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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!





































rascunhos para a capa

A idéia de baixo 
foi descartada 
para que não 
perdêssemos a 
expressão dos 
personagens!



Rafa entrevista Cris

Rafa entrevista fábio 

Como era o seu dia-a-dia antes da gravidez?

Cara, eu era baladeira total. Se não tinha festa pra ir, eu inventava 
uma!
E agora?

Vou nas baladas de vez em quando, mas tô mais parada. Até que 
dá pra curtir esse ritmo novo, mas é difícil de acostumar. O que tá 
mais diferente é que agora eu tô com um namorado só, o Felipe.
Você era muito namoradeira?

Sem comentários! kkkkk!
Como acabou namorando o Felipe?

Nem eu sei! Ele é tipo o oposto de mim. Todo quietão, meio nerd, 
gosta de computador e quadrinhos, é todo tímido. Mas rolou e aí 
veio o bebê e ele foi tão bacana que continua rolando - e tá cada 
dia mais legal!

quando você descobriu que era gay?

Sei lá, não tem bem uma data. Quando você descobriu que era 
hetero? Quando dei por mim, vi que meu interesse estava mesmo 
nos meninos...
foi difícil assumir?

Demais! Acho que agora estou mais feliz, mas minha cabeça ainda 
está a mil por hora.
o preconceito diminuiu?

É diferente. Em alguns casos, aumentou - tem gente que não 
chega mais perto de mim. Mas, em outros, melhorou, tem gente 
que sacou logo que eu continuo sendo a mesma pessoa indepen-
dente da minha orientação sexual.
Mudando de assunto, o que você curte fazer?

Ouvir música, cinema e ficar conversando até o sol nascer!
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