
HQ
SPE 1N

O

PERGUNTAS
RESPOSTASE

Mas agora que cheguei aqui, já não tenho tanta certeza assim...

   

Ministério da
Saúde

Ministério da
Educação



Capa desta edição
Arte: Edh Muller
Cores: Salvatore Aiala
Conceito e finalização:
Emivaldo Sousa (Zinho)

Edição 1 - Perguntas e Respostas partes 1 e 2
© Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (UNESCO)
e Ministério da Educação (MEC).
BR/2010/PI/H/1

Distribuição e Informações

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Básica
Esplanada dos Ministérios – Bloco L
Edifício sede, sala 500
CEP 70047-900 Brasília – DF
Home Page: www.mec.gov.br
E-mail: dasi-seb@mec.gov.br
Informações: 0800 61 61 61

Ministério da Saúde
Secretaria de vigilância em Saúde
Departamento de DST/Aids e
Hepatites Virais
SAF sul, Trecho 2, Bloco F, Torre 1
Ed. Premium
CEP 70.070-600 – Brasília – DF
Disque Saúde/Pergunte aids:
0800 61 1997
Home Page: www.aids.gov.br

Representação da UNESCO no Brasil
SAS, Quadra 5, Bloco H, Lote 6,
Ed. CNPq/IBICT/UNESCO, 9º andar
70070-914 – Brasília/DF – Brasil
Tel.: (55 61) 2106-3500
Fax: (55 61) 3322-4261
grupoeditorial@unesco.org.br
www.unesco.org.br

Distribuição gratuita
Acompanha manual do educador
e CD-Rom complementar.

Representação da UNESCO no Brasil
Setor de Comunicação e Informação
Setor de Educação

Ministério da Saúde
Secretaria de Vigilância em Saúde

Ministério da Educação
Secretaria de Educação Básica

PROJETO Histórias em quadrinhos – 
Saúde e prevenção nas escolas (SPE)
Concepção  
Emivaldo Sousa (Zinho)

Design dos personagens
Emivaldo Sousa (Zinho) e Edh Muller
Léo criado por Erick Azevedo e Yuri Garfunkel 

Equipe técnica
UNESCO
Mariana Braga Alves de Souza (Coord.)
Guilherme Canela Godoi
Maria Rebeca Otero Gomes 
Arlete Herênio de Moraes
Ministério da Saúde – 
Departamento de DST, Aids e Hepatites Virais 
Dario Noleto
Isabel Botão
Leonardo Tanabe
Mauro Siqueira
Myllene Müller
Nara Vieira 
Ministério da Educação
Maria de Fátima Malheiro 
Claudio Dias 



Essa HQ (ou História em Quadrinhos) foi criada para falar, de uma forma 
dinâmica e leve, sobre coisas importantes como amizade, sexualidade, 
relacionamento, inclusão, autoestima, escola, família, preconceito, respei-
to e participação juvenil (e talvez mais algumas outras coisinhas).

Alguns desses temas com certeza já passaram pela sua cabeça - mas você 
já parou pra pensar sobre eles? Afinal, essas questões estão presentes no 
dia-a-dia e afetam a vida de todos nós.

As histórias contadas aqui são pra te ajudar a refletir, questionar, formar 
opinião, discordar, filosofar, debater, aprender, criticar e, claro, se divertir.

Boa leitura!

























... é impressionante
 quantos adolescentes e

jovens sofrem preconceito e até
mesmo violência dentro das
escolas! muitos deles até

desistem de estudar...

eu posso ser
cego, mas quem não se

enxerga é o marcão!
que chulé! braile

olha só
essa matéria

que saiu sobre
homofobia

 nas escolas!

Por que não
pensam em uma

escola só
 para eles?

Qual o 
seu problema, 

hein?

Caraca!
engoli o chiclete

de novo!

você diz que quer
ajudar, fica seguindo a 

gente, mas não faz nada...
só fica soltando essas
piadinhas de mal gosto

o tempo todo!

Tá me estranhando, é?

Gente! , 
estamos na 
biblioteca! 

he! he!

cai dentro!
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calma aí,
marcão!

vai dar rolo...
a bibliotecária 
está vindo aí...

é... alguém tá interessado
no que eu encontrei?

não?

ninguém?

espera,
fábio!

Que bagunCa é esta? 
O que está acontecendo aqui?

 Quem vai me explicar O que 
está acontecendo?

me DEiXA!
eu Não quero

mais saber desse
 cara no grupo!

e quem te
elegeu Presidente

DESSE grupo?  

PERAí!



a culpa é dele!

Repete
o que você

disse lá na mesa
pra dona Odete.

repete!

Eu repito, sim! 
num tô com culpa

no cartório...

Não quero
saber dos dois

brigando e gritando
na biblioteca. não é
assim que as coisas

se resolvem.

Ih!, cheio de palavra
 difícil, ó o cara...

Como assim
 culpa no cartório?
tá insinuando o quê?

Chega!



