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O artigo visa identificar a aplicabilidade prática de diversas publicações de HQs japonesas publicadas 
no Brasil, através do uso do humor, no desenvolvimento potencial de planos de ação pedagógicos que 
trabalhem as questões de gênero na sala de aula. Mapeia como os mangás são ótimos instrumentos para 
discutir os papeis de gênero (a caracterização dos comportamentos femininos e masculinos construídos 
socialmente) através de suas representações visuais. Nosso objetivo é discorrer sobre um panorama de 
situações que discutem/apresentam personagens ou enredos que envolvem os principais temas descri-
tos nos PCNS em torno da educação sexual e de gênero. Desta forma, nosso artigo se organiza em três 
blocos de conteúdo: (1) o corpo como matriz da sexualidade, (2) as relações de gênero e (3) a prevenção 
das DSTs. O mapeamento faz um paralelo da representação visual dos elementos da HQ junto a esti-
lística de comicidade muito recorrente nos mangás. É pelo constrangimento que o riso se processa e a 
questão das identidades divergentes aparece. Apesar da comicidade levar ao ridículo, é por meio dela, 
que a naturalização se processa. Esta naturalização decorre da presença constante destas situações onde 
a diversidade de gênero e sexualidade se apresenta. É através da metalinguagem de tendência cômica 
que a diversidade de personalidades se instaura entre os personagens e conquista a leitura da audiência, 
permitindo que os temas polêmicos se apresentem sem problematização, mas como instrumento cômi-
co que alivia a tensão do enredo ou da dissidência da personagem. Professores cientes disso terão em 
mãos um recurso didático fantástico para trabalhar com as questões de educação sexual na sala de aula. 
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