
!PRESTA atenção
A nova família

Nº 12 - Jul/15



Apresentação

Esta edição da Coleção Presta Atenção! vai falar sobre a família. Sobre a 

nova família.

Os tempos mudaram, o mundo mudou e com ele surgiram muitas 

liberdades individuais e coletivas. 

A imagem de um único modelo de família também mudou, pois novas 

relações e expressões de amor foram constituídas.

Estamos vivendo uma onda conservadora que quer negar relações 

familiares importantes.

O AfroReggae quer colaborar no debate e, sobretudo, defender as novas 

famílias expressando seu respeito e afeto por cada uma delas.

Não existe família perfeita e muito menos um único modelo de família.

"Toda forma de Amar vale a pena". 

Marcelo Reis Garcia

Autor e Coordenador Editorial da Coleção Presta Atenção!

"Liberdade é pouco. O que eu quero ainda não tem nome."

Clarice Lispector



3 - Uma família pode ser 
formada por duas mulheres. 

1- Uma família pode ser formada por 
um homem e uma mulher.

2 - Uma família pode ser 
formada por dois homens. 



6 - Casais formado por duas 
mulheres também podem ter filhos. 5 - Casais gays também podem 

ter filhos.

4- Casais podem ter filhos.



10 - Uma família pode
           ser formada em qualquer

         tempo da vida.

9- Mulheres e homens mais velhas 
podem formar uma família com
homens e mulheres mais novos.

8- Casais podem ter diferentes 
origens e raças.

7 - Um casal não precisa ter 
filhos para ser uma

família. 



12 - Mulheres, que já foram casadas 
com homens, podem formar uma nova

família com outra mulher.

11 - Homens, que já foram 
casados com mulheres, 

        podem formar uma
             nova família com
             um outro homem.

14- Irmãos são frutos de várias 
relações de casais ao longo da vida.  
O termo meio irmão é pejorativo. 

13- Não é preciso um papel oficial 
para que uma família seja constituída.



Patrícia se casou muito cedo com o amor de sua vida. O nome dele era Carlos. Eles 

eram novos e cheios de planos. Tiveram um filho e as responsabilidades levaram a 

Carlos desistir de ter uma família e ir embora

Patrícia resolveu criar sua filha sozinha, mas um tempo depois conheceu Alexandre. 

Começaram a namorar e Patrícia ficou grávida. Desta vez não houve casamento e 

foram morar juntos. Patrícia formava sua nova família e estava com dois filhos.

Aos poucos eles foram se desentendo e acabaram se separando.

Em seguida, Patrícia conheceu Isabela. Aquela forma de amar era nova, mas Patrícia 

começou a namorá-la e quando viram estavam morando juntas com os dois filhos 

de Patrícia.

Patrícia não viveu apenas o desenho tradicional de família com ela entrando de 

noiva na igreja e encontrando seu antigo namorado. Patrícia teve várias histórias e 

viveu muitos formatos de composição familiar. 

Se orgulha de sua história e de suas relações. Não segue regras e nem convenções. 

Optou por seguir o coração com total liberdade.

Uma história real...
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