Curso: Fábrica de Quadrinhos - módulo 1
Prof. Dr. João Alberto Arantes do Amaral
O curso visa apresentar aos participantes conceitos básicos de narrativas gráficas, desenho e comunicação.
Ementa do Curso
DIA 13/01/2015
Aula 1- Uma visão geral de narrativas gráficas e da arte sequencial- Prof. João Arantes
Nesta aula comentaremos sobre as origens das narrativas gráficas. Faremos a distinção entre cartuns,
charges e caricaturas. Assistiremos uma entrevista com profissionais que trabalham na área. A seguir
analisaremos o mercado dos quadrinhos perspectivas e oportunidades. Finalmente conheceremos o
trabalho de um dos maiores cartunistas brasileiros, o Henfil.

DIA 20/01/2015
Aula 2- Quadrinhos na Educação - Prof. Paulo Ramos
O Prof. Dr. Paulo Ramos é especialista em quadrinhos, autor de vários livros premiados sobre o assunto.
Nesta aula ele abordará o uso de quadrinhos na educação, tema de sua pesquisa.

DIA 27/01/2015
Aula 3-Técnicas, estilos, ferramentas- Prof. João Arantes
Neste encontro discutiremos algumas técnicas de humor, aplicáveis a charges, cartuns e quadrinhos.
Abordaremos o trocadilho, humor observacional, humor condicional (e se...) , humor silencioso, humor
inocente, exagero, sátira e antropomorfismo. Assistiremos a um vídeo sobre a história do Pasquim.
Finalmente abordaremos o trabalho do cartunista Angeli.

DIA 3/02/2015
Aula 4- Reflexões sobre Arte e Quadrinhos- Artista João Monteiro
O artista João Monteiro apresentará sua visão sobre arte, ensino de arte e histórias em quadrinhos.
Nas palavras de João Monteiro:
"Estudei, pratiquei e pratico grande parte das técnicas tradicionais de desenho, gravura e pintura ao longo
de toda vida. Penso com Giacometti que o desenho é a base de tudo e com Hokusai que só décadas de
prática intensa lhes dão a almejada vida. O grafite, a pluma, o nanquim, o guache, a aquarela, o óleo ...
Trata-se de uma autentica via espiritual e dessa prática e apenas dela que surgem as novas concepções e
visões."- João Monteiro

DIA 10/02/2015
Aula 5- Profissão Cartunista- Artista Gilmar
Nesta palestra Gilmar nos contará um pouco sobre sua trajetória profissional e sobre os desafios da
profissão.

https://sites.google.com/site/projetofabricadequadrinhos/cartaz