Chega, Marcão!
você é muito preconceituoso,
não tem nenhum um pingo de
respeito pelas pessoas...

É diferente!
eu sou normal,
gosto de mulher...

Como é que você ia se
sentir se todos ficassem

pegando no seu pé sem
nem te conhecer, fazendo

brincadeiras de mal gosto?

epa! E quem disse que
 eu quero te conhecer melhor?

Pois eu tenho, Marcão!
Eu nunca te tratei mal.

a gente nem se conhece bem...

não tenho mais
 nada pra falar

com você...

fui!



...E mais:
eu tenho orgulho

de ser a pessoa que sou
e tenho direito de ser

respeitado...

Nossa!
o cara ficou 

nervoso 
mesmo...

Um mês depois...

Posso falar com você?

hã?
...ok, falaí!

Sabe, há um tempo atrás
eu namorava a Inaê...



a gente comecou a namorar
 depois de um rolo com o Capo, 

que terminou mal...

Ela tava muito 
triste, eu lá consolando...

 até que... bom rolou. 
Cê me entende, né?

Claro! vocês transaram!

é... Bom, no início a gente
só transava de camisinha, mas eu

vivia insistindo pra ser sem, até que ela
topou. Tudo parecia bem...

só que aí... bom...

Antes de namorar ela, 
eu tive um outro rolo... 

com a Taninha. Bom, a gente 
também transava sem camisinha.

Peraí, Marcão,
que eu já estou ficando

 confuso. Inaê, Capo, Taninha,
afinal, o que que você

 quer de mim?

bom...



Pois é,
nessa aí eu
acabei com

DST ...

Uhmmm...

E o pior: passei
pra inaê.... eu tive que

contar pra ela,
e ...já viu né?

eu Imagino,
mas ainda não entendi

como eu posso te ajudar.

olha, você
é um cara tão

bacana...

mas Por que você
não fala com a

Cris? ela e a inaê
são amigas!

É, cê tem razão... 
de qualquer modo,

obrigado.

Boa sorte, cara...

e vê se não
esquece de procurar

um servico de
saúde, né?

eu queria saber
como é que eu
faco pra voltar

pra ela...

olha, Marcão...
eu acho que você

pisou feio na bola... 



Esse negócio do
trabalho mexeu com ele.

E, quer saber? tá virando importante pra
gente também. Comecou porque a gente

queria ajudar o Filé, mas agora tá
todo mundo engajado, sabe?

Caraca!
Por que ele fez

isso?

 O Fábio anda arrasado!
ele tá chateado por conta

da gozacão com ele e porque,
não sei se você sabe, mas

ele falou em casa
que era gay.

A gente quer fazer
um jornalzinho e circular na

escola, falar de homossexualidade é só
o comeco. A gente pode falar de sexualidade,

direitos sexuais e reprodutivos, de
drogas, a gente pode propor

mudancas na escola. 

Eu Fiquei
sabendo que você foi

de sala em sala pra convidar mais
gente pro grupo. Pro negócio

virar um jornalzinho com
bastante colaboracão.

Bem... mais
ou menos...

Quantas pessoas?

Saiu do
armário!

Muita gente
topou participar?

Uma.



Marcão, todo mundo
achava que você só tinha se

juntado ao grupo pra tentar ficar
bem na fita com a Inaê. Pra

tentar voltar com
ela, sabe?

mas...
Por que você

tá me contando
tudo isso?

só que aí a gente
descobriu que o Filé deu

uma forca pra você e pra ela.
Porque rolou uma DST na parada...

é... isso
me passou

pela cabeca!

caramba!
como vocês sâo

fofoqueiras!

depois você fazia
aquela cara que quem

tava de saco cheio.
mas, na verdade...

... confessa:
você tava prestando

atencão, né?

é... eu comecei
a me interessar
pelo trabalho

também...

o filé tinha
razão: informacâo

pode mudar a
gente!



oi, galera!

pessoal,
essa é a rafa!

a nova voluntária
pra ajudar no
jornalzinho.

credo!
que furacão!

cris,
tira uma
foto?

tem alguma
coisa no meu

dente?

tira
logo!

...mas A verdade é que,
enquanto a gente pesquisava, eu

vi um a um, meus argumentos contra os gays
irem por água abaixo. talvez eu  estivesse indo

na onda da galera e só precisasse
falar um pouco menos e

ouvir um pouco mais...

...enfim,
prestar um pouco
mais de atencão

e refletir.

chegou euzinha!

oi!

he! eu sabia!
deu pra perceber
que você estava 
ficando cada vez

menos mala.

eu até que me
esforcei pra

manter a pose...



É... Escuta Fábio,
sobre o outro dia... eu ..
queria pedir desculpa.

Tudo bem, Marcão,
se é sincero...

é sim
rapá,
é sim!

beija! beija!

quieta,
claudinha!

Aí, galera.
A capa da primeira
edicão do nosso

jornalzinho
tá pronta!

peguei!
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