, mas aos poucos 

isso está mudando e mais crianças terão direito 

a terem uma família.



João, você tem recebido informações 

preconceituosas e está formando uma 

opinião que merece ser revista por você.

VOCÊ PRECISA CONHECER MELHOR a realidade 

de crianças abandonadas, A situação dos 

abrigos E o desejo de uma criança em ter 

um lar.

Conversando com vocês 
fiquei pensando se eu 
sou preconceituoso. 

Sou?



As crianças aceitam serem 
adotadas por gays?

João, as crianças estão livres do preconceito e 

deste ódio contra os gays. 

Crianças em situação de adoção querem uma mãe, 

um pai, dois pais, duas mães ou um pai e uma mãe. 

Querem proteção e o amor familiar e estão livres 

de qualquer preconceito sobre as formas de 

amar.

Sim!



Esta conversa com vocês 
me deixou envergonhado. 

Acho que estou 
pensando mais no que eu 
penso e acredito do que 

nas crianças. 

Não é?



Sim. Ao defender que crianças não sejam adotadas 

por gays você não está pensando ou defendendo as 

crianças.  Você está reafirmando o seu preconceito 

contra os gays.

Vocês tem razão. Eu preciso pensar 

nas crianças e no direito 
que elas têm 

em ter uma família. O que eu devo 

fazer agora?

Acreditar na capacidade de homens e mulheres, 

independente de orientação sexual, amarem e 

protegerem crianças que querem vivenciar a 

possibilidade de chamarem por um pai ou por uma Mãe. 

E se for por dois pais ou por duas mães melhor ainda.



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Defenda o direito das crianças poderem 

ter uma família e esqueça seu 

preconceito.

para saber mais sobre o assunto, 

busque na web informações sobre 

adoção de crianças por casal gay.

O que eu faço 
agora?



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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