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Quando tivemos a ideia de escrever um 
gibi voltado para o público infanto-juvenil, 
eu e minha equipe nos debruçamos sobre 
uma questão extremamente importante: 
qual história iríamos contar? Como faríamos 
para explicar nossa religião, tão envolta de 
preconceitos, de uma forma interativa e lúdica 
para o público?

 
Eis que me veio a ideia de criar o Khalil, um 
menino muçulmano, pré-adolescente, que 
gosta de jogar bola com os amigos e de ser 
como uma criança comum: feliz e brincalhona. 

Inclusive, esta foi mais uma de nossas preocupações: o Khalil é um brasileiro, sem 
quaisquer traços árabes, que segue a religião dos pais e acredita naquilo que professa. 

 
 Nossa pretensão com este gibi é a de explicar para as crianças, os 
adolescentes e aos pais que a nossa religião busca somente a paz e não faz de nós 
pessoas diferentes. 

 
 Quando pensamos no enredo, imaginamos o Khalil lidando com o preconceito 
por parte de alguns colegas, mas, não paramos por aí, queríamos mostrar o que, de 
fato, acontece na vida real: várias outras crianças que também se sentem mal por não 
se sentirem parte do grupo de amigos descolados da escola.

 
 Minha história ilustra exatamente o que quero abordar com este gibi. 
Sou brasileiro e filho de libaneses. Quem olha para mim não tem dúvidas sobre 
minha ascendência. Professo a mesma fé dos meus pais: sou muçulmano. E, por 
desinformação, não só eu, mas muitos membros de nossa comunidade, sofrem ou já 
sofreram algum tipo de preconceito. 

 
 O preconceito contra o muçulmano é chamado de islamofobia. É o ato aberto 
ou velado de rejeição ao praticante da fé islâmica, muitas vezes pelo desconhecimento 
do que é o Islam. E reduzir a islamofobia é um dos nossos maiores desejos. Como 
isso seria possível? Pela informação, educação e o esclarecimento. Outra forma de 
combater o preconceito é mostrando a verdadeira vocação do Islam: a solidariedade. 

 
 Quando as religiões querem se conhecer e dialogar descobrem que não se 
trata, apenas, de combater a intolerância religiosa. Juntas, elas podem atuar, até, na 
construção de uma sociedade melhor, mais justa e humana. 

 
 Para isso eu desejo uma ótima leitura e que desfrutem dos aprendizados que 
dispusemos aqui sobre nossa tão amada religião.

Ali Hussein El Zoghbi
Vice-Presidente 

Federação das Associações  
Muçulmanas do Brasil - FAMBRAS 
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Caro Leitor, 
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Nessa primeira história do menino Khalil, a autora Malika, se dedicou de 
forma intensa aos seus desenhos. Para ela não era apenas mais uma HQ, era 
uma oportunidade de ajudar no combate à islamofobia. Mesmo estando no seu 
oitavo mês de gravidez, ela se esforçou e manteve um olhar crítico sobre tudo, 
procurando o melhor enquadramento e se preocupando com cada detalhe nas 
expressões dos personagens.
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A capa foi bem 
elaborada, sem precisar de 
muitas tentativas. A intenção 
era mostrar de forma que os 
personagens estivessem em 
interação e em movimento; 
com traços enxutos, cores 
que transmitem as energias 
dos personagens. 

Extras
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A paleta de cores usada neste quadrinho foi escolhida pensando nas 
sensações que as cenas transmitiriam aos leitores. O roteirista Romahs, o 
responsável por elaborar cada pequeno momento do gibi, usou de toda a sua 
sensibilidade para passar o clima do livro. As cores tinham que acompanhar 
essas sensações e seus momentos, nosso colorista Eunuquis, de forma 
sensível, deu vida a esses momentos.
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Biografia  
Malika Dahil

 Malika Dahil nasceu na cidade de Oualidia, 
localizada ao sul do Marrocos. Desde os 14 anos, 
o desejo de se tornar uma grande quadrinista 
profissional esteve presente. Ao longo de toda sua 
trajetória, ela percorreu este sonho: se inscrevia 
e vencia todos os concursos de sua cidade e das 
regiões vizinhas. Aos 17 anos deixou Oualidia rumo 
a Casablanca, maior cidade do país, superando 
todos os tabus que envolvem as mulheres árabes 
e ingressando na Faculdade de Belas Artes, onde 
estudou por apenas dois anos, deixando o curso 

por conflitos pessoais e culturais. 
 
 Em 2015, ilustrou o quadrinho do roteirista Francês Jean François, lançado em 
toda Europa e um ano depois, participou de um famoso festival de quadrinhos na Argélia. No 
mesmo ano, participou do projeto “Lendas”, do brasileiro Eunuquis Aguiar. O projeto foi uma 
espécie de passaporte de Malika para o Brasil. 
 
 Já em solo brasileiro, residindo em Manaus, a marroquina ficou conhecida na 
imprensa local pelos trabalhos como chargista. Quadrinizou vários HQ’s, tais como, “As 
aventuras de Assis”, “Turma do Tucumã” e “Ajuri Comic”, além de participações em eventos 
nacionais e internacionais, dentre eles a CCXP (Comic con Experience) e FIQ (Festival 
Internacional de Quadrinhos).
 
 Hoje, aos 30 anos, a jovem menina muçulmana conta que se realiza ao idealizar 
projetos como este: que quebram preconceitos e estereótipos contra a islamofobia. Hoje os 
sonhos são outros: em seu oitavo mês de gestação, sonha em tornar o mundo um lugar 
melhor através dos quadrinhos, tanto para ela, sua filha que está para chegar, e para todas 
as crianças e muçulmanos que vivem sob a óptica do preconceito e do medo de expressar 
suas crenças.    





Khalil é um menino muçulmano, pré-adolescente, que gosta de 
jogar bola com os amigos e de ser como uma criança comum: feliz 
e brincalhona. No meio da história, ele passa por várias aventuras 
e alguns momentos não tão bons assim: por ser muçulmano, ele 
precisa lidar com o preconceito e a discriminação dos colegas, que 
pouco sabem sobre sua religião. Cabe ao menino, ao longo de toda 

a história, derrubar esse muro de intolerância um pouco por dia e 
mostrar com seus passos corajosos e fortes a verdadeira riqueza 
de uma pessoa: o bem que promove ao mundo!

Romahs Mascarenhas
Roteirista


