
 
 

 

OFICINA DE DESENHO EM QUADRINHOS 
Ministrada por Humberto Soares 

Pequeninus Grupo de Arte 
 
 
Essa oficina ensina a linguagem da Arte Sequencial (Histórias em 
Quadrinhos, HQs ou gibis). Ensina a contar histórias através do 
desenho em quadrinhos.  
Os participantes podem criar seus próprios personagens, com histórias 
desenvolvidas durante a oficina.  
Além das técnicas de desenho em quadrinhos, os participantes fazem 
exercícios que mexem com o lado direito do cérebro (o lado criativo). 
Finalizam com a produção de um fanzine (gibi caseiro do seu próprio 
personagem). 
 

Ementa:  
 
- Exercícios para ativar o olhar dos participantes e ativam a 
criatividade, entre eles os exercícios que mexem com o lado criativo do 
cérebro. 
- Observação e leitura de obras de HQs (gibis e comic-books). 
- Criação de personagens, cada participantes tem a oportunidade de 
criar um personagem original e estudar e desenhar o seu personagem 
(expressões corporais e faciais, figurinos e cenário). 
- Linguagem das HQs (Histórias em Quadrinhos): onomatopéias, 
metáforas visuais, enquadramentos, espaço negativo, ângulos de visão 
e arte final. 
- Produção de imagens para realizar um “fanzine” (um gibi caseiro, 
xerocado), cada participante terá o seu fanzine montado com a sua 
produção durante a oficina. 
- Exposição dos alunos com fanzines e originais. 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Metodologia: 
 
Através da observação de obras de Arte Sequencial (HQs) o orientador 
incentiva a criação de outras histórias, estimula a criar personagens 
originais que tenham uma conexão com a realidade de cada um. Essa 
oficina traz exercícios que ativam a criatividade e despertam um novo 
olhar para o ato de desenhar.  
 
Humberto Soares utiliza o método do “Desenhando com o lado direito 
do cérebro” da escritora/artista Betty Edwards e também técnicas e 
métodos da linguagem da Arte Sequencial, a arte de contar histórias 
com desenhos em sequência em lógica. Valorizando o poder de 
comunicação que existe nessa arte tão antiga, que é o quadrinho (HQ). 
 
Duração: 12 horas à 20 horas 
 
Participantes: 20 
 
Material para cada aluno: Folhas sulfites, lápis HB, borracha branca, 
régua 30cm, caneta preta comum, cartolina branca e amarela, pincel 
atômico preto, xerox dos fanzines. 
 
Público alvo: Crianças, adolescentes e adultos. 
 
HUMBERTO SOARES 

Criador de histórias com imagens. Desenhista de sonhos, pintor do 

imaginário que brota da natureza. Inventor de gnomos, fadas e 

duendes, mandaleiro (criador de mandalas originais). É narrador de 

histórias e distribui trevos de 4 folhas por onde aparece. Criador do 

personagem “Tatuí” e sua obra mais recente é o livro-imagem “Cidade 

da Chuva”. É da Pequeninus Grupo de Arte (Canelinha/SC). 

 
 
 
 
 



 
 

Contatos 
 
Online: 

site: pequeninus.com 

email: pequeninus@pequeninus.com 

hum@pequeninus 

fãpage:https://www.facebook.com/grupopequeninus 

Telefones: 

Sede: 048 32640040 

Humberto Soares: 047 988574237 

Alex Nascimento:048 998664061 

Endereço: 

Rua Leonel Marcelino Pereira, 4208 - India 

CEP: 88230-000 

Canelinha/SC 


