
Revolução dos Heróis e Heroínas com Luiz Carneiro 

Quintas-feiras, das 19h às 21h 

 
 

Batman, Mulher Maravilha, Superman, Homem de Ferro, Capitão América, 

Thor, Hulk, Viúva Negra, Deadpool. Todos esses são super-heróis ou super-heroínas de 

histórias em quadrinhos e de filmes que quase todo mundo conhece. 

As histórias desses personagens são atraentes, cativantes, engraçadas, 

dramáticas, estimulantes. Nós queremos a invulnerabilidade do Superman e da Mulher 

Maravilha, a força do Hulk, a inteligência do Batman, a sagacidade do Homem de 

Ferro, a beleza e a agilidade da Viúva Negra, a supremacia (e o martelo) do Thor e até 

o humor escrachado do Deadpool! 

Esses heróis e heroínas se tornaram assim tão importantes por uma simples 

razão: suas histórias foram muito bem contadas. E como essas histórias foram criadas? 

O que fez essas histórias serem tão boas? É isso o que você vai descobrir nesse curso. 

Vamos ler e falar sobre algumas das principais histórias em quadrinhos já 

criadas: Sandman, Watchmen, Cavaleiro das Trevas, Mauss, Elektra Assassina, Reino 

do Amanhã, Marvels. E também sobre filmes, séries de TV, desenhos animados e 

games. 

Participe e se torne o Batman ou a Mulher Maravilha da cultura geekie e ainda 

concorra a kits com as principais histórias em quadrinhos, desenhos animados e games 

sobre os quais falarmos! 

 
Professor: Luiz Carneiro é professor da Belas Artes, designer de games e de jogos de 

tabuleiro. Desde 2010, dá aulas com e sobre videogames em universidades e cursos 

livres, na Casa Guilherme de Almeida e em diversos centros culturais. Fez mestrado na 

PUC-SP sobre histórias em quadrinhos (Watchmen), acredita que os games trazem 

muitos upgrades para as pessoas e que The Last of Us é praticamente insuperável. 

 
Dia e horário: quintas-feiras, das 19h às 21h 

Datas: de 6 de outubro a 1º de dezembro. 

Custo: R$ 150,00 por mês, em outubro e novembro, ou R$ 290,00 todo o curso. Alunos 

e funcionários do Equipe têm 20% de desconto e ex-alunos 10%. 


