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O “Mostra Sesc Comics” vem 
preencher uma lacuna institucional 
que é o trabalho voltado para jovens, 
já que o público participante está na 
faixa etária entre 12 a 30 anos. 
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INTRODUÇÃO 



CULTURA GEEK 

Os nerds/Geeks caracterizavam-se por serem um grupo 
bastante homogêneo, porém, um grupo não bem aceito 
pela sociedade. Por exemplo, a princípio a internet e a 
tecnologia não eram de fácil acesso ou manuseio para a 
grande parte das pessoas, diferentemente dos nerds que 
sabiam lidar com grande facilidade com esses meios, 
habilidade essa que era um dos motivos de preconceito e 
bullying, principalmente, no ambiente escolar (SILVA, 
SOUZA, 2013). 



INCENTIVO À LEITURA PELA CULTURA GEEK 
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Com o intuito da promover a integração da 
literatura com a tecnologia e o universo Geek em 
geral o projeto Mostra Sesc Comics utiliza-se de 
alguns artifícios para que de maneira lúdica e 
com abstenção de preconceitos cada vez mais 
jovens tenham contato com a literatura, tendo 
como porta de entrada o universo Geek, são eles: 



• RPG, o Role-playing game, também conhecido como (em 
português: "jogo de interpretação de papéis" ou "jogo de 
representação"), é um tipo de jogo em que os jogadores 
assumem papéis de personagens e criam narrativas 
colaborativa. 

• Oficinas de quadrinhos na forma de comics e mangá que 
serve para realizar discussões e atividades práticas para 
desmistificar elementos das histórias em quadrinhos, bem 
como seu trajeto histórico, culminando numa produção prática 
dos participantes 

• COSPLAYS, Para fixar os personagens dos quadrinhos, mangás 
e RPG´s, materializamos esses personagens em constantes 
apresentações de cosplays que é considerado um hobby onde 
os participantes se fantasiam de personagens fictícios da 
cultura Geek. 
 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADngua_portuguesa
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jogo


O Mostra SESC Comics, causa um grande impacto social na 
comunidade, visto que, trabalha com culturas ditas 
alternativas e de certa forma marginalizadas, nossas 
oficinas que acontecem durante o ano fomentam artista 
de várias vertentes da cultura como quadrinho, grafite, 
tatoo, maquiadores cênicos, artistas circenses etc., e que 
por meio dessas oficinas socializam jovens em áreas de 
risco na sociedade, durante estes Três anos de projetos 
buscamos trabalhar principalmente em nosso projeto 
social o “SESC CIDADÃO”  e em escolas de bairros 
periféricos na cidade de Mossoró/RN.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 











Obrigado!!!! 


