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DESAFIOS EMOCIONAIS EM QUADRINHOS
Editora lança graphic novels sobre dilemas e angústias envolvidos
no convívio com a obesidade, o autismo e a síndrome de Down
ma mulher que enfrenta as
U
desventuras do excesso de peso
e da luta para se livrar dos quilos a mais,
uma jovem que se liberta depois do
diagnóstico de um tipo de autismo e um
pai que depara com o nascimento de uma
filha com síndrome de Down. Esses são
os protagonistas de três livros de histórias
em quadrinhos recém-publicados no
Brasil pela Editora Nemo. Em comum,
todos encaram situações marcadas por

estresse, aceitação e conflitos com o que
se convencionou chamar de “normal”.
Por meio de desenhos incríveis e sensíveis
e de narrativas sinceras que às vezes
tiram sorrisos do leitor, as obras de
origem autobiográfica nos estimulam
a refletir sobre as provações da vida em
sociedade e a capacidade de dar novos
sentidos aos desafios que encontramos
pelo caminho. E a Nemo prepara outros
lançamentos com a mesma pegada.

TEM ALGO ERRADO?

O PESO DO PESO

SURPRESAS DA VIDA

Marguerite tem 27 anos,
trabalha, namora, já não mora
com os pais... Mas sofre demais
para sair da rotina e interagir
no escritório ou em festas.
Tensa, procura especialistas
até chegar ao diagnóstico de
síndrome de Asperger, um tipo
de autismo. Isso lhe permite
entender, respeitar e melhorar
sua relação com o mundo.

As dificuldades impostas pela
obesidade — e a reação para
virar esse jogo — são o mote
desta HQ, que acompanha o
processo de ganho e perda de
peso e negação e aceitação do
próprio corpo, personificado
pela figura de um duplo que
atormenta a protagonista. Um
autorretrato autêntico de como
se encara o excesso de peso.

Eles estão em sua segunda
gravidez e, voltando à França,
vão descobrir, após o parto,
que a pequena Julia tem
síndrome de Down. O pai e
narrador desta história real
compartilha o caminho entre
as agruras para digerir a
novidade e a sorte de ter na
família uma criança especial
no melhor dos sentidos.

A DIFERENÇA INVISÍVEL

DUPLO EU

NÃO ERA VOCÊ QUE EU ESPERAVA
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