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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!



















Nunca achei que eu precisava

me cuidar. nem Jamais procurei

um médico, ou  fiz teste de HIV.

ou de qualquer outra DST!

E se eu tiver alguma doenCa? 

Eu gosto demais dela...

e ela insistiu pra que

eu fizesse o teste!

Eu Disse pra ela

que tudo bem., e Achei

que não ia ser nada

demais, mas... 

...Mas agora que cheguei

aqui, já não tenho

tanta certeza assim...

mas a relaCão com a

Claudinha tá ficando séria...

ela já fez.

DS... O QUÊ?DS... O QUÊ? arte: edh muller

cores: salvatore e rosa aiala
roteiro: erick azevedo, mariana
braga e nara vieira (baseado em
roteiro original de zinho)
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Comecei a pensar nas vezes

em que eu não tomei a devida

precaucão, como quando eu

namorava a Sara...

A gente pensava que ia

ficar junto pra sempre

e só usamos camisinha no início.

Teve mais de uma vez também na balada,

com várias ficantes, que eu tava sem

camisinha e foi assim mesmo...

Cara, ainda bem que eu usei camisinha com

a Claudinha, até namorar com ela nunca

tinha me preocupado com isto..

Pô, deve ter muita gente que

passa todo dia por um

aperto como este...

Sei que ela e eu já tivemos

outras relacões antes...



e aí Guga, beleza?

Tô precisando da

sua ajuda!

Tudo bem, Marcão?

Vamos entrando...

Falaí cara...

É que o

assunto é meio... 

não sei nem

como falar...

Desembucha

logo Marcão!

É que

apareceram umas

coisinhas meio estranhas

no meu bilau...

hã? E você

espera que eu

faca o quê? não

sou médico!

pronto!

falei!



faz o seguinte:

eu te mostro e 

você dá uma dica do

que pode ser. que tal?

péssima

idéia!

aqui, ó!

tem uma verruguinha

aqui que é a cara

de um tio meu...

marcão...

cê deve tar com

uma dst...

DS o quê?

Doenca

sexualmente

transmissível...

Você transou

nos últimos

meses? 

Mas...como?

é...

com

camisinha?

Ah, não 

precisava...

Claro que

precisava Marcão! Foi

assim que você

pegou isso aí!

Sério?

Tô passado...

E agora?

Tá bom, Marcão!

vem, vamos dar uma

olhada na internet... 



Quer saber? eu não vou fazer

teste coisa nenhuma. É só eu

dizer pra Claudinha que deu

negativo e usar camisinha sempre...

Capo?

Inaê!?

Que coincidência!

 cê tava voltando do

posto de saúde?

Tu-tudo...

Tudo bem mesmo?

Você parece

nervoso... 

É que...

pô, InaÊ, nem sei

como contar...

Que isso, CAPO?

a gente já se conhece

há tanto tempo. Você sabe

que pode confiar

em mim. 

ai!

Tudo

bem com

você? 

AI, AI...



Tem que

apertar a ponta

da camisinha antes de

colocar?

Pois é, Marcão!

e você achando que

era o sabe-tudo! e tem

mais, olha só...



Bom Capo, pelo

que eu entendi, você não

tem nenhum motivo pra se

envergonhar, quem dera todo

cara fosse como você...

Pô, Valeu Inaê..

Valeu, Guga!

Sua ajuda

foi dez! 

Vá ao Posto

de Saúde.,Não

invente de tratar

isto sozinho,

hein?

Ufa! Que susto!

O lance é usar camisinha

sempre. Preciso

me cuidar! 

Olha só,

vou fazer o teste

com você, assim quando

sair o resultado a gente

vem buscar junto...

Que tal?

Fechado Inaê!

Aí, valeu

a forca...

Eu tô falando sério.

Vim aqui hoje por causa

do Marcão! a gente tava

namorando, mas não usamos

camisinhas todas às vezes e

agora estou encucada... 



capa alternativa!



Conceitos iniciais de 
Fábio e Marcão.
 
O Fábio acabou ficando 

mais magro e mais novo 

e o Marcão mais barri-

gudinho, com óculos 

escuros e camisa de 

time de futebol. Ficou 

um pouco menos forte 

também.

(desenhos edh muller)

ARTE-FINAL DA CLAUDINHA SUPER-HEROÍNA. 

o SÍMBOLO DO UNIFORME É O vista-se, 
DA CAMPANHA DO MINISTÉRIO DA SAÚDE DE 

INCENTIVO AO USO DA CAMISINHA. 

NESSE QUADRINHO, TODA A ARTE DE FUNDO 

FOI FEITA NA HORA DE COLORIR A PÁGINA.

ARTE-FIN

o SÍo MBO

DA CAMPA

IINCENTIV

NNESSE Q

FFFOI FEIT

onceitos iniciais de 
bio e Marcão



Rafa entrevista Gabi

Rafa entrevista Filé

Como você faz pra ficar sempre bem informada?

Acho que é porque eu não vejo muito televisão. Gosto muito de ler 
jornal, livros, revistas. A informação está por aí, não é difícil.
Então você não gosta de TV?

Eu gosto! Adoro uma novelinha kkkk, mas não fico ligada só nisso.
E o que mais você gosta de fazer?

Compras! Ai, não me deixa sozinha numa feira! Especialmente se for 
em frente a uma barraca de bijuteria... E namorar também é bom!
Algum recado para os nossos leitores?

Para as meninas: não tenham vergonha de andar com camisinha! Eu 
ando sempre com uma na bolsa e ainda sou virgem. Ou seja: isso 
não é coisa de quem está pensando em galinhar, viu?
Ser virgem é uma decisão ou uma circunstância?

Acho que um pouco das duas coisas, mas não estou com pressa - 
quando chegar o momento certo, chegou!

Filé, você se envolveu em algumas situações um 

pouco polêmicas com seus alunos. Você acha que 

isso é papel do professor?

Acho que o papel do professor é educar. E isso, as vezes, vai além 
de ensinar matemática ou biologia. Então, é importante estar aberto 
e procurar dialogar com os alunos, com as famílias, com a escola. 
Eu acredito que podemos mudar a sociedade se assuntos polêmi-
cos forem trazidos a tona para uma conversa franca. 
tipo assuntos sobre sexo?

(risos) Não só sobre sexo; assuntos sobre a vida de cada um de 
nós. Veja o caso do Fábio e do Marcão - o tema era preconceito.
todo mundo quer saber: você tem namorada?

Acho que o que todo mundo quer saber mesmo é se eu sou gay 
(risos). E não, não sou. Mas respeito muito o direito de todos de 
poder viver sua sexualidade sem discriminação ou preconceito.
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