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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

Maria José é casada com João. 

Eles descobriram que não podem ter filhos naturais e a 

cada dia pensam em adotar, mas estão cheios de dúvidas, 

medos e algumas exigências.

Enquanto pensam o tempo passa e o desejo de ter filhos 

aumenta.

Não podemos ter filhos, mas temos 
medo de adotar. Adotar é seguro?
Estamos preparados para adotar?



Mas nós somos brancos e 
queríamos um filho branco e 

recém-nascido. Seria possível?

SIM! 
Adotar é seguro e, sobretudo, é um ato de amor.

Adotar um filho é o mesmo que ter um filho natural.

Não há qualquer diferença.

Mas vocês precisam pensar muito se estão preparados para 

terem um filho e para terem este filho via adoção.



Maria José, vocês querem um filho ou vocês querem um 

filho branco e recém-nascido?

Que diferença faz se a criança for negra, oriental ou 

branca?

Vocês devem pensar em adotar uma criança que será 

filho de vocês.

Muitas vezes quem quer adotar faz exigências, pois no 

fundo não estão certoS desta decisão.

Nós queremos ser pais. Queremos muito. 

Mas não temos o direito de querer uma 

criança da nossa cor e recém-nascida?



Vocês devem procurar o juizado da infância e esclarecer isso 

para eles.

Sim!
Vocês tem este direito. A 

maioria das pessoas que 

querem adotar estão 

procurando crianças brancas 

e recém-nascidas. 

Já falamos isso para o Juizado, mas não estamos dando 

sorte. Estamos na fila. Eles já nos chamaram lá 3 

vezes, mas as crianças não eram como a gente sonha. 

Temos uma amiga que adotou dois irmãos, um de 2 e 

outro de 4 anos. Os dois são negros e ela é muito 

branca. A gente acha que todos olham e ficam 

prestando atenção. Estamos errados em pensar assim?



Sim. Vocês estão errados e nós não podemos 

deixar de dizer que vocês estão carregados de 

muito preconceito racial.

Qual a diferença entre uma criança branca ou 

negra?

Qual a diferença entre um filho branco ou negro? 

A cor da pele?

Um filho deve representar muito mais que isso na 

vida de vocês.

Um filho é expressão de amor.

E vocês não querem uma criança negra por 

preconceito racial.



Nunca tivemos preconceito. 
Como seríamos preconceituosos se até

temos amigos negros?

Como assim? Até temos amigos negros? 

Parece que vocês estão fazendo um favor, Uma 

concessão em ter amigos negros.

Não devemos separar amigos em brancos, 

negros ou seja lá que divisão o preconceito é 

capaz de criar.

Somos todos iguais. Somos todos humanos.



Parece que sim.

Um preconceito que vocês não conseguem 

enxergar mas que está dentro de vocês. Está 

pulsando em vocês.

Se vocês querem mesmo ser pai e mãe o primeiro 

passo é dizer no Juizado que querem uma criança.

Apenas isso. Querem uma criança para ser filho ou 

filha de vocês.

Será que não queremos filhos 

negros por sermos 

preconceituosos?



Sim. Vocês podem, mas pensa com a gente. 

Esta criança vai nascer como filho de vocês no 

dia que ela chegar na vida de vocês. 

Pode ter meses, pode ter 2 anos, pode até ter 5 

anos, mas ele vai nascer como filho de vocês no 

dia que ele entrar na vida e no amor de vocês.

Mas a gente queria uma criança 
recém-nascida. A gente queria criar 

desde o nascimento.
Não podemos querer isso?



Vocês tem razão. O nosso filho vai 
nascer no dia que entrar na nossa vida. 
Este será o dia do nascimento da minha 
maternidade e da paternidade do João.

Eu e o João precisamos conversar e decidir 
se queremos um filho sem exigências. 

Queremos um filho ou até 
mais filhos ou não? 

Nossa conversa me deixou
 com muitas perguntas.

Como achar as 
respostas?



Estas respostas vocês precisam construir 

juntos. 

Um filho adotado, ou não, traz 

responsabilidades e preocupações. 

Um filho adotado em nada é diferente de um 

filho natural.

Adotar é um desejo de ter um filho e um ato 

incondicional de amor.

Atos de amor não podem ter exigências.



sim! 
Vocês precisam pensar muito sobre este ato. 

Não podem adotar e depois apenas querer "devolver" 

a criança.

Nós vamos procurar o
Juizado e pedir um tempo para 

pensar. Estamos certos?

Vocês estão
certos.  



Vamos pensar muito. Vamos buscar 
ajuda de um psicólogo e vamos voltar 
ao Juizado apenas quando tivermos 
certeza do que de fato queremos.

Esta nossa conversa nos ajudou a 
entender que adotar é algo muito sério e 

de fato não estamos preparados para 
este ato, que, sobretudo, deve ser 

responsável e de muito amor.



Para continuar esta conversa: conversas@afroreggae.org

Agora é conversar, buscar apoio e construir 

a decisão de vocês com muita sinceridade.

Queremos muito que vocês estejam seguros 

do desejo de adotar uma criança, mas esta 

decisão tem que ter muita maturidade.

E agora o 
que fazemos?



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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